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MEDIO
DO 
MUNDO

Xosé Ramón Pousa

E scribo cun pé no hemisfe-
rio norte e outro no sur. No

centro cultural “Medio do
Mundo”, no Ecuador, onde un
monumento lembra esa liña
imaxinaria que divide a terra en
dúas partes, con problemas que
se repiten a un lado e outro. Este
país recorda a Galiza nalgunhas
cousas, pero sobre  todo en que
a maioría das familias teñen
membros ao outro lado do
Atlántico. Emigrantes que dei-
xaron todo por un mundo des-
coñecido, pola sobrevivencia.

Aquí, como en Galiza, nas al-
turas andinas, cheas de fonda
vexetación, proliferan as cons-
trucións a medio facer, os ladri-
llos á vista, as casas sobredi-
mensionadas, mal copiadas de
modelos arquitectónicos que
nada teñen que ver co país, que
nunca se rematan. O feísmo,
acelerado polo diñeiro da emi-
gración e o cambio favorábel do
dólar que agora ameaza con de-
rrubarse coa crise económica.

A directiva europea que pre-
tende entrar en vigor no 2010,
criminalizando a emigración
ilegal, suscita en Ecuador unha
preocupación desbordante so-
bre a expulsión de traballadores
que aflora en cada conversa, na
aula, no taxi, na rúa... porque to-
dos teñen parentes irregulares
en España. Temen que Europa
levante unha muralla contra a
emigración que agudice a difícil
vida laboral deste país, onde, co-
mo non, tamén hai emigrantes
galegos que, cada día, levantan
as redes cheas de peixe e maris-
co no porto de Manta, en pleno
Pacífico. Os que van e os que ve-
ñen saben moito deste drama
chamado emigración, que nada
ten que ver co turismo. �

’’

’’Aquí, como en Galiza,
nas alturas andinas,
cheas de fonda vexetación,
proliferan as
construcións
a medio facer”

tuto para a Diversificación e o
Aforro Enerxético, que depende
do Ministerio de Industria.

As medidas para reducir o
consumo no caso da industria
pasan por fomentar a coxenera-
ción e a substitución de com-
bustíbeis, mentres que no caso
dos transportes, comeza a insis-
tirse na necesidade de apostar
polos automóbiles eléctricos. O
Estado portugués acaba de fir-
mar un acordo con Renault-
Nissan para fomentar o seu uso.

A enerxía que se emprega na
casa e nos edificios públicos su-
pón un 20 por cento do total. O
exemplo de Sebastián ao pro-
mover o uso de indumentaria
máis acorde coa época do ano
está en liña co emprego racio-
nal da climatización dos edifi-
cios. O avance no nivel de vida
incrementou tamén o número
de aparellos eléctricos presen-
tes nos fogares. Aínda que a UE
acaba de aprobar unha directi-
va pola que se obriga a que can-
do están “en espera” gasten só
unha cuarta parte do que na ac-
tualidade, polo momento será
mellor apagalos totalmente se
se pretende aforrar.�

Xurxo González
O barril de petróleo nunca esti-
vera tan caro. Pero polo mo-
mento o debate enerxético cén-
trase en que o ministro de In-
dustria asistiu sen garabata a
unha sesión do Congreso dos
Deputados. Máis aló da banali-
dade da discusión entre os parti-
darios e detractores da formali-
dade no vestir, o xesto de Miguel
Sebastián incide nunha das li-
ñas estratéxicas do departa-
mento que dirixe: a formación e
concienciación da poboación. 

O mesmo Sebastián anun-
ciou o pasado día 8 que o depar-
tamento que dirixe fará público
un novo plan enerxético para
reducir un 10% o consumo de
petróleo. De acadarse este ob-
xectivo, o conxunto da econo-
mía española aforraría 5.000
millóns de euros, segundo as
estimacións do Goberno. O mi-
nistro non quixo avanzar medi-

das concretas, aínda que sina-
lou que este plan “complemen-
tará, acelerará e reforzará” as re-
collidas en estratexias anterio-
res. É previsíbel que este anun-
cio non achegue medidas moi
diferentes ás do “Plan de Acción
2008-2012”, presentado en xu-
llo de 2007, senón que afonde
nas que alí se estabelecían.

O TRANSPORTE CONSUME O 36% DA ENER-

XÍA.Aínda que durante moitos
anos o sector industrial foi o
maior consumidor de enerxía en
España, xa hai anos que o trans-
porte constitúe o maior sumi-
doiro deste tipo de recursos. Ac-
tualmente, o primeiro consume
o 31 por cento do total no Esta-
do, e o segundo o 36 por cento. A
enerxía consumida polos turis-
mos constitúe un 15 por cento
do total, segundo datos do Insti-

A redución do 10 por cento
no consumo de petróleo
suporía gastar 5.000
millóns de euros menos

Unha medida contra
a crise: aforrar enerxía

’’Renault-Nissan
subministrará automóbiles
eléctricos a Portugal”
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O concello da Coruña abandona a polémica do L. Nun acordo plenario o

Concello da Coruña aprobou , coa oposición do PP, un acordo para desistir do re-

curso de casación interposto ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

(TSXG) contra un auto de xullo de 2004 que impedía a utilización de "La Coruña'

como nome oficial da cidade. O voceiro do PP, Carlos Negreira, considerou que

esta renuncia supón "un pagamento de peaxe" ao BNG . O ex alcalde Francisco

Vázquez á fronte, levaba un cuarto de século sostendo contra toda sentencia o

uso do castelanizado 'La Coruña'. A Mesa, que promoveu a maioría das accións

xudiciais amosou a súa satisfacción. �
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Xan Carballa
Que a editorial máis veterana de
Galicia apenas ten 58 anos é toda
unha explicación sobre os avata-
res da cultura, a política e a litera-
tura galegas. Cando un grupo de
galeguistas, practicamente a to-
talidade das figuras que traballa-
ban no interior e non tiveran que
exiliarse, se reúnen para fundar a
editora en 1950, descoñecían
canto podía durar unha aventu-
ra que tentaba abrir luz nunha
situación ditatorial que prohibía
de facto a difusión e edición do li-
bro en galego.

Aquela decisión fundacional
respondía a unha idea clave: non
podemos permitir a desgalegui-
zación de Galiza, o esforzo que
nos levou a plebiscitar un Estatu-
to en 1936 non pode caír en saco
roto, busquemos a maneira de
erguer unha bandeira que nos
represente.

Ese é o momento inicial que
precisamos lembrar para enten-

der cabalmente que non se trata
só dun recoñecemento puntual
a unha das principais firmas edi-
toriais do presente libro galego.
Se nun galardón desta índole se
recoñece unha traxectoria, o ca-
so de Galaxia é quizais o mellor
exemplo do camiño que leva-
mos percorrido nestas décadas.
Desde as primeiras edicións de
Ramón Cabanillas, á fundación
da revista Grial, ás primeira tra-
ducións ao galego de relevantes
filósofos europeos, á realidade
actual dun fondo editorial que

Victor Freixanes anuncia que vai
ser dixitalizado e no que están a
práctica totalidade dos clásicos
galegos e se incorporan conti-
nuamente as novas fornadas de
creadores.

ENTREGA O 25 DE XULLO. A entrega
producirase o próximo 25 de xu-
llo, data que tamén os promoto-
res elixiran, en 1950, para asinar
a acta fundacional. O presidente
da Xunta falou na súa motiva-
ción do premio do “compromi-
so coa recuperación do galego e
o exercicio da liberdade posto en
práctica pola Editorial Galaxia”.

Na actualidade Galaxia está
presidida por Víctor F. Freixa-
nes, que substituíu en 2002 ao
falecido Carlos Casares. O fon-
do editorial conta con preto de
2.500 volumes editados e un ca-
tálogo vivo de case un millar de
títulos. Pero ademais ten abor-
dado nos últimos anos diversos
proxectos audiovisuais e expo-
sitivos, continuando unha sen-
da que xa abrira nos anos 60 en
colaboración coa discográfica
Edigsa, que puxo en circulación
os discos inaugurais do move-
mento Voces Ceibes.�

Galaxia, a editorial que traduciu a Heidegger
e rompeu o folclorismo franquista
En plena ditadura, a editorial Galaxia traducía
ao galego a un dos filósofos europeos máis esixentes
do momento, rompendo así a visión folclorizante
que o franquismo tiña reservada para a lingua.
Agora recibe a Medalla de Ouro de Galicia, a máxima
distinción que concede o Goberno autónomo

PPoorr  qquuee  ccoouussaa  llllee  gguussttaarrííaa  qquuee  oo
rreeccoorrddaasseenn  ccoommoo  ddiirreeccttoorr  ddee
GGaallaaxxiiaa??
Hai moitos aspectos dos que
me sinto orgulloso. Aumenta-
mos o catálogo de novidades
ao tempo que cambiamos o
deseño para darlle un ton
máis actual. Comezamos a

utilizar novas estratexias de
comunicación e diversifica-
mos produtos. Agora ademais
de libros producimos exposi-
cións e material audiovisual.
As fundacións Otero Pedrayo,
Isla Couto e Penzol teñen ago-
ra máis medios e novas perso-
as traballando. O propio Con-

sello de Galaxia ou a empresa
audiovisual Merlín Comuni-
cación contan con novas vo-
ces, que nos axudan a coñecer
mellor o que quere a socieda-
de. Lanzamos un ambicioso
plan de traducións para lles
ofrecer aos lectores en galego
as últimas novidades da me-

llor literatura antes de que se
publique nas linguas do noso
contorno e renovamos com-
pletamente Grial.
OO  ffoonnddoo  eeddiittoorriiaall  éé  hhiissttoorriiaa  vviivvaa
ddoo  ppaaííss..
Galaxia ten un patrimonio his-
tórico que non podemos dei-
xar de lado. A nosa obriga é
manter vivo o noso catálogo de
sempre. Para iso impulsamos a
Biblioteca de Autor e renova-
mos constantemente as obras

completas de Ramón Otero
Pedrayo, Álvaro Cunqueiro ou
Eduardo Blanco Amor, que se-
guen a vender moitos exem-
plares cada ano. Eu aprendín a
ler nas coleccións desta casa e
síntome herdeiro de todos os
que pularon e deixaron o seu
esforzo durante décadas nesta
empresa. Esa satisfacción non
ten prezo e só así se entende a
xenerosidade de todos os que
colaboran con nós.�

Víctor F. Freixanes, director
‘Aprendín a ler coas coleccións de Galaxia’

’’Os fundadores descoñecían
canto podía durar
unha aventura que abría
luz na prohibición
do galego escrito”

Víctor Freixanese Carlos Casares,
os máis recentes directores de Galaxia,

nunha viaxe a Berlín nos anos 90.
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podan participar nas eleccións
municipais neses estados. “É
preciso negociar tratados con
esas nacións para conseguir a
reciprocidade”, adianta Fermín
Bouza. O proceso pode durar
varios anos.

Na viaxe que prepara a Ma-
rrocos o presidente do Goberno
central, José Luis Rodríguez Za-
patero, non se inclúe na axenda
a cuestión da reciprocidade no
voto. Marrocos, xunto con Ecua-
dor, é un dos países extracomu-
nitarios con maior presenza en
España dos seus cidadáns. Os
europeos non españois –que
nalgúns casos representan un
colectivo numeroso– xa tiñan
dereito a voto nas eleccións mu-
nicipais porque así o determi-
nan os tratados que regulan a
Unión Europea. Respecto aos
ecuatorianos, o presidente Rafa-
el Correa amosou a súa proximi-
dade política a líderes rexionais
como o venezolano Hugo Chá-

veitar unha bolsa de votos que
en zonas como o Mediterráneo
pode ser determinante.

“Desde hai tempo, os socia-
listas do PSC traballan en Ca-
talunya o voto dos inmigran-
tes”, sinala Àlex Milian, direc-
tor do semanario dos países

H. Vixande

A resolución do 37º
Congreso do PSOE
para permitir o voto
dos inmigrantes nas

eleccións municipais non impli-
ca unha participación inmediata
deste colectivo nos comicios lo-
cais, mais algunhas voces sina-
lan que para os socialistas repre-
senta a posibilidade de procurar
unha bolsa de sufraxios, mentres
que para o PP significaría mode-
rar o seu discurso sobre este co-
lectivo, xa que o seu peso demo-
gráfico pode determinar a elec-
ción de numerosos alcaldes, so-
bre todo no Mediterráneo.

A proposta dos socialistas de
permitir que os inmigrantes vo-
ten nas eleccións municipais fi-
guraba no relatorio oficial que a
Executiva socialista presentou
no acto que se celebrou en Ma-
drid. Unha proposición seme-
llante aprobouna por unanimi-
dade o Congreso dos Deputa-
dos en 2006. Agora, o Goberno
precisaría do apoio da Cámara
baixa e hai diferenzas sobre se
abonda co voto favorábel da
maioría do Congreso ou se ne-
cesitan os dous terzos dos seus
integrantes. “Chega con que vo-
te a metade máis un dos depu-
tados, non se trata dunha refor-
ma constitucional, para a que é
obrigada unha maioría cualifi-
cada”, sostén o catedrático de
socioloxía da Universidade
Complutense de Madrid, Fer-
mín Bouza. En calquera caso, o
PSOE non ten a maioría absolu-
ta na Cámara baixa.

Á marxe dos apoios que pre-
cisaría o PSOE no Congreso pa-
ra aprobar a participación dos
inmigrantes nas eleccións mu-
nicipais, trátase dun trámite
prolongado. O segundo punto
do artigo 13 da Constitución
obriga a que exista reciprocida-
de no voto, isto significa que os
españois que residan nos países
de orixe dos inmigrantes tamén

vez ou o boliviano Evo Morales e
non ten unha política exterior
orientada a Europa. Só visitou
Italia e España, aínda que as es-
tadías foron curtas. 

Por outra banda, a resolu-
ción dos socialistas chega in-
mediatamente despois de que
a Unión Europea impulsase a
chamada “directiva da vergo-
ña”, que provocou as iras de
varios gobernos latinoameri-
canos ao considerala xenófoba
e ao interpretar que pretende
perseguir os inmigrantes. O
PSOE apoiou esta iniciativa,
polo que se gañou críticas e xe-
rou certo malestar interno. A
vicepresidenta Teresa Fernán-
dez de la Vega negociou co pre-
sidente francés Nicolás Sar-
kozy o borrador do pacto euro-
peo sobre inmigración men-
tres os socialistas trataban de
paliar a imaxe de descrédito
que para o PSOE implica esta
iniciativa da UE.

BOLSA DE VOTOS.Unha das opcións
que barallaban os socialistas pa-
ra recuperar a boa imaxe diante
dos sectores progresistas é facili-
tar aos inmigrantes que estean
en situación legal a participación
na vida política municipal en Es-
paña. Un dos efectos sería apro-

cataláns El Temps. Josep Ma-
ría Sala, ex senador socialista
condenado hai varios anos por
financiamento irregular do
PSOE, é o que se encarga de
manter as relacións do PSC co-
as asociacións de latinoameri-
canos. “A relación cos

AALDEAGLOBAL.4. ANOSATERRA
10-16 DE XULLO DE 2008

O PSOE aproba a participación dos
inmigrantes nas eleccións municipais. O PP
podería verse na obriga de rebaixar o
discurso sobre o medo aos que veñen de fóra

O disputado voto de Hamed

>>>

PRESENZA DE INMIGRANTES

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Andalucía ............................ 615.787

Aragón  ..................................153.990

Asturias  ....................................40.171

Baleares  ................................222.331

Canarias  ...............................282.004

Cantabria  ...............................33.098

Castela e León  ..................153.435

Castela A Mancha  ..........203.847

Catalunya  ........................1.097.966

Valencia  ................................838.224

Estremadura  ........................35.049

Galiza  ........................................95.122

Madrid  ..................................991.259

Murcia  ...................................224.098

Navarra  ....................................64.518

País Vasco  ............................116.650

A Rioxa  .....................................43.524

Total España  ..................5.220.577

Fonte:

Instituto Nacional de Estatística

’’Desde hai tempo,
os socialistas do PSC
traballan en Catalunya o
voto dos inmigrantes, tanto
latinoamericanos como
magrebís”

[Àlex Milian]
Director de El Temps.

’’Pode ocorrer o mesmo que
sucedeu co voto da muller:
traballouno a esquerda e
beneficiou a dereita”

[Fermín Bouza]
Catedrático de Socioloxía.

En tanto que os latinoameri-
canos poderían constituír un
colectivo politicamente acti-
vo, a actual linguaxe dalgúns
partidos implica un atranco
para recoller eses votos. “O
racional é que o PP rebaixe o
seu discurso racista”, indica
Fermín Bouza. O feito de si-
tuar o PP nun contexto no
que os inmigrantes estean
fóra do punto de mira das sú-
as críticas beneficia o PSOE.
Segundo este enfoque, os so-
cialistas non terían que te-
mer mensaxes xenófobas
dos populares que distorsio-
nen o debate político porque
eles mesmos ambicionan o
seu voto.

Bouza considera que o PP

apelou aos medos dos cida-
dáns ante os estranxeiros pa-
ra gañarse o seu voto pero es-
tima que agora esta estratexia
sería contraproducente. Con
todo, o director de El Temps,
Àlex Milian, tamén alerta da
posibilidade de que autorizar
os inmigrantes a votar nas
municipais “podería activar
sectores e forzas ultraderei-
tistas á procura do voto do es-
pañol racista”.

Os estranxeiros con per-
miso de residencia en Espa-
ña non están distribuídos
porcentual nin territorial-
mente. No litoral mediterrá-
neo e en Madrid represen-
tan unha porción maior da
poboación. Con todo, Àlex

Milian, lembra que a regula-
rización que promoveu José
María Aznar hai dúas lexisla-
turas legalizou o 90% dos fo-
ráneos que viven en Madrid,
mentres que en zonas como
Catalunya déronlle os pa-
peis ao 70%. “Isto implica
menos asignación de recur-
sos para atender esa poboa-
ción en áreas como a sanida-
de ou a educación”, sinala
Milian. Outro efecto induci-
do é que os inmigrantes con
dereito a sufraxio –no caso
de prosperar a iniciativa so-
cialista e asinarse acordos de
reciprocidade con seus paí-
ses de orixe– será unha parte
menor en Catalunya que en
Madrid.�

O racismo, un obstáculo
para pedirlles o voto aos inmigrantes

Barrio das aforas de Valencia no que teñen a súa residencia numer

>>>
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na quen dirixen a política rela-
cionada cos estranxeiros, a tra-
vés da Secretaría de Inmigración
da Generalitat, que goberna
Oriol Amorós. “ERC, con todo,
diríxese a colectivos moi concre-
tos e CiU carece dunha política
de aproximación aos inmigran-
tes”, relata Àlex Milian.

Aínda que en Catalunya os
socialistas depositaron as súas

magrebís mantena a tra-
vés do deputado autonómico
de orixe marroquino Moham-
med Chaib Akhdim”, indica
Milian. Mohammed Chaib
Akhdim forma parte de tres
comisións do Parlament: Xus-
tiza, Política cultural e Benes-
tar e inmigración.

En Catalunya, son os nacio-
nalistas de Esquerra Republica-

expectativas nos votos dun co-
lectivo que pode axudarlle a ob-
ter moitas alcaldías –como
aconteceu coa poboación an-
daluza radicada en Barcelona–,
desde Madrid o sociólogo e pro-
fesor universitario Fermín Bou-
za alerta de que “pode ocorrer o
mesmo que sucedeu co voto da
muller: traballouno a esquerda
e beneficiou a dereita”.�

>>>

En Galiza, o colectivo de in-
migrantes é moi reducido
comparado con outras par-
tes do Estado e a experiencia
que teñen os partidos no tra-
to cos estranxeiros é limita-
da. De feito, é a central sindi-
cal CIG a organización gale-
ga que máis se relaciona con
este sector.  A nivel estatal,
ademais do PSOE e o PP, IU
tamén pode tentar sacar
partido da bolsa do voto in-
migrante; de feito, é unha
vella reivindicación de IU re-
coñecerlle o voto aos inmi-
grantes. Por outra banda,
nas eleccións municipais es-
ta forza política alcanza me-
llores resultados dos que ob-
tén cando se celebran elec-
cións xerais. Nese contesto,
os estranxeiros poderían sig-
nificarlle unha contribución
de votos que aumente a súa
representación e lle permita
ser un socio máis sólido dos
socialistas no plano munici-
pal. IU a nivel estatal elabo-
rou un documento que ser-
virá como moción para pre-
sentar nos concellos nos que
teña representación e no
que chama os parlamenta-
rios europeos a votar en con-
tra da directiva do retorno.

Noutro sentido, a partici-
pación de estranxeiros co-
munitarios nas eleccións

municipais constitúe unha
experiencia para os parti-
dos. Aínda que en España
hai importantes continxen-
tes de romaneses, non se
detectou unha incidencia
deste colectivo nas munici-
pais do ano pasado e tam-
pouco os británicos, que en
Andalucía suman cen mil
persoas, variaron en exceso
a composición das corpora-
cións municipais. Cos ma-
grebís podería reproducirse
a mesma situación debido á
dificultades de comunica-
ción por razón do idioma.
Os ecuatorianos e en xeral
os latinoamericanos, porén,
representan un colectivo
máis accesíbel que ademais
procede dun contorno polí-
tico máis próximo a España,
co que resulta máis fácil re-
lacionarse.�

Os latinoamericanos,
os máis influentes

’’O racional é que o PP
rebaixe o seu discurso
racista para tratar
de captar o seu voto”

[Fermín Bouza]

o que teñen a súa residencia numerosos inmigrantes. XAN CARBALLA

>>>
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FÚTBOL
E POLÍTICA

Xosé Manuel Sarille

C omo aborrezo o fútbol e
os seus fastos rabañís,

durante o último campionato
só logrei tirar dúas conclu-
sións que me resultasen pro-
veitosas. Unha é que a ban-
deira española herdada do
franquismo foi definitiva-
mente e naturalmente asumi-
da polos cidadáns, e que por
iso a ondearon na rúa sen
complexos. Até un cerebro da
selección a acompañou cun
tricornio enriba da propia tes-
ta, limpo o seu amor gregario
de sórdidas memorias.

A outra conclusión é o in-
vencíbel afán de pertenza que
posúen as persoas, sen im-
portar moitas veces a finalida-
de que se persegue. O senti-
mento de pertenza é tan im-
portante que reina por riba da
razón, aínda que se trate de
grupos onde a razón debería
de ser o máis importante. Isto
ocorre até na política.

Teño dous amigos do BNG
que son altos cargos da Xunta
de Galicia. Trinta e tantos
anos de amizade inquebran-
tábel, por complicidades afec-
tivas e  tamén ideolóxicas que
se perden polos recantos do
tempo e da alma, se me per-
miten. Algunha vez xanto con
eles e nunca falamos en serio
de política, que foi o que fixe-
mos sempre. Moito menos da
evolución do Bloque. Sei que
eles pertencen por sentimen-
to, a pesar da tremenda de-
cepción que lles noto (eu xa
non), e tamén, en menor me-
dida, polo afán de poder que
todos levamos dentro. Saben
que non hai obxectivos ambi-
ciosos cando ordenan tácticas
e programas, porque nin eles
nin ninguén da organización
sabe a estas alturas como se lle
colle o pulso ao país nin como
se pode levar a cabo a súa re-
forma. O Bloque é máis que
un club. �

’’

O sentimento de pertenza
é tan importante
que reina
por riba
da razón”

’’

Que Madrid é hoxe un dos
grandes centros interculturais
do mundo non é noticia. Pero
en A Coruña e en toda Galiza
xa hai tempo que tamén se
deixa ver a riqueza desta plu-
ralidade humana e relixiosa.
Entre ambas cidades van dar-
se a mediados deste xullo o
que Xabier Pikaza cualificou
no seu blog como “os dous
acontecementos máis signifi-
cativos das relacións entre
cristiáns e musulmáns”. 

A reunión de Madrid (16-
18) está promovida polo rei
Abdullah de Arabia Saudí, co
apoio do rei Juan Carlos II de
Borbón e o executivo español,
para tratar temas e asuntos
oficiais do mundo musulmán,
xudeu e cristián en España. A
reunión de A Coruña (15-17)
está promovida pola Universi-
dade Menéndez Pelayo, con-
vocando estudiosos das dúas
relixións, que dialogarán so-
bre temas claves: o ser huma-
no, Deus, o poder... Á primeira
reunión asistirán as autorida-
des oficiais; á segunda, os que
queren iniciar ou continuar
un diálogo aberto e leal entre
persoas destas relixións. 

Aínda que a idea da reu-
nión de Madrid non se enmar-
ca estrictamente na iniciativa
da Alianza de Civilizacións
promovida por Zapatero, o
Executivo español considera
que, nestes momentos o diá-
logo entre as grandes relixións
pode contribuir a reducir os
niveis de conflito no mundo.
Esta iniciativa parece boa, pe-
ro contraditoria partindo dun
persoeiro como o monarca
saudí, líder dun islamismo in-
tolerante, o Wahabismo, que
denigra as mulleres, detén a
homosexuais e aplica a sharia
desde a lectura máis cruel e in-
tolerante do Corán. Unha opi-
nión mantida por gran parte
dos musulmáns, que pensan

que o monarca saudí “non re-
presenta ao Islam, senón que
fai dano á memoria do Profeta
e aos auténticos crentes”. “Só
o día en que permita a liberda-
de total na súa terra –din–, o
día no que non exporte o Wa-
habismo, non faga matar os
homosexuais, non lapide ás
chamadas adúlteras, non cor-
te a man aos pretendidos la-
dróns… só o día no que abra a
Meca, en liberdade, aos mu-
sulmáns pobres de todo o
mundo poderá organizar reu-
nións como a que quere facer
en Madrid”.

No encontro da Coruña,
que tiven o honor de organizar
e dirixir, participarán egrexios
persoeiros de ambas relixións
(Torres Queiruga, Castillo, Xu-
lio Lois e o mesmo Pikaza; a
carón de Tariq Ramadán, As-
ma Lamrabet, Abdennur Pra-
do…) co convencemento da
posibilidade dun diálogo e un
encontro real, desde o pensa-
mento e o sentimento. Falara-
se da actualidade do cristianis-
mo e do islam (¿Acábase o cris-
tianismo? ¿Só pervivirán as
formas intimistas e funda-
mentalistas de relixión? ¿É cer-

to que o Islam quere dominar
o mundo enteiro?). Falarase da
perspectiva home-muller en
ambas relixións (¿Cristianis-
mo e islam supoñen necesa-
riamente represión para a mu-
ller? ¿Pode mesmo haber un
feminismo cristián e islámi-
co?). Falarase da relación do
cristianismo e o islam  coa xus-
tiza e a solidariedade (Están
nos seus fundamentos doutri-
nais ¿Están tamén na súa pra-
xe?). Falarase do poder, que
moitos pensan é o tema clave.
Falarase, en fin, de Deus, que
está no centro do islam e do
cristianismo (¿Monoteísmo
versusDeus trinitario?). 

Sendo moi conscientes das
contradicións inmensas que
teñen as dúas relixións en cada
un destes campos –mesmo
nos seus textos sagrados, a Bi-
blia e o Corán–; cando se vai á
súa raíz, as cousas non son tan
simplistas como se di moitas
veces. As dúas relixións pervi-
viron por séculos –e teñen cor-
da para rato– porque hai algo
moi valioso nelas, unha e outra
vez compre volver a esa raíz en
actitude de diálogo aberto con
nós mesmo e cos outros.�

TRIBUNA �Vitorino Pérez Prieto.
Escritor e teólogo.

MUSULMÁNS E CRISTIÁNS,
ENCONTRO NA CORUÑA

’’Gran parte dos musulmáns
pensan que o monarca
saudí non representa
o Islam”

Homes rezando na principal mesquita de Madrid. PAUL HANNA / REUTERS
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que levaron a cabo tanto Abelló
coma os Laboratorios de Zeltia
na súa comercialización. Ta-
mén o Instituto Farmacológico
Español que se fundou no ano
1954.
LLooggoo  xxuurrddiirroonn  oouuttrrooss  mmeeddiiccaa--
mmeennttooss,,  ccoommaa  ooss  ppssiiccooffáárrmmaa--
ccooss......
No ano 1950 non había nada.
Tan só manicomios para as per-
soas que padecían algunha en-
fermidade mental, a máis dos
barbitúricos que lle axudaban a
xente a durmir, pero non palia-
ban  as doenzas. Os avances
que houbo neste eido foron es-
pectaculares. Hoxe en día, os
psicofármacos, baixo control
médico, teñen uns efectos moi
beneficiosos. Nun mundo que
está dominado polo estrés  as
benzodiacepinas axudanlle a
xente a relaxarse e tamén lle
permiten durmir con moita
mellor calidade. Os psicofárma-
cos, en xeral, son medicamen-
tos moi demandados. �

ccuueennttaa  ssee  ccoommeezzoouu  aa  eerrrraaddiiccaarr  aa
ttuubbeerrccuulloossee......
O descubrimento da estrepto-
micina foi algo milagroso para a
humanidade. A temida peste
branca foi desaparecendo. A
combinación de tres fármacos
foi decisiva para a vida de moi-
tas persoas. Na actualidade en-
cóntrase practicamente extin-
guida, pero hai 60 ou 70 anos,
na casa onde se contaxiase
unha persoa de tuberculose,
acababa estendéndose a toda
familia e era case seguro que
morrían todos os seus mem-
bros, a menos que tivesen unha
hixiene moi estrita.
EE  qquuee  ssuuppuuxxeerroonn  ooss  aannttiibbiióóttii--
ccooss??
Hoxe en día a vida sería moi difí-
cil sen antibióticos. Os ingleses
no seu día foron capaces de illar
a penicilina, pero non de pro-
ducila. Hoxe adminístranse an-
tibióticos para un grande nú-
mero de doenzas. No caso de
España foi fundamental a labor

AA  ppeenniicciilliinnaa  ttaamméénn  aaxxuuddoouu
mmooiittoo  nnooss  dduurrooss  tteemmppooss  ddaa
ppoossgguueerrrraa??
Axudou. Nos primeiros anos era
moi cara. Traíana de estraperlo.
Era frecuente para curar moitas
enfermidades. Daquela, os pai-
sanos das parroquias xuntá-
banse para xuntar diñeiro co-
munitario para adquirir penici-
lina. Recordo un caso concreto,
xa que meu pai era médico. En
1948 había un rapaz que tiña
unha pulmonía e xa se encon-
traba enfermo de gravidade, xa
que a febre non lle baixaba. Meu
pai xuntou os veciños da parro-
quia e así conseguiuse o diñeiro.
Meu pai empezou a adminis-
trarlla e o proceso febril come-
zou a ceder. Se non fose pola pe-
nicilina acabaría morrendo.
Non era o único caso, xa que
moita xente que aparentemente
se encontraba sá, principiaba a
sentirse mal e logo morría sen
que se soubesen as causas.
TTaamméénn  nnooss  aannooss  ccoorreennttaa  ee  cciinn--

lina; tamén as plantas que había.
As efedras traíanas de Melilla
para tratar os enfermos de asma.
Paliou unha serie de deficiencias
que existían naquel entón, entre
elas as relacionadas coas caren-
cias de vitaminas A e D. Estas vi-
ñan nos atúns traídos das Cana-
rias. Mentres, en Porriño produ-
cían betacaroteno de cenoria,
nunha terra que hoxe está dedi-
cada ao cultivo de kiwis. Pódese
concluír dicindo que Zeltia cu-
briu unha etapa heroica da me-
dicina española, polas dificulta-
des que entrañaba aquel mo-
mento histórico, que era cando
Europa estaba en guerra.

AALDEAGLOBAL.7.

Antonio Cendán [TEXTO E FOTO]

O catedrático de química orgá-
nica da Facultade de Farmacia
da Universidade de Santiago,
Enrique Raviña vén de publicar
o libro Medicamentos, editado
pola USC, no que fai un repaso
á historia dos fármacos.
CCaall  ffooii  oo  ppaappeell  ddooss  mmeeddiiccaammeenn--
ttooss  nnooss  úúllttiimmooss  tteemmppooss??
Definiríao nunha frase do pre-
mio Nobel de Medicina, Ernest
Barenchein, que dixo que os
medicamentos son unha das
bendicións do noso tempo,
quizais a mellor das bendicións.
O que temos que ver é o que ha-
bía antes de nós. Hoxe esiximos
o medicamento. Chegou a ser
un artigo de consumo, cando
antes se podía morrer de cal-
quera infección. Se non dispo-
ñemos dun fármaco para paliar
a dor parece que nos rebela-
mos. Semella que existiron
sempre, pero non é así. Non nos
queremos dar conta do sufri-
mento que tiveron moitas xera-
cións anteriores que vían como
perdían os fillos, como desapa-
recían familias enteiras. Antes,
hai menos de cen anos, a xente
morría dunha septicemia, a
consecuencia da picadura
dunha agulla. Hoxe podemos
gozar dunha vida moito máis
longa e, o que o máis impor-
tante, de moita maior calidade.
Sirva como exemplo que en
1940 as persoas que padecían
hipertensión non se lles admi-
nistraba ningún tratamento.
Nos nosos días os enfermos car-
díacos viven unha etapa dou-
rada, xa que dispoñen dunha
ampla gama de fármacos que
sempre deben ir administrados
por control médico.
AA  iinndduussttrriiaa  ffaarrmmaaccééuuttiiccaa  ggaalleeggaa
ffooii  ffuunnddaammeennttaall  nnaa  PPoossgguueerrrraa,,
ssaalliieennttaannddoo  aa  ffuunncciióónn  lleevvaaddaa  aa
ccaabboo  ppoorr  ZZeellttiiaa......
Zeltia xogou unha papel trans-
cendental dentro da industria
farmacéutica española en xeral,
pero moi especialmente na dé-
cada dos anos corenta do século
pasado. Daquela, España non
podía importar medicamentos
de Alemaña por mor da Se-
gunda Guerra Mundial. Así é
como nace Zeltia. Esta empresa
aproveita pezas de matadoiro,
entre elas páncreas para insu-

’’Os paisanos das parroquias
xuntábanse para reunir
diñeiro comunitario
para adquirir penicilina”

Henrique Raviña, autor de Medicamentos

‘Zeltia cubriu unha etapa heroica
da medicina española’
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posición que ela mantén.
“Descoñezo en que termos
Pablo Casado se referiu ao
apartheid lingüístico, mais
temos contacto permanente;
explicámoslle e el así o enten-

deu, que hai que ter a sensibi-
lidade de defender as dúas
linguas e os dereitos dos seus
falantes, seguro que esa é a
intención das súas afirma-
cións”.�
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H.V.
En Galicia, País Vasco e Cata-
lunya, os “falantes de caste-
lán” padecen “apartheid lin-
güístico”, segundo Pablo Ca-
sado, presidente de Nuevas
Generaciones do Partido Po-
pular de Madrid. Porén, a pre-
sidenta de Novas Xeracións
do PPdeG, María Seoane, ne-
gou esta situación e afirmou
que a súa forza defende o gale-
go e o castelán.

Nuevas Generaciones do
PP en Madrid e o seu presi-
dente, Pablo Casado, publica-
ron na súa páxina web unha
campaña na que sinalan que
“é indignante que en España
en pleno século XXI non haxa
liberdade para falar e ser edu-
cado na lingua común de to-
dos os españois”. Tamén se
referen particularmente a Ga-
licia, o País Vasco e Catalunya
para sinalar que hai “apart-
heid lingüístico” e indican que
nos “mozos isto é especial-
mente dramático, xa que non
poden estudar nin acceder a
oposicións en igualdade de
condicións en todos os territo-
rios do noso país”. Entre as zo-
nas mencionadas non figura o
País Valenciano, onde tamén
contan cunha lingua propia.
En Valencia goberna o Partido
Popular e o réxime de acceso á
función pública conta con
mecanismos moi semellantes
aos que rexen en Galiza.

A presidenta de Novas Xe-
racións do PPdeG, María Se-
oane, desmentiu a Pablo Ca-
sado. “Apartheid é unha pa-
labra que non vou empregar

en ningún momento”, sina-
lou. A presidenta galega das
NNXX non se referiu en nin-
gún momento a unha situa-
ción de falta de liberdade,
aínda que si defendeu o de-
reito dos pais a “elixiren a lin-

gua na que deben ser educa-
dos os seus fillos”.

LEI DE NORMALIZACIÓN. María Seoa-
ne lembra que NNXX defende
a Lei de Normalización Lin-
güística, “unha lei que apro-
bou o PP”. Este texto estabele-
ce uns mínimos de galego na
educación e nese sentido non
permite que os pais elixan o
idioma do ensino. “Que estea-
mos a favor da Lei de Normali-
zación non significa que non
entendamos que ao mellor
ten que haber cambios, agora
que hai reivindicacións dal-
gúns pais, en todo caso hai
que escoitar á cidadanía, os
dous lados”, afirmou Seoane.

Novas Xeracións defende
o galego e “poder empregar a
lingua que nos pete, como di-
xo Celso Emilio”. De todos os
xeitos, María Seoane non ve
unha contradición entre as
palabras de Pablo Casado e a

XO
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A presidenta
de Nuevas
Generacionesde
Galicia,
María Seoane,
desménteo

En Galicia hai apartheid lingüístico,
segundo Nuevas Generacionesde Madrid

?UERE SABER MÁIS?
nngg.ppmadrid.es

María Seoane,presidenta de Nuevas Generaciones do PP de Galicia. Á dereita, cartel de NN GG de Madrid a prol do castelán.

’’E indignante que
en España en pleno
século XXI non haxa
liberdade para falar e ser
educado na lingua
común de todos os
españois”

[Pablo Casado]
Presidente de NN GG do PP
de Madrid.
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nestes momentos. “Como si o
castelán estivese en perigo”,
espeta un pouco enfadado, “o
meu problema é que a miña fi-
lla fale en galego, que se a dei-
xas só utiliza o castelán”. 

No canto a cuestión territo-
rial, defende a cesión de transfe-
rencias de Madrid á Xunta e do
goberno autónomo aos conce-
llos. “Hoxe España é un dos paí-
ses máis descentralizados do
mundo. O que temos que facer é
esforzarnos nunha boa xestión”.
Partidario de traballar man a
man cos partidos nacionalistas
nun proxecto común, rexeita a
súa demonización promovida
polas formacións conservadoras
nestes últimos anos.�

POLÍTICA.9.

Charina Giráldez
Os socialistas galegos volven do
37º Congreso Federal do PSOE
cos ánimos acendidos. Segundo
Emilio Pérez Touriño, Galicia sa-
íu reforzada desta cita na que Xo-
sé Blanco asumiu a Vicesecreta-
ría Xeral, Carme Silva e Sánchez
Bugallo entraron na Comisión
Executiva e Carme Marcón in-
corporouse ao Comité do parti-
do, órgano no que tamén repite
o alcalde de Lugo, Clemente Ló-
pez Orozco. Ademais, o Secreta-
rio Xeral do PSdeG amosouse es-
pecialmente satisfeito coa de-
fensa que se fixo nesta cita do
multilingüísmo e coa renova-
ción xeracional da directiva, algo
que se podería repetir no XI Con-
greso Nacional que se celebra en
Santiago entre o 25 e o 27 de xu-
llo. Polo de agora, Touriño non
quixo desvelar ningún detalle,
nin sequera se ten pensado se-
guir as pautas marcadas en Ma-
drid. “Cada congreso ten os seus
ritmos e os seus momentos”, di-
xo ao remate do conclave estatal.

NOVAS CARAS.O que se dá por feito é
que a conselleira de Política Te-
rritorial vai formar parte da exe-
cutiva do PSdeG. María Xosé Ca-
ride (Vigo, 1966) quedou fóra da
dirección federal, malia que era a
candidata que soaba con máis
forza, pero en Galicia  agárdase
que lidere a proposta de cambio
de Emilio Pérez Touriño. O Se-
cretario de Organización do par-
tido, Ricardo Varela, xa anuncia-
ra hai dous meses que se ía pro-
ducir unha renovación xeracio-
nal co ingreso dun grupo de per-
soas con idades comprendidas
entre os 30 e os 40 anos. Entre os

candidatos, ademais de Caride
(que se deu de alta no partido hai
apenas un ano), están os alcal-
des socialistas máis novos: o de
Fene, Iván Puentes (28 anos), a
de Silleda, Paula Fernández (36
anos), o das Pontes, Valentín
González (36 anos), e o do Grove,
Xosé Cacabelos (37 anos). 

Ademais, agárdase que ta-
mén entren na executiva galega
os alcaldes de Vigo e Ferrol, e os
presidentes das deputacións da
Coruña e Lugo. Estes últimos pa-
sarían a engrosar a lista dos vete-
ranos, na que Xosé Sánchez Bu-
gallo estrearase con dobre res-
ponsabilidade.

ENTRE DÚAS EXECUTIVAS.O alcalde de
Santiago non contaba conver-
terse en vogal da Comisión Fe-
deral, en substitución de Carme
Gallego. A nova chegoulle por
sorpresa o propio sábado. “O

venres á noite estiven ceando
con Blanco e Touriño, pero nin-
gún dos dous me dixo nada”, co-
menta sen quitar o sorriso da ca-
ra. Sánchez Bugallo pensa que o
PSdeG saíu do congreso de Ma-
drid cunha capacidade de in-
fluencia sen precedentes. Asegu-
ra sentirse emocionado coa con-
solidación do seu compañeiro
de Palas de Rei, ao que lle augura
un futuro prometedor, pero ta-
mén amosa unha inusitada ale-
gría pola súa incorporación á di-
rección como representante de-
sa “idea da España plural”. 

Xosé Sánchez Bugallo con-
sidera que a defensa das lin-
guas cooficiais que se fixo no
congreso era moi necesaria
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O PSdeG ultima os preparativos do seu vindeiro
Congreso Nacional no que se agarda unha
importante renovación na liña da que se acaba
de producir na executiva federal

Susana López Abella

A Xunta non recoñece a crise
que están a sufrir milleiros

de galegos e galegas. En troques,
vese incapaz de articular  medi-
das de contención para afrontar
a situación actual. As últimas no-
vas falan da redución das posibi-
lidades de aforro dos galegos e
da conseguinte perda de poder
adquisitivo das familias, unha si-
tuación que afecta os sectores
máis debilitados da sociedade,
como son os pensionistas ou as
viúvas. As pensións son un de-
reito dos traballadores. É unha
necesidade dignificar a calidade
de vida daqueles que reciben
menos de 500 euros ao mes e un
viúvo ou viúva galegos cobra
86,16 euros menos que un do
resto de España,  diferenza que
fai necesario renovar e impulsar
o Pacto de Toledo para alcanzar
o consenso de todos e buscar un
sistema de pensións que avance
na contributividade e permita
aumentar as pensións mínimas.

Hai uns días que no Parla-
mento se aprobou unha  pro-
posta do PP para mellorar a cali-
dade de vida deste colectivo.
Agora cómpre que as medidas
se poñan  en marcha de inme-
diato. Sería un erro tremendo
por parte do PSOE sucumbir á
tentación, como anunciou o seu
portavoz, de presentar unha ini-
ciativa para botar abaixo o apro-
bado cos 37  votos do PP e un vo-
to socialista. Touriño debe asu-
mir a necesidade de pór en prác-
tica as medidas necesarias  para
un dos colectivos máis sensíbeis
da sociedade, ademais de cum-
prir o mandato parlamentario
que recolle a activación das pres-
tacións sociais mínimas a través
dunha pensión non contributiva
para fillos de mulleres viúvas, o
fomento do seu tecido asociati-
vo , ou o seu acceso á formación.
E no que respecta ás peticións
que dende a Xunta se lle deben
facer ao goberno central figura a
mellora na porcentaxe de cálcu-
lo da pensión de viuvedade,
dende o 52 por cento até o 70%.
Porque é de absoluta xustiza!�

É DE XUSTIZA!’’

’’É unha necesidade
dignificar a calidade
de vida daqueles
que reciben menos
de 500 euros
ao mes ”

Os socialistas galegos tamén
preparan o cambio xeracional 

’’Agárdase que María Xosé
Caride lidere en Galicia
a proposta de cambio
de Emilio Pérez Touriño”

’’O meu problema é que
a miña filla fale galego que
se a deixas só utiliza o
castelán”

[Xosé Sánchez Bugallo]
Alcalde de Santiago.

Xosé Sánchez Bugallo,Alcalde de Santiago. XAN CARBALLA
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Xan Carballa
Pepe Ferrín / AGN [FOTOGRAFÍA]

CCaall  éé  oo  ggrraaddoo  ddee  ccuummpprriimmeennttoo
ddooss  ppaaccttooss  ddee  ggoobbeerrnnoo  eenn  mmaa--
tteerriiaa  lliinnggüüííssttiiccaa??
O pacto era moi xenérico e,
tendo en conta de onde partia-
mos, sendo modesta penso
que podemos estar bastante
satisfeitos. Mudamos moitas
actitudes e formas de facer as
cousas. Os froitos das liñas de
traballo non se ven dun día
para outro, pero este é un ano
moi importante para visualizar
a nova situación. Se cito cousas
máis administrativas (cambios
no sistema das certificacións
da capacidade do galego, as
mudanzas na coordinación da
proxección exterior ou a me-
llora dos lectorados) podía ex-
plicarme parcialmente, pero
tamén son cambios que teñen
relevancia.
ÉÉ  ccoorrrreeccttaa  aa  iiddeeaa  ddee  qquuee  aa  sseeccrree--
ttaarrííaa  éé  aa  rreessppoonnssáábbeell  ddoo  aavvaannccee
ssoocciiaall  ddoo  iiddiioommaa  oouu  oo  sseeuu  llaabboorr
éé  mmááiiss  ttrraannssvveerrssaall??  EEnn  tteemmppooss
ssuuxxeerriiuussee  ddaarrllllee  rraannggoo  ppoollííttiiccoo
ssuuppeerriioorr  ppaarraa  qquuee  aa  lliinngguuaa  ffoossee
uunnhhaa  ppoollííttiiccaa  cceennttrraall..
Supoño que na seguinte lexis-
latura a persoa que ocupe este
posto terá que lograr unha
maior coordinación, porque
certamente a secretaria como
tal non pode asumir a respon-
sabilidade ou o traballo que se
teña que facer desde unha
consellería nesta materia, sexa
Industria, Traballo ou Educa-

ción. A secretaría nesta lexisla-
tura tivo un pulo político im-
portante, porque pasou de ser
unha dirección xeral dentro de
Educación, cunha dedicación
principal ao ensino, a estar no
ámbito da presidencia cun
rango e capacidade de incidir
en todas as consellerías é
moito máis importante.
CCaannddoo  rreemmaattaabbaa  aa  lleexxiissllaattuurraa  ddoo
PPPP  cchheeggoouussee  aa  uunn  PPllaann  ddee  NNoorr--
mmaalliizzaacciióónn  aammbbiicciioossoo  ee  ppoorr  ccoonn--
sseennssoo..  EEssttaassee  lleevvaannddoo  aaddiiaannttee??
O Decreto está en vigor. Até
onde sei, porque é responsabi-
lidade de Educación, están fa-
cendo a análise do cumpri-
mento. Penso que o Decreto é
importante e todos temos que
traballar nesa liña de avanzar.
No Observatorio da Lingua te-
mos datos sobre os índices de
galeguización dos centros, e
nos públicos é bastante alto. O
que lle fallou á Consellería é
que se desmarcara o Partido
Popular logo de ter pactado.
Sobre iso o PP debe reflexio-
nar. En todos os anos da de-
mocracia, as normas que se
aprobaron estando eles na
Xunta. foron por consenso, e
non parece de recibo que coa
mesma Lei de Normalización
e co Plan que eles propuxeron
e aprobaron todos os partidos,
se saian dese consenso. Terán
que ver cal é a súa responsabi-
lidade en levar a crispación á
sociedade en materia lingüís-
tica cando antes non a hou-
bera. Trasladar á cidadanía a

idea de que todos traballamos
para manter e revitalizar un
patrimonio común, que non é
de ningún partido e si de todos
os galegos, é fundamental. O
PP debe volver ao consenso
lingüístico.

PERSECUCIÓN IDIOMÁTICA.

EEssttee  ccuurrssoo  pprreecciissaammeennttee  pprree--
sseennttoouussee  uunnhhaa  aassoocciiaacciióónn
ccoommoo  GGaalliicciiaa  BBiilliinngguuee  qquuee  ffaallaa
ddee  qquuee  hhaaii  uunnhhaa  ““ppeerrsseeccuucciióónn
ddoo  ccaasstteelláánn””..
Ás veces é difícil ser comedida,
porque semella unha broma
que se diga que aquí está o cas-
telán ameazado. Cun mínimo
de imparcialidade a ninguén se
lle ocorrería tal cousa. Hai un
desprezo, unha infravalora-
ción da lingua galega por parte
destes grupos que fan que nolo
envolvan todo arredor desa su-
posta liberdade individual.
Nunha sociedade organizada
non podemos facer cada un o
que nos peta. Temos que con-
vivir sabendo que temos dúas
linguas oficiais. E penso que
toda persoa que viva en Galiza
debería sabelas e cada quen
empregalas individualmente
con liberdade.
AA  iiddeeaa  ddee  sseeggrreeggaarr  aa  eessccoollaa  ppoorr
iiddiioommaass,,  ccoonn  iinnddeeppeennddeenncciiaa
ddee  qquuee  sseexxaa  iinnvviiáábbeell  eeccoonnoommii--
ccaammeennttee,,  tteenn  aallggúúnn  sseennttiiddoo??
Ademais de inviábel sería gra-
vísimo socialmente. É o peor
que puido propor o PP, e penso
que non o reflexionaron. Se-
gregar un país por razóns de
lingua e un disparate. Se están
convencidos de que o galego é
a lingua propia de Galicia, un
patrimonio de todos e se que-
ren un país integrado, penso
que non reflexionan sobre o
que están dicindo.
IIssttoo  ccooiinncciiddee  nnoo  tteemmppoo  ccoo  MMaa--
nniiffiieessttoo  ddee  llaa  lleenngguuaa  ccoommúúnn,,
qquuee  ssee  pprreesseennttaa  rrooddeeaaddoo  ddee  iinn--
ffoorrmmaacciióónnss  ppoouuccoo  mmeennooss  qquuee
ddee  pprrooggrroommsslliinngguuííssttiiccooss  eenn  CCaa--

ttaalluuññaa,,  PPaaííss  VVaassccoo  ee  GGaalliizzaa..  CCaall
sseerrííaa  aa  ssúúaa  rreessppoossttaa  ppoollííttiiccaa??
Insisto en que é un sen sentido.
O presidente Zapatero, no
Congreso do PSOE, marcou as
liñas da España plurilingüe na
que todos estamos de acordo.
A constitución defenda as lin-
guas de España e o Estatuto de
Autonomía di que o galego é a
lingua propia de Galicia e que é
cooficial co castelán.  A Lei de
Normalización  fala de prote-

xer, apoiar e promover o galego
porque é o que está en inferio-
ridade e desequilibrio, e a
maiores temos o Plan Xeral de
Normalización. Ese Manifesto
volve a unha liña grave e re-
sulta surrealista.
PPeennssaa  qquuee  ooss  pprreessttiixxiiooss  ddaass
ddúúaass  lliinngguuaass  ccooooffiicciiaaiiss  xxaa  eessttáánn
iigguuaallaaddooss??
Melloramos moito pero aínda
queda camiño. Os que temos
algúns anos e fomos ga-

POLÍTICA.10. ANOSATERRA
10-16 DE XULLO DE 2008

Marisol López,
secretaria xeral de Política Lingüística

‘O PP debe volver ao
consenso sobre a lingua’

Marisol López considera absurdo dicir que o castelán
está perseguido en Galicia e insiste en que manter
unha política aceptada por todos é fundamental
para lograr avances. ‘As políticas en materia de lingua
teñen resultados a medio prazo e unha lexislatura
non abonda para valorala’. Aínda así amósase
satisfeita co logrado desde unha secretaría que,
co goberno bipartito, gañou peso político
coa súa vinculación á presidencia da Xunta

’’Segregar os rapaces
por razóns de lingua
é un disparate”

’’Ninguén imparcial
pode dicir que o castelán
está perseguido”

>>>
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lego falantes de sempre
sabemos o que se avanzou.
Desde cando se rían de ti
cando falabas galego a hoxe
hai unha diferenza notábel.
Lembro as épocas nas que nin
na escola nin na administra-
ción o galego tiña presenza de
ningún tipo.
AAíínnddaa  qquuee  mmeelllloorroouu  aa  ccoommppee--
tteenncciiaa  nnoo  eennssiinnoo,,  ppeerrmmaanneeccee  oo
ddeesscceennssoo  nnooss  uussooss  ppúúbblliiccooss..
Se estivésemos convencidos
de que o prestixio é alto non fa-
riamos as campañas de pro-
moción. Temos que lograr que
os galegos esteamos orgullo-
sos de empregar a nosa lingua
En competencia idiomática
somos unha comunidade pri-
vilexiada, porque case un
100% da poboación é quen de
entender e falar o galego. Es-
cribir e ler seguen algo por

baixo, porque houbo xera-
cións sen galego na escola.
Pero é verdade que na xente
moza, que sabe o galego, o
emprega menos. Penso que
non asumen abondo o presti-
xio do idioma, falta orgullo e
nesa liña estamos traballando.
CCrriittííccaannllllee  ááss  vveecceess  qquuee  hhaaii
mmááiiss  ccaammppaaññaass  ppuubblliicciittaarriiaass

POLÍTICA.11.

turo se ten falantes.
OOss  íínnddiicceess  mmááiiss  aaccttuuaaiiss  qquuee
mmaanneexxaann  qquuee  ddiinn  ddaa  ssiittuuaacciióónn
ddoo  ggaalleeggoo??
Quero ser optimista cos pés no
chan. Parece que xa temos
unha xeración, dos 15 a 24
anos, na que se recuperan
usos. Aínda que non é especta-
cular teño esperanza de que se
asuma esa responsabilidade
individual de cada un co seu
idioma e na defensa da diversi-
dade lingüística.
EE  vvaarriioouu  aa  dduuaalliiddaaddee  rruurraall--ccii--
ddaaddee??
É aínda no rural-vilas onde
mellor se mantén o galego. Nas
cidades hai diferenzas entre
unhas e outras, por exemplo de
Santiago a Vigo ou A Coruña, e
temos que traballar máis por-
que é onde se concentra máis
poboación.�

qquuee  ppoollííttiiccaass  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn..
As campañas teñen unha parte
de publicidade, e daquela de
sedución, pero inclúen moitas
accións doutro tipo para en-
ganchar a grupos. Pensamos
que a liña é asumir en círculos
concéntricos que temos unha
lingua útil e viva da que sentir-
nos orgullosos e que só ten fu-

ANOSATERRA
10-16 DE XULLO DE 2008

Ceferino Díaz

O s barcos que estiveron
amarrados volveron fae-

nar . A maioría dos de baixura
fixérao moito antes, tras un
acordo co ministerio. 

O problema da pesca indus-
trial resúmese na forte suba do
combustíbel e o estancamento
dos prezos de primeira venda .

Demándase do Goberno un
carburante subvencionado,
que abarate custos, e un maior
control das importacións de
peixe para mellorar os prezos
en lonxa e incrementar ingre-
sos. En principio, e a grosso
modo, nada que obxectar á es-
tratexia reivindicativa, pero
algo debía estar mal calculado
para que a flota volvese ao mar
coa sensación de que algo falla,
de que non os entenden...
Agora, cos barcos na mar, é o
momento da reflexión.

O problema do prezo do
combustíbel non lle afecta só
ao sector pesqueiro, por iso as
axudas neste asunto só poden
ser conxunturais e hai que su-
mar forzas para dirixir as de-
mandas á UE, que se reserva a
competencia nas axudas direc-
tas e condiciona as outras. 

Quizais sexa este o intre de
abordar o tema da reforma da
flota para adecuala a un sis-
tema de pesca sustentábel. 

O problema non está só nas
crecentes importacións que
–coincidimos– hai que contro-
lar mellor. A falla de rendibili-
dade das vendas explícase por-
que unha parte da nosa pesca
descárgase en lonxa e póxase
como hai cen anos, e pola exis-
tencia, do lado da oferta, dunha
gran concentración. Resul-
tado? o pescador non ten con-
trol sobre os prezos.

Nun mundo globalizado a
potente industria extractiva ga-
lega e española ten que entrar no
campo da transformación e na
cadea da comercialización se
quere valorizar os seus produtos.�

CALMA CHICHA
NA MAR
’’

’’A falla de rendibilidade 
explícase porque parte

da nosa pesca
descárgase
en lonxa e
póxase como
hai cen anos”

’’A Lei de Normalización 
fala de protexer,
apoiar e promover o
galego porque é o que está
en inferioridade
e desequilibrio”

’’En competencia
idiomática somos unha
comunidade privilexiada,
porque case un 100% da
poboación é quen de
entender e falar o galego”

>>>
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hai diversas realidades cultu-
rais pero só unha delas, o in-
glés, é universal e común na
nosa Unión democrática.
Non debe decretarse a lingua
nacional como vehículo ex-
clusivo nin primordial de
educación ou de relacións
coa administración. Convén
lembrar que este tipo de im-
posicións abusivas dana es-
pecialmente as posibilidades
laborais ou sociais dos máis
desfavorecidos, recortando
as súas alternativas e a súa
mobilidade. Por iso debe ase-
gurarse que o inglés sexa co-
mún e oficial en todo o terri-
torio europeo, que todos os
cidadáns teñan dereito a ser
educados en inglés, que as
outras linguas nacionais nun-
ca sexan lingua vehicular ex-
clusiva”.

CHINGLISH,
NOVA LINGUA

WWiirreedd
((lluunnss  77  ddee  xxuulllloo))

A deformación do inglés preo-
cupa nalgúns medios británi-
cos e anglosaxóns. “Como o in-

glés evoluciona cara unha lin-
gua incomprensíbel” titula MMii--
cchhaaeell  EErraarrdd  nun artigo publica-
do en Wired. “Grazas á globali-
zación, a vitoria aliada na II
Guerra Mundial e o liderado
americano en ciencia e tecnolo-
xía, o inglés alcanzou un éxito
no mundo que vai máis aló do
que podíamos agardar. O inglés
é unha lingua franca entre per-
soas que non o teñen como lin-
gua nativa. Na China adoptouse
o inglés en moi pouco tempo
grazas a profesores que o tiñan
como lingua propia e que se es-
forzaron en espallalo no rural.
Estímase que 300 millóns de
chineses len e escriben inglés,
pero sen suficiente calidade.
Que consecuencias terá? Que
no futuro moitos falarán inglés
cun acento semellante ao chi-
nés. Calquera lingua está en
evolución constante así que
non debe sorprender que apa-
rezan novas formas do inglés.
Aparecerán novos dialectos co-
mo aconteceu co latín e cando
os americanos viaxen fóra, un
dos idiomas que deberán
aprender será o chinglish”.

A EUROPA
QUE QUEREMOS

EEll  PPaaííss
((mmaarrtteess  88  ddee  xxuulllloo))

O resultado do referendo irlan-
dés leva o pensador SSllaavvoojj  ZZiizzeekk
a realizar unha reflexión en El Pa-
ís na que sinala que “non nos
atopamos ante unha casualida-
de, un simple fallo, senón ante
unha insatisfacción que vén de
atrás. O referendo tivo algo pecu-
liar: o resultado foi ao mesmo
tempo o que se esperaba e unha
sorpresa, como se un soubera
que vai acontecer mais non po-
de crer que ocorra. A maioría
manifestouse contra o tratado a
pesar de que a maioría dos parti-
dos estaban a favor. Cando os re-
ferendos transmiten unha men-
saxe que contradí a mensaxe das
eleccións, atopámonos un vo-
tante dividido. A peor resposta é
desprezar esa resistencia como
simple expresión da estupidez
provinciana dos votantes nor-
mais. A función das clases diri-
xentes nunha democracia non
só é gobernar, senón convencer
á maioría de que o que están a fa-
cer é o apropiado. A pesar das os-
cilacións e confusións, hai que
confiar na maioría. O non irlan-
dés é unha invitación a encetar
un debate autenticamente polí-
tico sobre que tipo de Europa
desexamos”.�

A LINGUA COMÚN

PPúúbblliiccoo
((vveennrreess  44  ddee  xxuulllloo))

En Público, AAllffoonnss  LLóóppeezz  TTee--
nnaa  escribe un artigo que titula
“Pola lingua común”. “Hai
crecentes razóns para preo-
cuparse pola situación insti-
tucional do inglés na nosa
Unión Europea, a única lin-
gua común de todos os cida-
dáns europeos e de comuni-
cación democrática na nosa
Unión. Todas as linguas ofi-
ciais na Unión son igualmen-
te europeas e merecedoras de
protección institucional co-
mo patrimonio compartido,
pero só unha delas, o inglés, é
común a todos, asimetría en-
tre as linguas europeas que
non implica inxustiza de nin-
gún tipo porque en Europa

ENPOLEIROALLEO

Slavoj  Zizek.

QUINTANA 1,
TOURIÑO 0
’’

Antón Losada

D entro do longo e un tanto
monótono partido que

leva as eleccións autonómicas,
vimos de vivir unhas das xoga-
das clave. A internada empe-
zou en Madrid, cando o BNG
se atreveu a votar cun renova-
do PP para crear unha comi-
sión de seguimento do AVE.
Aos Socialistas aínda lle falla
perder unhas cantas votacións
para entender que as opcións
dos seus socios potenciais xa
non son ou co goberno ou coa
abstención, así que quixeron
matar dous paxaros dun tiro: á
comisión e a Quintana. Púxose
en marcha unha operación on-
de cunha man os socialistas
galegos acusaban os seus cole-
gas de Madrid de falla de cintu-
ra, e coa outra a Quintana de
abortar a comisión por prota-
gonismo.

Hai un par de anos o BNG
tería caído na trampa. Pero
non hai mellor mestre que a
crúa realidade. Dous anos de
cogoberno téñenlle endureci-
do a pel. Con habilidade alari-
cana, Quintana esquivou a ce-
lada, apartou dos focos para
ceder a presidencia a Caride e
forzou os socialistas a aceptar
un órgano que nin querían nin
esperaban. 

Como suporá o lector, a co-
misión importa pero non tan-
to. Xa sabemos que o AVE non
vai vir nos prazos anunciados e
só é cuestión de eleccións que
alguén nolo diga. O relevante
do suceso é que por primeira
vez en meses, o BNG gaña un-
ha batalla no bipartito e provo-
ca un ataque de nervios en
Montepío que mesmo leva a
sacar a arma de destrución
masiva: a foto con ZP. 

Alomenos proba dúas cou-
sas: primeira, que o BNG ten
recursos para gañar unha gue-
rra e, segunda, que as perspec-
tivas electorais de Quintana
non deben ser malas, porque
nestes partidos a marca é ao
home e só se marca o rival que
importa.�

As perspectivas electorais
de Quintana
non deben ser
malas”

’’

ANOSATERRA
10-16 DE XULLO DE 2008
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ESPAÑA.14. ANOSATERRA
10-16 DE XULLO DE 2008

nal. Puro carácter. Foi a súa es-
trea como número tres do PSOE,
cargo que só ocupou outra mu-
ller na historia do partido, Car-
men García Bloise. Ao igual ca
ela, Leire Pajín (San Sebastián,
1976) ingresou con quince anos
nas Xuventudes Socialistas pero
o desembarco na cúpula do par-
tido chega cunha década de an-
telación. O Presidente do Gober-
no quixo acalar as críticas sobre a
excesiva xuventude da súa com-
pañeira, a parlamentaria máis
nova da historia da democracia,
lembrando que Felipe González
asumiu a Secretaría Xeral coa
mesma idade, 32 anos. “É unha
persoa magnífica para o presente
e o futuro do PSOE”, dixo Zapate-
ro dando a entender que xa está a
pensar na sucesión. Semella que
quere sentar as bases dunha re-
novación socialista paritaria e
nova como xeito de previr os ris-
cos do inmobilismo que adoita
asexar os partidos no poder.

POLÍTICAS SOCIAIS. De feito, o 37º
Congreso parecía estruturado
por e para a mocidade militante.
A  loita contra a fame no mundo,
o desenvolvemento sostíbel, a
igualdade entre homes e mulle-
res, a ampliación da lei do abor-
to, a solidariedade cos máis des-
favorecidos, a inmigración e a
laicidade centraron os discursos
e as xornadas de traballo. Pola
contra, o debate económico
quedou nunha mera declara-
ción de principios. En varias
ocasións, o líder socialista reco-
ñeceu as dificultades da situa-
ción actual pero non concretou
medidas para facer fronte á cri-
se. Insistiu no mantemento das
axudas sociais para que os efec-
tos da “desaceleración” non a
paguen as rendas baixas e pro-
meteu investimentos en infra-
estruturas e innovación tecno-

lóxica, pero o asunto quedou fo-
ra das resolucións congresuais.
Tampouco nesta cita se avan-
zou no financiamento autonó-
mico nin nas reformas estatuta-
rias, dúas cuestións espiñentas
nas que o PSOE preferiu manter
a liña da negociación multilate-
ral exposta no programa das úl-
timas eleccións. 

NOVIDADES DESCAFEINADAS. A pro-
posta de permitir o voto inmi-
grante nas municipais, que pre-
cisa do consenso popularpara
chegar a bo fin, quedou coma
un dos poucos proxectos fortes.
Era previsíbel despois do males-
tar xerado no seo do partido tras
o apoio dos socialistas españois

á directiva europea de retorno.
Para compensar este xiro con-
servador, o PSOE decidiu ade-
mais incluír á dominicana Ber-
narda Jiménez na executiva,
símbolo do seu compromiso
coa integración.

O resto de iniciativas progre-
sistas anunciadas nos días pre-
vios ao congreso resolvé-

Charina Giráldez / MADRID

Os grandes asuntos xa viñan co-
ciñados e os escasos flocos pen-
dentes foron resolvéndose nas
ceas e xuntanzas paralelas ao
congreso. Dende o primeiro día,
o ambiente nos corredores indi-
caba que todo estaba atado e
ben atado e poucas cousas que-
daban por decidir. Xosé Blanco e
Leire Pajín só acudían aos actos
programados, evitando os con-
ciliábulos e o contacto improvi-
sado cos medios de comunica-
ción. Mentres, os baróns territo-
riais e os ministros deixábanse
fotografar e prestábanse á con-
versa informal con militantes e
convidados. O guión cumpriuse
e houbo poucas sorpresas sa-
lientábeis, pero a cita deixou en-
riba da mesa algunhas pistas so-
bre os futuros movementos dos
socialistas no goberno. 

A incorporación de Xosé Sán-
chez Bugallo á Comisión Execu-
tiva Federal foi un dos acontece-
mentos inesperados. Todo o
mundo sabía que a nova directi-
va ía contar con tres galegos pero
até o sábado non se coñeceu o
nome da persoa proposta polo
PSdeG. O alcalde de Santiago,
que non estaba nas quinielas,
convertíase en vogal e amosába-
se encantado coa designación,
malia ser o máis veterano do
grupo, despois de Chaves e Ru-
balcaba. “Non me parece mal.
Eu con Leire teño bastante ami-
zade. É unha persoa con gran fu-
turo e moita personalidade que
nos vai sorprender”. 

CAMBIO XERACIONAL.No acto de clau-
sura xa o fixo. A nova Secretaria
de Organización non dubidou
en levantar o puño mentres soa-
ba a Internacional. O feito de que
Zapatero e Blanco quedasen cos
brazos pegados ao corpo non lle
impediu manter o xesto até o fi-

O PSOE elude o debate económico
Os socialistas apostan por rexuvenecer
a dirección do partido e pola cohesión social
nun 37º Congreso Federal que remata
sen propostas para frear a crise

España destruirá as bombas de acio que posúe.A ministra de Defensa, Car-

me Chacón anunciou que España destruirá todas as bombas de acio que po-

súe, adiantándose aos prazos formais previstos no tratado contra estes explosi-

vos aprobado na Conferencia de Dublín. Chacón anunciou que este mes eleva-

rá unha proposta ao Consello de Ministros que estabelecerá unha moratoria

unilateral sobre o desenvolvemento deste tipo de armamento..�

Leire Pajín, nova Secretaria de Organización e número tres do PSOE. SERGIO PÉREZ / REUTERS

>>>
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ronse con certas doses de
moderación. A lei de prazos pa-
ra regulamentar o aborto que-
dou nunha revisión da norma-
tiva vixente e o relatorio sobre
laicismo rexeitou a maioría das
emendas presentadas. Non hai
cambios no tocante aos fune-
rais de Estado onde se opta polo
oficio relixioso a falla dunha “li-
turxia alternativa”; tampouco
na relación coa Santa Sede que
segue a enmarcarse dentro dos
acordos actuais. O texto apro-
bado so fala de traballar pola
“desaparición progresiva de
símbolos” nos edificios públi-
cos (tamén os crucifixos e a Bi-
blia nas tomas de posesión), sen
provocar divisións, e advírtelle á
Igrexa Católica da caducidade
dos seus privilexios. 

LINGUAS COOFICIAIS.Máis contun-
dente e imprevista foi a defensa
que se fixo durante todo o con-
greso do galego, o éuscaro e o ca-
talán. O documento final avala-
do polos delegados socialistas
aposta pola promoción do mul-
tilingüísmo e critica o manifesto
en prol do castelán -que segun-
do o partido non necesita reden-
tores- por considerar que se está
a utilizar para atacar o resto de
idiomas estatais. Xosé Blanco,
novo Vicesecretario Xeral, refe-
riuse á pluralidade lingüística co-
ma un privilexio que hai que

protexer e Rodríguez Zapatero,
en clara alusión ao PP, lembrou
que non se pode excluír a media

España que “fala nunha lingua e
en varias”.

O Secretario Xeral do PSOE,

reelixido co 98,5 por cento dos
votos, saíu reforzado como
nunca deste congreso. Algo de-
beu ter que ver o triunfo electo-
ral do nove de marzo. A súa xes-
tión dos últimos anos mereceu
o apoio do cen por cento dos
presentes e os militantes máis
novos sentíronse recompensa-
dos coa aposta pola renovación
e os acenos esquerdistas do seu
líder. A incógnita está agora en
comprobar se esta é a receita
socialista contra a crise econó-
mica ou se Zapatero deixou na
manga un paquete de medidas
que non quixo desvelar para
marcar ben as distancias entre
partido e goberno.�

ANOSATERRA
10-16 DE XULLO DE 2008

Dani Álvarez

O xuíz Baltasar Garzón, tras
eliminar dous partidos

políticos máis, EHAK e ANV,
deu un novo paso adiante na
súa loita contra a ETA. Nas súas
investigacións sobre o chama-
do imposto revolucionario da
ETA, Garzón arrestou cinco in-
dustriais vascos aos que inves-
tiga por supostos pagamentos
á organización. Primeiro foron
as irmás Bruño, empresarias
de Orio (Guipúscoa), de quen
sospeita que deron 6.000 eu-
ros. A suposta proba é un do-
cumento extraído do compu-
tador de Francisco López Peña,
Thierry, detido en Bordeos
xunto a outros destacados mi-
litantes da ETA. Blanca e Isabel,
que negaron as acusacións,
pasaron 25 días en prisión pre-
ventiva, e saíron após pagar
unha fianza de 40.000 euros.
Sete veces máis do que lle pa-
garían á ETA de ser certo que
cederon á extorsión.

Logo foron detidos durante
algunhas horas notábeis em-
presarios deste país como Sabi-
no Arrieta, José Antonio Jaina-
ga, do grupo Sidenor, ou Jesús
Guibert. Este último, un home
de 81 anos que hai 25 fora se-
cuestrado por non pagar. Pero
a vida é así. A cuestión de fondo
é que, até agora, quen recibía a
carta que esixe cartos a cambio
da vida era vítima da extorsión,
e agora, debido a unha nova
perversión xurídica obra de
Garzón, pasan a ser sospeitosos
de financiar a ETA de xeito vo-
luntario e, polo tanto, colabora-
dores de banda armada.

Convén lembrar que a obri-
ga do Estado é garantir a seguri-
dade dos seus cidadáns, e que
se estas persoas son sospeito-
sas de algo chega con enviarlles
unha citación xudicial para que
declaren, sen necesidade de di-
vulgar os seus nomes.�

VÍTIMAS OU
DELINCUENTES?

’’

’’Até agora, quen recibía  
a carta
era vítima
da extorsión,
e agora pasa
a ser sospeitoso
de financiar a ETA”

O PSdeG nunca tivera tanto pe-
so en Madrid. A elección de Xo-
sé Blanco como Vicesecretario
Xeral (un cargo suprimido den-
de que o deixara Alfonso Gue-
rra no 1997) reforza a posición
dos socialistas galegos dentro
do partido. Tamén a incorpo-
ración de Carme Silva que, por
ser portavoz do PSOE no Sena-
do, pasa a formar parte da exe-
cutiva federal. Esta é a primeira
vez que o representante da for-
mación na cámara alta se con-
verte en membro nato da di-
rectiva, outra das novidades
que saen deste congreso. A po-
lítica viguesa pensa que o en-

contro supuxo un triunfo para
Galicia pero tamén para as mu-
lleres que “levan moito tempo
gañando no PSOE”. Firme de-
fensora da aposta de Rodríguez
Zapatero pola igualdade,
aplaude a elección de Leire Pa-
jín porque “ademais de trans-
mitir unha imaxe moi positiva
de cara ao exterior, é unha per-
soa de partido que non perdeu
a frescura nin a capacidade de
relacionarse coa militancia e a
cidadanía”. 

Dende o seu punto de vista, a
aposta do PSOE polas mulleres
é real mentres que a do PP, coa
elección de Cospedal, responde

a unha operación de maquilla-
xe. Responsábel do relatorio en
materia de aborto, Carme Silva,
salienta o avance que se fixo de
cara a unha futura lei de prazos.
“Hai unha aposta clara por revi-
sar unha lexislación que leva 23
anos vixente pero xa se sabe que
este asunto xera moita polémi-
ca, simplemente porque se trata
dunha lei pensada para que as
mulleres poidan exercer a súa
vontade”. O cambio é revolu-
cionario pero pensa que aínda
queda moito por camiñar polo
que “non podemos sentirnos
satisfeitas nin quedar na auto-
compracencia”.�

Carme Silva, galega e muller

Os socialistas quixeron reforzar a

súa conexión coa mocidade em-

pregando todo tipo de novidades

tecnolóxicas. Zapatero e Blanco

déronlle persoalmente á benvida

aos convidados a través de video-

chamada, o gabinete de comuni-

cación utilizou a nota de prensa vir-

tual para convocar os xornalistas e

o partido creou a figura do “ciber-

delegado” para que calquera inter-

nauta, ademais de seguir en direc-

to o congreso, puidera enviarlle

mensaxes á dirección no transcur-

so dos debates. Do mesmo xeito, o

PSOE aprobou unha modificación

dos seus estatutos para crear a fi-

gura do “cibermilitante”, un novo

xeito de pertencer á formación po-

lítica a través de internet.�

Benvida con videochamada

’’A incorporación de Sánchez
Bugallo á Executiva Federal
foi un dos acontecementos
inesperados”

’’Zapatero lembrou que
Felipe González asumiu
a Secretaría Xeral con 32
anos, a mesma idade
que agora ten Leire Pajín”

’’Os socialistas acordaron
promocionar
o multilingüísmo e
criticaron o manifesto
a prol do castelán”

>>>
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sobre o cambio climático. No
seu derradeiro cumio, o presi-
dente estadounidense George
W. Bush confirmou tanto a súa
caída de influencia como a súa
escasa atención cara aos proble-
mas ambientais, a pesar do
compromiso adquirido de redu-
cir nun 50 % a emisión de gases
contaminantes para o 2050.

Pola súa banda, a chanceler
alemá Angela Merkel semellou
illada na súa pretensión de levar
adiante un programa de enerxía
nuclear que diminúa a excesiva
dependencia do petróleo. A
oposición rusa neste apartado
confirma a  posición de Mosco-
va para afincarse como segunda
potencial petroleira mundial,
traducida na pretensión de se-
guir conservando cotas de po-
der global a través das repercu-
sións xeopolíticas derivadas de
ser unha potencia enerxética. 

Se ben o G-8 amosa unha
sensación de atasco e indefini-
ción, un síntoma diferente seme-
lla derivarse dos cumios parale-
los celebrados polas denomina-
das potencias emerxentes. �

Roberto Mansilla Blanco
Analista do Igadi (www.igadi.org).

O último cumio do Grupo dos 8
celebrado na localidade xapo-
nesa de Hokkaido semella con-
firmar as expectativas de indefi-
nición e certa parálise dentro da
plataforma que conforman as
principais potencias económi-
cas a nivel global. 

A teor da temática abordada
e das posturas afincadas, póde-
se especular coa falta de con-
creción de mecanismos de
consenso no G-8 para solucio-
nar os problemas máis urxen-
tes a nivel global, sendo estes a
crise alimentaria, o encarece-
mento dos combustíbeis, as

enerxías alternativas e o impa-
rábel problema do cambio cli-
mático. 

Con estes asuntos na mesa, a
última edición do G-8 veuse na
obriga de atender esta manifes-
tación de problemas transver-
sais, a diferenza daqueles máis
enfocados en factores xeopolíti-
cos e de seguridade. 

Paralelo a este cumio, cele-
brouse a reunión do G-5, que re-
úne as cinco principais poten-
cias emerxentes do mundo, o
Brasil, México, a India, a China e
África do Sur. O G-5 reuniu ta-
mén outros dez países en desen-
volvemento, dentro dunha pla-
taforma plural destinada a ofre-
cer unha visión alternativa sobre

o desenvolvemento socioeco-
nómico global.

O secretario xeral da ONU, o
surcoreano Ban Ki Moon, adver-
tiu en Hokkaido sobre a principal
crise global existente neste mo-
mento e dos seus efectos interco-
nectados. Así, os recentes proble-
mas sobre a crise alimentaria e o
encarecemento de combustíbeis
confirmarían estas advertencias
sobre a caducidade do modelo
socioeconómico imperante des-
de mediados do século pasado.

ÁÁFFRRIICCAA  AAUUSSEENNTTEE. Neste sentido,
cómpre considerar a escasa asis-
tencia neste cumio do G-8 á axu-
da prometida no 2005 a África.
Os países africanos reclaman o
cumprimento destas axudas,
calculadas en 50.000 millóns de
dólares para o 2010, e que están
enmarcadas dentro do compro-
miso adquirido polas principais
potencias de asumir os ‘Obxecti-

vos do Milenio da ONU’, estipu-
lados para o 2015. Tamén foi no-
toria a ausencia de medidas para
afrontar equitativamente o tema
da inmigración ilegal, sen nece-
sidade de adoptar políticas re-
presivas como as que actual-
mente están en discusión e apli-
cación en Europa.

A falta de consenso tamén foi
patente en materia de enerxías
alternativas e, moderadamente,

Activistas de Oxfam, con máscaras dos líders do G-8, finxen colocar unha mazaroca de millo nun barril de petróleo. VIVEK PRAKASH / REUTERS

Estes días reuníronse  o G-8 (países máis
industrializados do mundo) e o G-5, que reúne
as principais ‘potencias en desenvolvemento’,
con obsectivos ben distintos.

’’Se ben o G-8 amosa unha
sensación de atasco e
indefinición, un síntoma
diferente semella derivarse
dos cumios paralelos
celebrados polas
denominadas potencias
emerxentes. ”

O G-5 versus o G-8

A filosofía multipolar

Na busca dun necesario equili-

brio global, o cumio do G-5 con-

firmaría unha dinámica destina-

da a configurar un sistema mul-

tipolar de poder, onde países en

desenvolvemento como a Chi-

na, a India e o Brasil, estarían en

capacidade de afrontar unha

posición central e, probabel-

mente, decisiva na resolución

destes problemas transversais e

da adopción dun modelo alter-

nativo de desenvolvemento.

En Hokkaido déronse cita dúas

plataformas con visións diver-

sas da situación mundial. Así, a

urxencia por lle dar cabida a un

modelo económico alternativo

marcou o campo de diferencia-

ción entre o G-8 e o G-5, afastan-

do moderadamente a prepon-

derancia de posicións “realistas”

de poder, sostidas pola prepon-

derancia dos asuntos xeopolíti-

cos e de seguridade.  Pode que

así esteamos a asistir definitiva-

mente á hora das potencias

emerxentes e do mundo en de-

senvolvemento.�

ANOSATERRA
10-16 DE XULLO DE 2008

Bush pretende pechar Guantánamo antes de marchar. A Casa Branca está a

desenvolver un plan  para pechar a prisión de Guantánamo. Entroutras medidas,

estuda incluír unha petición ao Congreso para acelerar os procesos de moitos

dos detidos. Deste xeito, 65 dos detidos que se atopan arestora en Cuba poderí-

an volver aos seus países de orixe nos próximos meses. �
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con todo, é outra cousa. O confli-
to bélico interno remóntase ao
século XIX e a loita de clases é aín-
da hoxe brutal entre os grandes
propietarios, que posúen o 70%
das terras cultivábeis e a meiran-
de parte do capital monetario, e
calesquera opcións de cambio
social. Os grupos paramilitares
da ultradereita teñen elos co ac-
tual goberno e con moitos depu-
tados, segundo recollen varias
sentenzas e autos xudiciais. Cada
ano son centos os dirixentes polí-
ticos e sindicais asasinados con
total impunidade. A todo iso hai
que sumarlle o gran poder dos
narcotraficantes (quizais menos
visíbeis pero igualmente decisi-
vos) e a crecente influencia dos
EE UU desde a posta en marcha
do Plano Colombia, que marca
desde a estratexia de combate do
exército até o modelo adminis-
trativo das prisións do país.�

César Lorenzo Gil

A posta en escena da liberación
de Ingrid Betancourt mediu os
tempos dun xeito sublime. A ex
candidata presidencial colom-
biana chegou supostamente da
selva directa á tribuna de orado-
res, en hora de máxima audien-
cia tanto no fuso panamericano
coma en Europa (a hora dos te-
lexornais das 9 da noite). Fóra da
imaxe de feble saúde, a secues-
trada falou varias horas e iniciou
decontado unha xira que a le-
vou a Francia e que pronto a dei-
xará ver en Madrid ou Roma,
por exemplo.

A operación militar, ben fose
seguindo a versión oficial cunha
astuta operación de intelixencia
ben fose mediante un rescate de
varios millóns de dólares, culmi-
nou cun grande éxito para o go-
berno de Álvaro Uribe. O presi-
dente colombiano gañou credi-
bilidade para superar as moitas
dificultades internas e a falta de
prestixio no exterior.

Con Betancourt na rúa, libre,
gaña Uribe e os EE UU, que ob-
tiveron un símbolo vitorioso da
súa particular guerra contra a
guerrilla colombiana. Non en
van, tanto na versión do rescate
como na do ataque, parece cru-
cial o apoio do exército esta-
dounidense.

Á Casa Branca interésalle que
Uribe goce de boa saúde. Practi-
camente todos os procesos elec-
torais na rexión son negativos
aos ditados da correspondente
embaixada norteamericana,
cun obvio efecto dominó que
alimenta alternativas populares
aos tradicionais partidos oligár-
quicos onde hai só dez anos era
imposíbel o recambio (obsérve-
se o exemplo de Paraguai, Ecua-
dor ou Bolivia).

A GUERRA DOS 190 ANOS. Colombia,

Ingrid Betancourt conversa co presidente colombiano Álvaro Uribe durante a rolda de prensa que deu en Bogotá o 3 de xullo.

O Financial Times afirma que o Brasil vai camiño de ser “superpo-
tencia”.O prestixioso xornal económico británico  publicou esta semana

un amplo informe sobre o Brasil. Nas conclusións do texto indícase que a

economía brasileira está camiño de ser unha superpotencia, grazas ao de-

senvolvemento industrial, o grande peso no seu PIB da exportación de

materias primas e a unha política moi atractiva para o investidor estranxei-

ro que non esqueceu loitar contra as desigualdades .�

Uribe reforza a súa posición como aliado estratéxico
dos EE UU fronte aos líderes de esquerda da rexión.

A liberación de Betancourt
‘desarma’ moralmente as FARC
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’’Os grupos paramilitares
da ultradereita teñen elos
co actual goberno e moitos
deputados, segundo
recollen varias sentenzas e
autos xudiciais”

É xustamente o intre de expan-
sión de candidaturas “fóra de
círculo” o que fai viábel pensar
en rescatar opcións pacíficas
na carreira presidencial, que
fracasaran no pasado, aniqui-
ladas antes de agromaren. Pen-
san diferentes analistas que ho-
xe a propia sociedade colom-
biana ampararía o paso da gue-
rrilla ás urnas e faría imposíbel
unha matanza xeneralizada.

Outras voces consideran
que a loita armada como siste-
ma de resistencia ou loita polo
poder perdeu a batalla. O pre-
sidente cubano, Fidel Castro,
animou as FARC a entregaren
as armas e outros dirixentes,
pregaron por un proceso de
paz cuxa primeira medida fose
a liberación de todos os se-
cuestrados.

O aparato ideolóxico que

nutre a propaganda dos Esta-
dos é hoxe moi poderosa e a
sensibilidade social coa vio-
lencia favorece converter en
maligno calquera movemento
social que empregue as armas,
sexan cales sexan os seus fins.
Os fundamentos ideolóxicos
da guerrilla só poden sobrevi-
vir adecuándose aos novos
tempos.

Este aggiornamentopode

estar obrigado por dous facto-
res decisivos: o biolóxico-per-
soal, é dicir, a morte ou apresa-
mento dos seus dirixentes e o
acoso militar, favorecido pola
falta de apoios externos e o re-
sultado do investimento nor-
teamericano en material e
adestramento. A incógnita se-
gue a ser canto tempo se preci-
sará para que os cambios se-
xan significativos.�

Retomar a vía política
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mento xenuíno do modelo ale-
mán: a coxestión sindical, que
explica a pervivencia dun po-
tente aparello produtivo sen
grandes deslocalizacións.

Coexisten outros ingredientes
vernáculos. A diferenza do mo-
delo anglosaxón, que centrou a
súa economía na especialización
en servizos financeiros en detri-
mento das industrias manufac-
tureiras, Alemaña non debilitou
o seu sector industrial, que foi co-
locado no corazón da economía,
para conseguir produtos espe-

cializados, altamente tecnifica-
dos, nos que as prestacións com-
pensasen os elevados prezos.

CAMBIOS NO MAPA POLÍTICO. Neste
ventureiro diagnóstico existen
amplos sectores que non  perci-
ben o crecemento na mellora
nas condicións de vida. A xustiza
social que proclama a chanceler
Angela Merkel non se corres-
ponde con políticas liberais que
destrúen a orde social. Pensio-
nistas e traballadores estanse a
afastar de opcións clásicas da es-

querda como o SPD,  que sitúa
os seus niveis de aceptación por
baixo do 30 por cento, provo-
cando unha revisión profunda
das estratexias e políticas defen-
didas neste milenio.

En Alemaña, como en Portu-
gal, Italia ou Polonia, as diferen-
zas de renda incrementáronse
neste século. Os salarios caeron
no seu coeficiente de relación
cos beneficios.

Son moitos os cidadáns que
non se recoñecen no espello
desta Europa caracterizada pola
insensibilidade social. Que non
concordan co precepto conser-
vador de que a mellor política
social é a da creación de empre-
go. Xerar emprego tan só é unha
das condicións necesarias para
unha cohesión social certa.

Referendos como os de
Francia ou Irlanda, visibilizaron
o deterioro social, e no establish-
mentxa non é raro atopar opi-
nións que temen pola ruptura
da orde social na vella Europa. �

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

Europa olla cara á locomotora
alemá con percepcións diver-
sas. As perspectivas debátense
entre aqueles que falan da repo-
sición do milagre alemán, os
que seguen considerando a po-
tencia europea como un doente
crónico, e os que  non dubidan
dos síntomas de melloría, pero
desconfían da estación de desti-
no cara a onde circula esta nova
Alemaña menos social.

Para os máis optimistas –en-
tre os que están as principais ca-
beceiras económicas como Fi-
nancial Timesou xornais como
o Spiegel– o ano 2007 significou
a recuperación da vitalidade, da
consolidación das exportacións,
da esperada e cobizada melloría
na demanda interna, da redu-
ción do desemprego do 10 por
cento ao 7,7 por cento no último
bienio, o control do déficit pú-
blico en niveis do 1,3 por cento
do PIB, tres veces menos do que
apuntaban as cifras no 2000; da
consolidación do superávit co-
mercial que no mes de marzo
rexistraba 33.000 millóns de eu-
ros. No balance interanual,
computado no mes de marzo,
incremenara as exportacións
nun 21 por cento.

O modelo de crecemento da
nova Alemaña do século XXI
asume algunhas das receitas
clásicas: desregularizacións do
mercado laboral, perda de de-
reitos laborais a cambio de con-
seguir o mantemento dos pos-
tos de traballo, redución de sala-
rios, supresión de conquistas
sociais, axuste no gasto público,
mingua na contribución impo-
sitiva das empresas, suba do
IVE... Mais conservou un ele-
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MUNDO.18.

Os indicadores
macroeconómicos
de Alemaña foron moi
favorábeis nos últimos
meses. O único pero
á xestión de Merkel
é o aumento
das diferenzas sociais
e a perda de poder
adquisitivo
dos asalariados.

A locomotora alemá,
outra vez en marcha

X.L. Franco Grande

A liberación de Ingrid Be-
tancourt dá para todo: pa-

ra que pasen case desapercibi-
dos congresos dos partidos,
para facer de Álvaro Uribe un
salvador de Colombia, para
servir ao perfil mediático de Ni-
colas Sarkozy, para que se fa-
gan apostas sobre o futuro das
FARC, para que Fidel Castro
publique un artigo que calque-
ra podería asinar...

Hai tamén un xornalismo
histérico, que se di de esquer-
das, que navega pola rede e
que arremete aínda contra a
propia Ingrid por ter colabora-
do cos seus liberadores. Pero
dese é mellor non falar. Tolos
hainos en todas partes.

Calquera persoa civilizada,
e de calquera ideoloxía, ten
motivos para celebrar a volta á
vida da señora Betancourt e
demais compañeiros de infor-
tunio despois de tan longo cati-
verio. E non importa que aque-
la fose obra dun tripartito no
que entrarían Israel, os EE UU
e a mesma Colombia.

Castro celebrou esta libera-
ción suxeríndolles aos guerri-
lleiros  que por calquera medio
lle declaren á Cruz Vermella In-
ternacional a súa disposición a
poñer en liberdade os secues-
trados e prisioneiros que aínda
están no seu poder.

O fracaso das FARC non pode
ser máis absoluto. Levan tempo
sendo unha forza minguante;
pero agora xa non son unha for-
za, por máis que poidan facer
aínda algunha que outra barba-
ridade. É moito o desprestixio
que se teñen botado enriba. E a
liberación de Ingrid pode ser un
indicio da caída final.

O peor de todo é que o por-
vir de Colombia segue sendo
tan escuro como sempre. E
non se albisca que camiño ra-
cional pode seguir.�

LATEXOS

INGRID, A
LIBERADA

’’

Calquera persoa civilizada
e de calquera ideoloxía,
ten motivos para celebrar
a volta á vida
da señora
Betancourt ”

’’

’’O 2007 significou a
recuperación da vitalidade,
da consolidación das
exportacións, da esperada
e cobizada melloría
na demanda interna, da
redución do desemprego””

’’Pensionistas e
traballadores estanse
a afastar de opcións clásicas
da esquerda como o SPD,
que sitúa os seus niveis
de aceptación
por baixo do 30 por cento””

A chanceler Angela Merkel ao recoller o seu doutoramento honorífico pola Universidade de Leipzig. TOBIAS SCHWARZ/REUTERS
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As relacións entre Universidade
e empresa deberían ser máis es-
treitas. Esta é unha idea acep-
tada pola maioría dos axentes
económicos. No ámbito da es-
tratexia empresarial, o profesor
Xurxo González Gurriarán (Ou-
rense, 1942) vén fomentando o
intercambio de ideas entre os
dous ámbitos en estudos sobre
as cadeas empresariais e áreas
económicas galegas. Logo de
analizar a de Vigo e A Coruña,
presentou un estudo sobre as
comarcas de Ferrol, Eume e Or-
tegal. Xa en perspectiva están o
de Ourense e Santiago.
NNooss  úúllttiimmooss  mmeesseess  tteennssee  ffaallaaddoo
aabboonnddoo  ddaa  eeccoonnoommííaa  ddee  FFeerrrrooll
ee  ddaa  ssúúaa  áárreeaa......
Hai anos que se veñen facendo
estudos e plans de reconversión
para esta zona. Penso que hai
de máis. Por iso desde o princi-
pio fixemos unha proposta moi
concreta: estudar os aspectos tí-
picos que afectan á economía
privada desta zona e propoñer
solucións. O estudo baséase
nunha metodoloxía cualitativa,
artellada a partir de mesas de
debate nas que participaron
empresarios e representantes
das institucións públicas.
NNaass  ccoonncclluussiióónnss  ddoo  eessttuuddoo  ddeess--
mmáárrccaannssee  uunn  ppoouuccoo  ddoo  iinntteerreessee
qquuee  eessppeerrttaa  aa  ccoonnssttrruucciióónn  pprrii--
vvaaddaa  ddee  bbuuqquueess  nnooss  aannttiiggooss  eess--
ttaalleeiirrooss  ddee  AAssttaannoo  eenn  FFeennee..
Estas tres comarcas xiraron du-
rante moitos anos arredor do
sector do metal, na variante prin-
cipal dedicada ao naval e a súa
industria auxiliar. As compañías
da área de Ferrol están moi cuali-
ficadas porque se dedican á pro-
dución militar, que require unha
tecnoloxía moi avanzada.
Cando se fala de que o naval
neste momento vive un bo mo-
mento en Galiza, estou de
acordo, pero no que respecta á
cantidade de pedidos, que non
ten por que corresponderse cos
resultados finais. O contexto in-
ternacional é favorábel (incre-
mento do comercio mundial e

do transporte por mar), pero a
competencia é forte. Non pre-
tendo ser agoireiro, pero na ac-
tualidade danse casos nos que
no momento da entrega dos bu-
ques os estaleiros rexistran per-
das do 20% sobre a súa factura-
ción. Por outra parte, e aínda que
a situación da industria naval
mellorou nos últimos trinta

anos, o valor engadido bruto (ri-
queza que xera unha actividade)
non chega ao 30% da produción.
QQuuee  ooppiinnaa  ddaa  eevvoolluucciióónn  ddoo
sseeccttoorr??
Poucas empresas auxiliares dos
estaleiros foron quen de interna-
cionalizarse para facer fronte á
nova conxuntura. Por outra
parte, a reconversión mediante
xubilacións anticipadas foi un
disparate que motivou unha
anorexiaempresarial, pola que
se eliminaron os custes fixos
para poder competir por prezo
da man de obra. Non se aprovei-
taron as circunstancias para
crear un tecido estruturado, que
facilitase a creación de grandes
empresas de equipamento. Non
vexo cambios relevantes hoxe
en día para apostar por este sec-
tor no longo prazo.
CCaalleess  ssoonn  aass  aalltteerrnnaattiivvaass??

res, a situación non é tan desfa-
vorábel. Por exemplo, no que
respecta ás infraestruturas e
equipamentos públicos, estes
factores están nivelados. Que-
dan por resolver o acceso ao
porto exterior, a circunvalación e
o transporte por ferrocarril. Na
área que nós chamamos “dina-
mismo empresarial”, hai máis
facilitadores que barreiras. Si é
certo que no que respecta aos re-
cursos e capacidades, estrutura
do sistema empresarial, configu-
ración dos mercados e factores
socioeconómicos e culturais, a
área de Ferrol presenta deficien-
cias. Esta zona ten unha tradi-
ción de cultura do conflito, mar-
cada principalmente pola recon-
versión e as xubilacións anticipa-
das. Penso que esta situación
está cambiando, pero aínda que-
dan barreiras culturais para o fo-
mento das actividades dos em-
prendedores. En canto a loxís-
tica, ten unha boa situación para
ser unha porta cara os mercados
internacionais. Falta que os em-
presarios da zona se predispo-
ñan cara a internacionalización.
O mesmo pasa coa innovación.�

O sector empresarial privado
destas comarcas está funda-
mentalmente orientado á in-
dustria auxiliar do metal, pero de
aí pode xurdir un tecido empre-
sarial de bens de equipo. Penso
que Ferrol está descargado de
lastre logo das reconversións
que sufriu, polo que é factíbel
crear empresas novas e fomen-
tar a actividade de emprendedo-
res en áreas como as enerxías re-
novábeis, formación, gas natu-
ral, equipamento, loxística, tu-
rismo, acuicultura, pesca, maris-
queo ou forestal. Nesta zona
existe unha man de obra predis-
posta a empregar coñecemen-
tos e modos de produción avan-
zados que non hai noutras par-
tes de Galiza. Nas áreas da in-
dustria naval que actualmente
non se están utilizando poderí-
anse desenvolver industrias de
grandes bens de equipo para
obras públicas, como, por
exemplo, tuneladoras.
NNoonn  oobbssttaannttee,,  vvoosstteeddeess  ppeerrccii--
bbeenn  mmááiiss  oobbssttááccuullooss  qquuee  ffaacciilliittaa--
ddoorreess  ddaa  aaccttiivviiddaaddee  eemmpprreessaarriiaall..
En número si, pero se apreza-
mos a intensidade destes facto-

Pacto pola competitividade.Goberno, patronal e os sindicatos UGT e CC

OO, asinaron un acordo con case 300 medidas e un investimento de máis de

7.000 millóns de euros até 2011. Pola súa banda, a CIG reclamou que a Admi-

nistración deixe de subvencionar os empresarios pola contratación de traba-

lladores e pediu axudas concretas para o naval, a pesca e o téxtil.�

Xurxo González Gurriarán, profesor da Universidade de Vigo

‘Ferrol pode ter máis futuro na produción
de maquinaria industrial que no naval’

UERE SABER MÁIS?
Visión estratégica del sistema
empresarial privado de las
comarcas de Ferrol, Eume
y Ortegal (Instituto de Desarrollo
Caixanova)
www.idcaixanova.com

?

’’Nesta zona existe unha man
de obra predisposta
a empregar coñecementos
e modos de produción
avanzados que non hai
noutras partes de Galiza”

’’Aínda que a situación da
industria naval mellorou
nos últimos trinta anos,
o valor engadido bruto
non chega
ao 30% da produción”
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L. Miguel Barros
Director de Solventis.

www.solventis.es

Ao remate da semana pasada, o
principal índice da Bolsa espa-
ñola, o Ibex-35, que conten as
35 maiores empresas do país,
atopábase no seu nivel maís
baixo dos últimos dous anos. O
indicador acumula unha caída
dun 22% dende o primeiro de
xaneiro, porcentaxe similar ao
do resto de índices europeos.

Os sectores máis castigados
son os máis estreitamente liga-
dos ao parón inmobiliario, ao
descenso no consumo e ao sec-
tor financieiro. Empresas coma
Inditex perderón un 34% do seu
valor no que vai de exercicio, e al-
gunhas inmobiliarias como por
ejemplo Sacyr-Vallehermoso le-
van cedido un 35%, o cal aínda
non parece moito se vemos o
endebedamento da empresa e
as expectativas do sector. Os
grandes bancos coma Santan-
der ou BBVA levan descensos do
23% e o 28% respectivamente, e
porcentaxes similares e aínda
maiores bancos medianos
coma o Popular ou Bankinter.

O mercado de valores anti-
cipa e desconta os posíbeis resul-
tados das empresas que cotizan
nos diferentes mercados e, ante
un panorama económico som-
brío con tipos de xuro a alza, os
prezos das accións reséntense. O
binomio rendibilididade-risco

aconsella investir en activos se-
guros, libres de risco e con rendi-
bilididade asegurada, como por
exemplo bonos a curto prazo
con boa cualificación de risco
emitidos por entidades de pri-
meiro nivel (Estados, bancos ou
empresas eléctricas).

Non obstante, os mercados
financieiros compórtanse, con
frecuencia, dunha maneira un
tanto histérica e son moi sus-
ceptíbeis respecto do estado de
ánimo que prepondere nun de-
terminado momento.

Por exemplo, o  venres da se-
mana pasada, un informe do
Banco de Investimento ameri-
cano Goldman Sachs afir-
mando que o sector bancario
europeo ía necesitar 90.000 mi-
llóns de euros para capitalizar
os seus balances, provocou
nese mismo día unha perda no
valor das accións dos principais
bancos europeos dun 3% de
media, sen discernir práctica-
mente bancos españois de ban-
cos ingleses ou bancos grandes
de bancos pequenos.

Cando o estado de ánimo e

de pesimismo irrumpen, os mo-
vementos bursátiles magnifí-
canse, dando lugar a que algun-
has empresas marquen prezos
nas pantallas moi atractivos.

ESTRATEXIAS PARA O COMEZO DE TEM-
PADA.Agora que comeza a tem-
pada de presentación de resulta-
dos do primeiro semestre de
moitas empresas, poderemos
evaluar, con coñecemento de
causa, o impacto real da crise nas
contas das compañías. Normal-
mente as empresas, cando pen-
san que os seus beneficios van
estar lonxe do que mercado es-
pera, emiten unha advertencia
nese senso, para que a cotiza-
ción se axuste a unhas expectati-
vas de ganancias máis realistas.

É previsíbel que as contas se
vexan afectadas pola desacele-
racion pero temos que saber
que eses menores ingresos es-
tán xa descontados no prezo.

Despois destas considera-
cións, e cunha perspectiva de
medio e longo prazo, as cotiza-
cións de moitas empresas están a
amosar prezos moi interesantes.

Se, como parece lóxico, o
prezo do crú volta a niveis máis
razonábeis por mor dunha me-
nor demanda, provocada pola
desaceleración económica e os
altos prezos, e isto relaxa as ex-
pectativas de inflación e por ende
os tipos de xuro, moitas destas
empresas estarán, a prezos de
hoxe, mercadas a bo prezo.�
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Manuel Cao

A sí como non hai moito proliferaban os intercambios
con sobreprezos en diñeiro negro, a crise real, que por

fin xa chegou aos indicadores, está a aguilloar os intercam-
bios á baixa máis para reducir perdas que para acadar ga-
nancias. Así son os axustes especulativos e de momento
non hai queixa pois aínda non se produciron os efectos
máis graves en desemprego e diminución dos salarios re-
ais, dependendo da súa evolución cuantitativa e das medi-
das paliativas dos gobernos –por agora aseguradas– que a
crise económica se transforme ou non en crise social.

O estancamento da economía ten que ver con varios
factores interrelacionados, como son a crise financeira, a
parada da construción e a desconfianza do consumidor.
Non será fácil reactivar tales motores pero o alto nivel de
stocks nas empresas de distribución estase a traducir en
caídas de prezos xeneralizados nos bens de consumo, du-
radeiros ou non. Convén lembrar que a cotización do
euro permite manter marxes, pois boa parte da produción
de bens realízase nas factorías asiáticas e noutros países
emerxentes nos que a potencia do euro é cada vez maior.
O axuste na construción residencial será máis longo e difí-
cil pois os damnificados non poderán endosarlle a nin-
guén a perda de patrimonio ou dos recursos pagados e es-
tán abocados á suspensión de pagos ou ao desafiuza-
mento. A crise financeira reduce a marxe de manobra de
bancos e caixas acuciados pola falta de liquidez e escama-
dos polas alegrías que levaron a financiar case calquera
operación. O sistema bancario pechou de súpeto unha bi-
lla que antes manaba abundantemente, deixando en coi-
ros promotores, emprendedores, consumidores e hipote-
cados polos que non hai moito pelexaban. 

Se foi imposíbel parar a riada especulativa –pois todos
se beneficiaban dela–, agora tamén será complicado ate-
rrar suavemente pese aos paracaídas que os gobernos te-
ñen para estes casos. Hai que esperar que os mercados
depuren os excesos e observar o reparto do axuste entre
os colectivos sociais, sectoriais e territoriais para ir ava-
liando as posibilidades que a medio prazo terá a econo-
mía española no contexto global. O axuste no mercado
de bens é o máis fácil e inmediato pero será máis difícil vi-
rar cara a un modelo de crecemento que ten que cen-
trarse definitivamente na demanda externa, que é onde
están as oportunidades de negocio que poden alimentar
novos e competitivos sectores produtivos.

Os datos revelan que a ralentización da economía ga-
lega é menor que a española quizais debido a que estaba
empezando un despegue do sector do ladrillo que, aínda
así, estivo a piques de destruír para sempre o litoral. Talvez
a estrutura económica galega era máis equilibrada polo
menor peso dos inmigrantes e o mellor comportamento
da industria e do sector financiero privado e público. Os
fondos da UE e as rendas regulares procedentes da activi-
dade pública sostiñan unha economía de medra lenta só
alterada polo trepetel do lobbyinmobiliario madrileño.�

Talvez a estrutura económica
galega era máis equilibrada
polo menor peso
dos inmigrantes e o mellor
comportamento da industria e
do sector financiero”

’’

’’
REBAIXAS 
XENERALIZADAS

É momento
de entrar na bolsa?

’’Cunha perspectiva de medio
e longo prazo,
as cotizacións de moitas
empresas están a amosar
prezos moi interesantes”

Corredor de bolsa no Mercado de Valores de Manila. JOHN JAVELLANA / REUTERS
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do baloncesto galego preferían
mirar cara a outros sitios e el ti-
vo que buscar a vida nas Cana-
rias, na cancha e non na cons-
trución como moitos paisanos

seus, pero no fondo era tamén
un emigrante, coa gravidade
que na súa casa si debería ter
traballo, porque sitio había.
Mais Xavi Román anotaba ca-
nastras lonxe, mentres os equi-
pos máis importantes de Galiza
fichaban, en moitos casos, xo-
gadores mediocres. Unha his-
toria ben coñecida, especial-
mente noutros deportes. Po-
rén, algo vai cambiando e esa
variación coincide coa apari-

Pereiro, en segundo plano no Tour. O ciclista de Mos Óscar Pereiro comezou

o Tour de Francia como segundo de Alejandro Valverde, que foi maillot amare-

lo nas primeiras etapas. O galego está a ser un espléndido lugartenente do seu

compañeiro nas etapas de inicio aínda que na contrarreloxo foi superior ao te-

órico líder do Caisse d’Epargne.�

iso falaron o presidente da fe-
deración, Francisco Martín, a
directora xeral do Deporte,
Marta Souto, e mesmo o selec-
cionador Diego Ocampo. Non
atoparon máis explicación que
a tópica falta de confianza ante
o produto propio. O axudante
do adestrador do combinado
de baloncesto foi Rubén Do-
mínguez, segundo no propio
Breogán. E poucos días despois
do éxito no torneo dispu-

Rodri Suárez
Comezou a súa carreira por va-
rios equipos de Galiza, pero
malia a súa calidade e impor-
tante planta –2,07– os grandes

ción das seleccións galegas.
Non é casualidade. 

A selección absoluta de ba-
loncesto protagonizou hai un-
has semanas unha magnífica
actuación no Torneo das Na-
cións, onde foi subcampioa.
Este éxito veu precedido dun
debate creado pola ausencia na
selección de xogadores dos
mellores equipos de Galiza:
Breogán, Rosalía e COB. Sim-
plemente, nos os tiñan. Contra
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No centro, Xulio Álvarez. MIGUEL NÚÑEZ

Logo de destacar coa selección galega de baloncesto
no Torneo das Nacións, Xavi Román foi fichado
por un Breogán que non tiña galegos. Roberto
Trashorras por fin tivo unha oportunidade en Galiza.
Será o Efecto Selección?

Os repatriados das seleccións

>>>
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tado en Girona, Xavi Ro-
mán foi contratado polo equi-
po lugués, que rachaba así con
esa carencia. Tampouco foi ca-
sualidade. 

O TRINQUE DE NADAL.Ás veces eclip-
sado polo excitante poder sim-
bólico, a forza das seleccións ga-
legas tamén é –e así debe ser– pu-
ramente deportivo. É un xeito
perfecto para facer visíbeis moi-
tos xogadores emigrados e ta-
mén un trinque onde os clubs
poden remediar vellos erros. O
de Román no baloncesto é un
exemplo de algo que xa
leva tres anos pasando no
fútbol, onde tanto a nivel
de seareiros pero sobre
todo de xente de fútbol es-
tán a chamar a atención depor-
tistas que traballan lonxe pero te-
ñen calidade de sobra para vol-
ver á casa cun lugar de privilexio
nos mellores equipos do país. 

Moitos xogadores destaca-
ron na recuperación da galega
ante Uruguai no 2005, pero en-
tre eles quizais o mellor foi o ga-
lego-asturiano Pablo Álvarez,
que ofreceu unha exhibición
pola banda dereita. Militaba no
Sporting. No palco estaba Len-
doiro, sempre atento e coñece-
dor das cuestións futbolísticas.
Aos poucos meses, Álvarez vol-
vía a Galiza –comezara no Lu-
go– nas fileiras do Dépor. Logo
dunha grave lesión de xeonllo
complicou a súa estadía no
club coruñés, no que reapare-

ceu con acerto pero despois en-
frontouse a Lotina e foi cedido
ao Racing de Santander, onde
amosou a súa calidade. Actual-
mente, os cántabros queren fi-
chalo pero o
D é p o r
conta cos
seus ser-
vizos. 

Ao ano seguinte, o encontro
de maior calidade futbolística
disputado até a data por Galiza
tivo a Ecuador como rival en
Riazor. O empate a un chegou
tras unha espectacular se-
gunda metade e levou a
sinatura de Jonathan Pe-

reira, un pequeno

vigués que levaba xa un tempo
no Vila-Real. O seu potencial
non pasou desapercibido e aca-
bou cedido no Rácing de Ferrol,
onde se converteu nun dos me-

llores futbolistas da segun-
da división e puxo a pri-

meira pedra para con-
seguir unha cesión ao
outro Rácing, o de

Santander, que xo-
gará a Copa da

Uefa na tem-
pada que

vén. 
A se-

lección galega abriu os ollos do
enorme talento do porteiro
Diego López e o Dépor nego-
ciou con el antes de acabar fi-
chando polo Vila-Real, onde é
estrela. O club branquiazul ta-
mén preguntou por Borja ou
incluso Xulio Álvarez, que aca-
ba de fichar polo Almería. 

A VÍA CÉLTICA. O Celta tamén pou-
sa os seus ollos nos xogadores
de Galiza. Aí está Rubén ou, nes-
te mesmo verán, Roberto Tras-
horras, un dos mellores do en-
contro ante Camerún. Outra fi-
chaxe dun internacional foi a de
Francisco Noguerol, que ade-
mais ten pasado celeste, xa que
se criou na canteira viguesa. 

O equipo de Carlos Mouri-
ño contactou co pontevedrés
Diego Castro pero o xogador
sportinguista quere aproveitar
o ascenso do seu equipo á pri-
meira para consolidarse nesa
categoría, na que nuna gozou
de minutos suficientes. Tamén
se falou da posibilidade de que
o coruñés Nano acabe no club
de Balaídos. O mediocampista
ten aínda contrato co Cádiz pe-
ro o descenso dos andaluces
ábrelle a porta á rescisión e o
propio futbolista manifestou
que lle gustaría cambiar o sur
de España polo sur de Galiza.�
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Os ricos de Europa rexeitan a regra 6+5. Os clubs máis importantes eco-

nomicamente das ligas europeas do fútbol votaron en contra da proposta da

Fifa de introducir cambios na normativa sobre estranxeiros para obrigar a que

en cada once titular haxa seis xogadores do propio país onde se compite. Esta

iniciativa de Joseph Blatter (na foto) non ten amparo legal e el mesmo a de-

fendera a través dun “pacto ético”. Para os clubs ricos, debe ser a Uefa quen li-

mite nas competicións internacionais un número mínimo de xogadores da

canteira, nos que se incluirían todos os que xoguen nun equipo polo menos

tres anos entre os 15 e os 23.�W
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Diego Castro
no partido contra Camerún

MIGUEL NÚÑEZ

’’O Celta tamén pousa
os seus ollos nos
xogadores de Galiza. Aí
está Rubén ou, neste
mesmo verán, Roberto
Trashorras, un dos
mellores do encontro ante
Camerún. Outra fichaxe
dun internacional foi a de
Francisco Noguerol”

Hai quen podería pensar que
os partidos nos que xoga Gali-
za teñen nas bancadas máis
olleiros ca seareiros, facendo a
rima fácil. Serían partidos-fei-
ra, con moitos axentes comer-
ciais amosando as últimas no-
vidades diante dos posíbeis
compradores de talento.

A imaxe parece esaxerada
pero hai algo diso en cada par-
tido internacional dun combi-
nado deportivo galego. Se pa-
sa no fútbol, con moitos me-
dios e un xa maduro sistema

de supervisión de xogadores
en todas as categorías, noutras
disciplinas ver xuntos os de-
portistas que sobrancean en
Galiza é unha grande oportu-
nidade que os axentes e os di-
rectivos non deixan pasar.

Moitos admiten, incluso,
que os partidos da selección
favoreceron o coñecemento
de xogadores dos que apenas
sabían nada por estaren en
equipos inaccesíbeis ou en
categorías distantes. Coa xe-
neralización das convocato-

rias internacionais a todos os
deportes, este efecto hase
multiplicar.

Ten dúas vantaxes: o públi-
co asume as seleccións como
propias e entende que sobre o
campo está o máis escolmado
de Galiza, polo tanto, desfruta
de que o seu equipo fiche ta-
lentos de nivel. Por outra ban-
da, axuda a que tanto directi-
vos como técnicos e futuros
deportistas comprendan que
hai unha saída posíbel sen
emigrar e que o seu esforzo

pode facer crecer o seu depor-
te e os clubs que o practican
no propio país.�

’’Serían partidos-feira,
con moitos axentes
comerciais amosando
as últimas novidades
diante dos posíbeis
compradores de talento”

Máis olleiros ca afeccionados

>>>

22-23 deportes.qxd  9/7/08  00:55  Página 3



lega nos anos difíciles
da posguerra fica reco-
llido en numeroso arti-
gos e actividades, de
entre as que se poderí-
an citar feitos tan sinala-
dos como o da publica-
ción do Diccionario En-
ciclopédico de Don Ela-
dio González (1958-
1961).

Foi Director Literario
da Editorial Galaxia, á que
se incorporou desde os
seus primeiros tempos e
desde esta editora, conci-
bida polo grupo galeguista,
como verdadeiro núcleo
de pensamento político-cultu-
ral promoveu a colección Grial
e a revista cultural do mesmo
nome, na que se recolle a maio-
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Xan Carballa

P asaron dezaoito
anos desde a súa
morte en agosto de
1990. Ramón Piñei-

ro, auténtico núcleo pensador
de toda unha xeración política,
será o protagonista da homena-
xe e a difusión que supón a cele-
bración do 17 de maio, que des-
de hai tempo cobre a primeira
metade do ano cultural,

A vida de Ramón Piñeiro
está marcada por unha dobre
vocación intelectual e política.
Fillo se se quer da primeira xe-
neración nacionalista e do
que significou o agromar do
Partido Galeguista, Piñeiro ac-
túa coas mocedades do PG no
plebiscito do Estatuto e final-
mente devén na verdadeira fi-
gura nucleadora do galeguis-
mo interior, logo da desfeita
da guerra.

Ademais das súas propia
obras, e da descomunal produ-
ción de cartas escritas a múlti-
ples correspondentes durante
anos, aínda está por escribir o
detallado itinerario que o leva a
protagonizar gran parte dos
aconteceres de Galiza entre
1950 e 1990, ano da súa morte.
En todo caso hai dous volumes

de referencia. Dunha banda o
traballo ‘Da miña acordanza’
(Galaxia-Fundación Caixa Ga-
licia) unhas memorias escritas
a catro mans co seu grande dis-
cípulo e confidente, Carlos Ca-
sares. Doutra o traballo de Xo-
sé Luís Franco Grande, Os anos
escuros (Xerais, 1986) que des-
cribe prolixamente a forma-
ción política dos mozos que
nas décadas dos 50 e 60 pere-
grinaban á súa casa a recibir o
maxisterio galeguista clandes-
tino. Un ideario que algúns
analistas definen como ‘cultu-
ralismo’ pero que foi o grande
proxecto individual e colecti-
vo,en tempos especialmente
difíciles, dun home que en
2009 resucitará no debate pú-
blico das nosas letras.

BIOGRAFÍA. Ramón Piñeiro Ló-
pez,  naceu en Láncara (Lugo) o
31 de maio de 1915 e morreu en
Santiago de Compostela o 27 de
agosto de 1990.

Os seus traballos sobre pen-
samento e filosofía, maior-
mente os dedicados á saudade,
así como as súas traducións en
colaboración con Celestino
Fernández de la Vega das obras
de Pokorny e Heidegger, supu-
xeron no seu momento un pa-

so importante na normaliza-
ción do galego como lingua
con capacidade para expresar-
se en todos os campos do sa-
ber, superando a súa cualifica-
ción como lingua “rural e poé-
tica” na que a tiñan encadrada
moitos intelectuais españois
da posguerra.

O seu labor ensaístico reco-
llido parcialmente nos libros
Olladas no Futuro, Galicia, A
Linguaxe e as linguas, Lem-
brando a Castelao reflicten os
eixes fundamentais do seu pen-
samento, que salientan a nece-
sidade da reafirmación cultural
de Galicia como camiño funda-
mental para a súa realización
como pobo.

O seu labor como promotor
da normalización da lingua ga-

ría do traballo ensaístico galego
da posguerra.

En 1967 foi elixido

A Real Academia  Galega elixiu o lugués Ramón Piñeiro
como personaxe a lembrar no Día das Letras Galegas
2009. No anuncio sobranceou o seu exemplo de
“dedicación, total e desinteresada na defensa de
Galicia e da súa cultura, que debe ser unha referencia
moral indiscutíbel e necesaria cara ás novas xeracións”

Piñeiro,
o galeguismo
dos anos
da prohibición

Piñeiro retratado por Xurxo Fernández para a entrevista que lle concedeu a Margarita Ledo, directora de A Nos

’’A vida de Ramón Piñeiro
está marcada
por unha dobre vocación
intelectual e política”

’’As traducións de Pokorny
e Heidegger, supuxeron
un paso importante
na normalización
do galego como lingua
con capacidade
para expresarse en todos
os campos do saber”

>>>

A ACADEMIA DEDÍCALLE A RAMÓN PIÑEIRO AS LETRAS GALEGAS 2009
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membro numerario da
Real Academia Galega. O seu
discurso levou por título A lin-
guaxe e as linguas. Participou
na creación do Consello da Cul-
tura Galega no ano 1983, do que
foi o seu primeiro presidente
até o seu pasamento en 1990. 

As actividades políticas
clandestinas de Piñeiro supu-
xéronlle nos anos 40 un perío-
do de prisión e desde a súa
mesa de braseiro, convertida
en ágora socrática, formou a
máis dunha xeración nas ide-
as do galeguismo. Na primeira
lexislatura autonómica (1981-
1985) foi deputado  galeguista
independente eleito nas listas
do PSdeG-PSOE, xunto a Ben-
xamín Casal, Alfredo Conde e
Carlos Casares.�
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Nunha entrevista  en A Nosa
Terra  (Nº 100, 28 de marzo de
1980) á xornalista Margarita
Ledo, Ramón Piñeiro explica-
ba as súas sobre Galiza e o ga-
leguismo, en plena transición
política e cando aínda se esta-
ba a discutir o Estatuto de Au-
tonomía. Velaquí algunhas da-
quelas respostas.

‘GALEGUICEMOS
TODAS AS IDEOLOXÍAS’. Como pasa-
ra moito tempo e as nosas xera-
cións carecían da menor for-
mación galega, plantéxasenos
orientar doutro modo a opera-
ción de ter conciencia de que a
oposición clandestina era teste-
muñal e non íamos derribar a
Franco, aínda que mantivemos
os contactos pero xa non como
Partido Galeguista senón como
galeguismo. Daquela a preocu-
pación en América era conver-
ter o Consello de Galicia nunha
especie de Goberno galego e a
razón para nós de prescindir do
partido viámola así: “nós o que
temos é que galeguizar e non
afiliar a un partido”. Non que-
riamos reducir o galeguismo a
un partido senón galeguizar to-
das as ideoloxías e os rapaces
irían uns ao cristianismo, ou-
tros ao socialismo... Démonos

conta de que había que actuar
publicamente e a única manei-
ra era pola vía cultural: Galaxia.

‘A POLÍTICA TEN QUE TER
UN SENTIDO DE XUSTIZA SOCIAL’. Eu
non militei en ningún partido
pero non teño incomenente en
explicarvos o meu pensamen-
to ideolóxico. Creo que neste
tempo unha política que sexa
axeitada ten que ter un sentido
da xustiza social, pero non a
identifico co marxismo. Perso-
almente non son marxista; na
orde política máis formal, son
federalista. Penso o problema
en termos peninsulares, por-
que estou convencido de que
non hai hoxe posibilidades de

illacionismo, que os problemas
de toda Europa están ligados,
que ningún país de Europa é
soberano e creo que temos que
pensar os problemas en ter-
mos peninsulares e resolver a
vinculación da Península e o
respecto á pluralidade das uni-
dades que o compoñen.

‘GALAXIA FIXO
PEDAGOXÍA GALEGUIZADORA’. Nós
temos a experiencia dobre da
clandestinidade e do labor de
galeguización político-cultu-
ral. A experiencia de 30 anos de
Galaxia é a seguinte: que en
Galicia hai actualmente gran-
de parte de galegos que o son
emotivamente pero non inte-

lectualmente porque os for-
maron no Estado español.
Non saben nada da historia e
da cultura de Galicia. Hai uns
cantos que estamos convenci-
dos de que, aparte do que fan
os partidos –mobilizar os men-
talizados– hai un gran sector
que hai que facelo galego a tra-
vés da acción cultural, cunha
política de pedagoxía galegui-
zadora.

‘DEFÍNOMOE COMO FEDERALISTA’.
Non teño a tendencia a definir-
me como nacionalista, porque
teño moi claro para min, que o
problema non é racional for-
mulalo en termos particulares.
Paréceme que o nacionalismo
é unha etapa necesaria na auto-
afirmación da personalidade,
pero non é a solución. É impo-
síbel para min pensar unha Ga-
licia independente e soberana.
Paréceme que iso é irreal. Pen-
so na fórmula equivalente –que
me parece real– que é a fórmula
peninsular. Neste sentido son
federalista.  (...) Como non esta-
mos nun estado federal entón o
nacionalismo si ten sentido... Se
en Galicia non tivese habido
unha reacción nacionalista es-
taría pasiva. É necesaria pero
non é a solución.�

As autodefinicións dun pensador e activista político
Piñeiro [á esquerda] cun grupo de compañeiros no cárcere de Yeserias en 1948.

u a Margarita Ledo, directora de A Nosa Terra, en 1980.

Ramón Piñeiro e Carlos Casares ás portas do Parlamento sueco.

>>>
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dúas horas de montaxe, dura-
ción a todas luces excesiva. 

O sábado chegou a que tal-
vez era a obra máis esperada do
festival. A compañía Lagarta, la-
garta recunca no tema da vellez
–despois do éxito de As últimas
lúas– desta vez coa estrea de Ae-
roplanos, do arxentino Carlos
Gorostiza. Un texto que ten as
mellores bazas na sinxeleza
–que non simpleza– do que
pretende comunicar e que lle
achegou ao festival a necesaria
dose de clasicismo. Ernesto
Chao e Xosé Manuel Olveira Pi-
codan vida a dous anciáns uni-
dos por unha vella e fonda ami-
zade e polos medos que os
ameazan: o xeriátrico e a enfer-
midade. Unha trama humilde
pero sólida vai desenvolvéndo-
se ante os ollos do espectador
coa única axuda dos recursos
básicos –e ao tempo eternos–
do teatro: a acción canalizada a
través de diálogos ben construí-

dade. Desta montaxe –xa pode-
mos vaticinar que será un dos
éxitos da próxima temporada–
teremos que falar máis polo miú-
do. De momento, saiban que é
unha desas funcións polas que
transita, brillante, o sentimento.

A compañía Chapitô de Por-
tugal presentou o domingo O
grande criador, unha obra que
reinterpreta diversos episodios
da Biblia en clave de humor. Os
de Chapitô practican un teatro
xestual, con pouco texto, inseri-
do nunha escenografía realiza-
da con materiais de refugo reci-
clados. Coma se quixesen refe-
rendar unha daquelas antigas
declaracións de principios que
ennobrecían o oficio de cómico
e que sostiñan que abonda cun
actor para levantar un espectá-
culo. 

Moi ben dirixidos polo inglés
John Mowat, fixeron todo un
alarde de imaxinación á hora de
crear narrativas a partir de ob-
xectos humildes: nas súas mans,
unha caixa de cartón pode ser a
arca de Noé, o pico dun outeiro,
un casco, un león… Fannos vi-
sualizar mundos que non exis-
ten a partir da axilidade expresi-
va, do xesto facial, do movemen-
to do corpo. Unha gran prepara-
ción física permítelles voar de
papel en papel. Mesturan técni-
cas procedentes do circo, da
danza e da pantomima para
despregar uns argumentos sim-
ples pero divertidos, irónicos, ás
veces punzantes. Algunhas es-
cenas non teñen prezo: Xesús
animando coma un hooligan
calquera ao seu equipo favorito
(Galilea, por suposto) e reme-
dando –en compañía de Xudas–
un partido de fútbol. 

Unha boa parte do público
non entendeu que, sendo portu-
gueses, representasen a obra
nun defectuoso castelán que re-
baixaba a eficacia das chanzas
textuais. As preguntas que se for-
mula un ante estes feitos son as
de sempre. Até cando? 

Polo que levamos visto, os or-
ganizadores do festival supera-
ron con tranquilidade as primei-
ras probas. Os espectáculos gus-
taron e o auditorio rexistrou che-
os. Non obstante, bótanse en fal-
ta propostas que acheguen algo
máis do risco que se lle presu-
pón a un festival destas caracte-
rísticas. Veremos se na semana
que queda se solventa esta eiva.�
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dos, os personaxes debuxados
mediante as réplicas, os mati-
ces expresivos modelados por
medio da contención dos acto-
res. Importan aquí a calidade
humana, a tenrura, o humor
transido de emoción xenuína. 

A complicidade entre Chao e
Pico convértese nunha segunda
pel dos personaxes, que conse-
guen contaxiar o patio de buta-
cas co arsenal de afectos contra-
ditorios desta relación entre dous
vellos que se aferran á vida con
lucidez sen ocultar a vulnerabili-

Manuel Xestoso
A vixésimo quinta edición da
Mostra de Teatro Cómico e Fes-
tivo de Cangas aposta por cu-
brir diferentes frontes da crea-
ción contemporánea mestu-
rando espectáculos de moi dis-
tinta natureza. O que puidemos
ver nos primeiros días confír-
manos, porén, que a variedade
satisfai o público, mais non
sempre implica audacia. 

O espectáculo inaugural re-
sultou ser un máis do mesmona
produción de Els Joglars. Hai xa
tempo que a compañía de Boa-
della deixou de ser aquel inspira-
do grupo de cómicos que elabo-
raban desapiadadas sátiras do
poder con brillantes parodias
baseadas en Marcel Marceau e
Groucho Marx. Aínda que o xes-
to e a linguaxe corporal seguen a
ter un destacado protagonismo
nas obras, o seu discurso deveu
previsíbel e o humor groso subs-
tituíu a ousadía e a sorpresa. 

En La cena, o branco dos dis-
paros de Boadella constitúeno a
presunta preocupación da clase
política polo medio natural e a
omnipresencia da sofisticada al-
ta cociña na sociedade actual.
Co pretexto dunha cea que o go-
berno español debe ofrecer aos
altos dignitarios presentes nun
cumio sobre cambio climático,
os de Els Joglars crearon un es-
pectáculo no que se arremete
contra os novos augures do de-
sastre ecolóxico e os paladíns da
nova cociña, tratados aquí coma
se de líderes relixiosos se tratase.
Boadella aproveita para incluír
descarnadas caricaturas alusivas
á actualidade: dende Al Gore a
Baltasar Garzón e dende Ferrán
Adriá ao Dalai Lama. 

A vis cómica de Els Joglars
está asegurada. O problema é
que se abusa dos estereotipos,
do chiste fácile, da repetición
–até a fartura– de situacións di-
vertidas que a reiteración con-
verte en irritantes redundan-
cias. Transmítese a sensación
de que o discurso se esgota a
metade da función e que hai
que recorrer ao tópico e á pro-
vocación gratuíta para remata-
la. Afortunadamente, o admirá-
bel elenco que dirixe Boadella
–e no que destaca o sempre ex-
celente Ramón Fontseré– per-
mite salvar a dignidade do es-
pectáculo e mesmo pasar mo-
mentos divertidos ao longo das

Chelo Loureiro

‘A animación é catro
veces máis rendíbel
que o resto da ficción’

M.B.
Clausurouse na sede da Funda-
ción Caixa Galicia, da Coruña, o I
Foro da Industria da Animación
que se celebra en Galiza. Chelo
Loureiro, produtora executiva
de Continental Producciones,
reflexiona sobre o encontro.
QQuuee  bbaallaannccee  ffaaii??
A animación non é un xénero se-
nón unha técnica con moitas
posibilidades. Estánse facendo
series, documentais, ficción e
proxectos interactivos para no-
vos soportes e públicos diversos.
É un erro pensar que a anima-
ción é para nenos e neste sentido
internet abriu un camiño moi
importante. 
QQuuee  ppaappeell  ddeebbeenn  xxooggaarr  aass  tteelleevvii--
ssiióónnss??
A industria da animación non é
posíbel sen as televisións. Aquí
sobra talento, pero a animación
ten un proceso máis longo e
máis custoso que a ficción, e ne-
cesita delas para visualizarse. O
problema é que as nosas televi-
sións mercan produtos de éxito
doutros países, porque é unha
aposta sinxela.
ÉÉ  rreennddííbbeell  aa  aanniimmaacciióónn  ddoo  EEssttaa--
ddoo  nneessttee  mmoommeennttoo??
Os produtos de animación con-
tabilízanse en termos económi-
cos catro veces por riba da fic-
ción porque teñen unha vida
máis longa. 
CCoommoo  llllee  vvaaii  aaffeeccttaarr  áá  aanniimmaacciióónn
aa  nnoovvaa  lleeii  ddoo  cciinnee??
Neste novo marco non aparece
a animación como nos gustaría.
As televisións están obrigadas a
mercar o 5% de cine e aí podería
entrar en pé de igualdade a ani-
mación pero non se merca. Os
programadores de televisión
van por detrás do mercado e os
máis novos buscan outro tipo de
produtos alternativos en inter-
net. As series de animación, que
son en realidade as que mante-
ñen a estabilidade dos estudios.
Mentres que na ficción as televi-
sións financian todo�

Mostra de Teatro de Cangas:
calidade e pouco risco

’’Os espectáculos gustaron
mais bótanse en falta
propostas que acheguen
algo máis do risco que
se lle presupón a un festival
destas características”

La cena, de Els Joglars.

O grande criador, de Chapitô.
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E d i c i ó n s
A NOSA TERRA

Sansóne o Demoestán a xogar ao parchís.
Chega canda eles Antón, e dilles que wl pode adivi-
ñar o que suman os dados despois de metelos
nunha caixa de mistos e remexelos.
Coma sempre, os dous amigos de Antón non o cren...

1 Antón colle os da-
dos de Sansón e o
Demo e méteos
nunha caixa de mis-
tos, das grandes.

2 Antón remexe ben a caixa para que
os dados bailenno seu interior

3 Antón escoita o son dos dados
e, antes de abrir a caixa, di a cifra
que suman os dous.
Un sairá coa cara do 5, e o outro coa
do 3. En total van sumar 8.

4 O Mago abre a caixa e mostra
os dados a Sansón e ao Demo.
Acertou! Un dado saeu co 5 e o
outro co 3. Xuntos suman 8.
Cómo o faría Antón?.
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Para facer este xogo precisas:
Unha caixa de mistos das grandes, pega-
mento e catro dados iguais. Colle dos dados
e pégaos na caixa de mistos no lugar que in-
dica o debuxo (para velo, tes que compoñer
o crebacabezas). Esto debes telo preparado
antes de facer o xogo. Cando empeces a ac-
tuación, móstraslle ao público os dous dados
que non pegaches. Dis que os vas meter
na caixa e que vas adiviñar polo seu son qué
cifra suman os dados, despóis de remexelos
ben.
Abre a caixa polo lado onde bnon estean os
dados pegados e móstralla á xente para que
vexan que está baleira (sen que se vexan os
dados pegados, claro!). Mete os dados que
tesna man, e reméxeos canto queiras. Logo,
fai que escoitas a caixa, como Antón, e di en
alto a suma (será a suma dos dados pega-
dos). Agora abre a caixa polo lado dos dados
pegados, con coidado de que os outros non
se movan, e móstralla ao público. Acertaches
por arte de maxia!

Para ler  a 

solución, mira

o texto nun 

espello!!
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A que países

americanos

corresponden as

siluetas dos

mapas que tes ao

lado?

Algúns poden

semellar doados

de saber, outros

non tanto.

A ver, a ver cómo

estamos de Xeo-

grafía!

Neste

barullo

de le-

tras has

de ato-

par sete

nomes

de de-

portes 

que par-

ticipan

nas

Olimpí-

adas.
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Mapas e países:

1-México

2-Estados Unidos

3-Brasil

4-Perú

5-Ecuador

Contos de monstros
Textos: Michel Piquemal, Amélie Sarn,

Christophe Loupy, Marc Cantin.

Ilustracións: Frédéric Pillot, Hervé Le

Goff, Olivier Schwartz, Laurent Richard

Editorial: SMxerme .

Interesante e didáctivo álbum ilustrado
que, a xeito de minienciclopedia, nos
amosa o mundo dos diferentes mons-
tros cuxas presenzas dende sempre
acompañaron os xogos e mais os so-
ños dos cativos, nesa idade onde a fan-
tasía e a crenza inxenua da realidade
son os alicerces da existencia. Trátase
dun conxunto de catro contos de dis-

tintos autores e ilustradores pero que
gardan o mesmo espírito narrativo e
plástico, chegando a conformar un
todo onde os protagonistas son os ne-
nos xunto aos seus heroes e , como
non, aos seus temidos monstros. Des-
taca a perfecta simbiose  que hai entre
eles. Esta non só se observa na forma
(todos seguen a mesma estrutura: pre-
sentación de personaxes, o relato, ano-
tacións á marxe dereita sobre costu-
mes dos monstros e un apartado á
marxe esquerda sobre léxico ou expre-
sións), senón que tamén no fondo, xa
que coinciden no seu coñecemento
do mundo infantil plasmándoo nas

súas histo-
rias tenras,
verosímiles
nas que
non falta o
humor a
través do
e m p re g o

dunha linguaxe moi expresiva que non
escatima recursos para establecer co-
municación co lector. Da mesma ma-
neira cobran importancia todas as ilus-
tracións, tanto as dos relatos coma as
das marxes, que inzadas de cores vivas
son unha alternativa visual ao texto. �

Alba Piñeiro

DÚBIDAS
Antonio García Teixeiro

LL eo na revista CLIJ unhas
palabras de Liliana He-

ker, escritora e directora do
Fondo Nacional das Artes de
Arxentina, nas que afirma
que “a lectura, moitas veces,
obrou en min sinxelamente
como un refuxio e como un
consolo”. Eu levo ben anos
predicando (como din os
meus bos amigos Xabier Do-
campo e David Otero) as ex-
celencias da lectura. Levo
ben anos en contacto con
alumnos/as, con ensinan-
tes, bibliotecarias ou promo-
tores de lectura tentando
convencelos dos beneficios
indiscutibles da literatura.
Anos e anos de reflexión
continua (e tamén de dúbi-
das) para contaxiar o meu
amor pola palabra escrita a
tantas persoas dispostas a
caer na rede dos meus argu-
mentos. Canseime de dicir
que a literatura divirte, rela-
xa, estimula. Que provoca
pracer, esperta a sensibilida-
de, alenta a imaxinación, de-
senvolve a capacidade críti-
ca no lector e introdúceo en
novas realidades e experien-
cias. Sempre mantiven que
un bo libro pode favorecer a
madurez psicolóxica dun
neno, ademais, se cadra, de
fomentar actitudes de tole-
rancia e solidariedade. Todo
isto pode soar demasiado
grandioso, demasiado trans-
cendente. E  xa dubido des-
tas afirmacións que noutro-
ra me parecían incuestiona-
bles. Hai quen afirma que o
importante é que o lector ou
lectora goce lendo con cal-
quera tipo de libro.  Non o
sei. Cada día teño máis dúbi-
das. Do que si estou seguro é
de que, por desgraza, o acto
de ler non nos fai necesaria-
mente mellores persoas, pe-
ro nesta experiencia intensa,
variada e rica que é a lectura,
un séntese máis libre e com-
prometido coa dignidade
que a miúdo desprende a
palabra literaria.�

Coa lectura
non seremos
mellores
persoas pero
si máis
libres”

’’

O mundo dos monstros
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tor debe sentirse lector e ser
consecuente con iso. A miña é
unha posición de autoesixen-
cia, tanto no xornalismo como
na literatura. Cando me poño a
escribir unha reportaxe fágoo
coa mesma seriedade que
cando escribo unha novela
curta. É unha falacia pensar que
algo é inferior por saír nun xor-
nal e non nun libro.
VVoosstteeddee  éé  uunn  ddooss  ppoouuccooss  eessccrrii--
ttoorreess  eenn  ggaalleeggoo  ccoonn  ssoonnaa  eenn  MMaa--
ddrriidd..  DDeessddee  uunnhhaa  óóppttiiccaa  ““mmaa--
ddrriilleeññaa””,,  ccaalleess  ssoonn  aass  ccaauussaass  ddaa
ppuubblliiccaacciióónn  ddoo  MMaanniiffeessttoo  ppoollaa
LLiinngguuaa  CCoommúúnn??
É unha loita no campo da liber-
dade onde as armas están trabu-
cadas. Coido que ese manifesto
non lle fai ningún favor ao caste-
lán. As linguas non poden ser
culpadas de nada; é ilóxico in-
tentar mercadear con elas. Fo-
ron creadas para se abrazar. O
plurilingüismo será sempre
unha virtude. Quen pense o con-
trario terá que explicar qué ten
de positivo subtraer un saber. O
lóxico sería chamar á biodiversi-
dade, non ao contrario. Non me
cabe na cabeza facer un chama-
mento, desde á intelectualidade,
ao furto dun coñecemento.�

Walter Benjamin cando dixo
aquilo de “Hai que arrancarlle á
tradición o conformismo”. Velaí
a receita para seguirmos fieis a
nós mesmos sen caer no inmo-
bilismo. A tradición foi atacada
moitas veces porque confundí-
ase tradición co peor da tradi-
ción pero no pouso de séculos
da nosa cultura hai máis que
aproveitar que de tirar para fóra.
Acho que a novela contemporá-
nea é a sublimación da tradición.
É un espazo de integración das
linguaxes ao xeito dos circos
concéntricos dos petroglifos.
QQuueerree  iissoo  ddiicciirr  qquuee  ooss  xxoorrnnaaiiss
eessttáánn  cchheeooss  ddee  ““nnoovveellaass  ccoonn--
tteemmppoorráánneeaass””??
A gran diferenza entre xorna-
lismo e literatura está na expe-
riencia e na linguaxe. Pero, so-
bre todo, o exercicio de xorna-
lismo baséase principalmente
no intento de contar a verdade.
Alguén ten que contar a ver-
dade! Ou polo menos intentalo.
NNooss  sseeuuss  tteexxttooss  cchhaammaa  aa  aatteenn--
cciióónn  aa  mmeettiiccuulloossiiddaaddee,,  aa  ccoorrrreecc--
cciióónn  ee  aa  ppuullccrriittuuddee..  NNoonn  éé  iissoo
ccoommpplliiccaaddoo  ddee  mmááiiss  ccaannddoo  ssee
eessccrriibbee  aa  ccaaddaa  sseemmaannaa??
Para min, escribir supón unha
gran responsabilidade. O escri-
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consecuencia, entre outras moi-
tas cousas, un florecemento do
xénero xornalístico da opinión.
Hai moitos e moi bos opinado-
res. Cando xurdiu o “Nunca
Máis” a sociedade osixenouse de
novo e volve haber liberdade á
hora de escribir. Este é un perí-
odo moi semellante en fecundi-
dade e vizo a outros intres de
salto cara adiante do noso pen-
samento, como o Rexurdi-
mento, na I República, e a Xera-
ción Nós e o Partido Galeguista,
na II República. Hoxe en día hai
tres ducias de opinadores que
traballan con pluralidade e cali-
dade, e non só nos medios con-
vencionais, tamén nos blogs.
EEssttee  sseeuu  lliibbrroo,,  ssee  uunn  eessqquueeccee  aa
pprroocceeddeenncciiaa,,  ccaassee  ssee  ppooddee  lleerr
ccoommoo  uunnhhaa  nnoovveellaa,,  oouu  uunn  ffeeiixxee
ddee  eennssaaiiooss  hhiissttóórriiccooss..
Após empezar a escribir estes
textos no xornal decateime de
que a min a actualidade, a novi-
dade do que está a suceder, levá-
bame obrigatoriamente a unha
viaxe histórica. É un traxecto
pendular porque moitas veces
que recordo ou leo sobre o pa-
sado, véñenme á cabeza as últi-
mas novidades. Unha das miñas
frases favoritas pronunciouna

César Lorenzo
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Manuel Rivas (A Coruña, 1957)
ten unha ampla bibliografía
xornalística, froito das súas co-
laboracións en diferentes me-
dios desde hai case 30 anos. En
Os grouchos(Xerais) fai acopio
dos textos que publicou desde
hai dous anos no suplemento li-
terario ‘Luzes’, nas páxinas da
edición galega de El País.
OOss  ggrroouucchhooss éé  uunn  lliibbrroo  ddee  xxoorr--
nnaalliissmmoo  lliitteerraarriioo  oouu  ddee  lliitteerraa--
ttuurraa  xxoorrnnaallííssttiiccaa??
Cando pasan de ser textos sol-
tos e se converten nun libro
penso que abandonan o xorna-
lismo para se converteren en re-
latos, non do hemisferio da
imaxinación senón do da reali-
dade, que é onde se garda toda
a escrita xornalística. É por iso
que eu prefiro definir este libro
como memoria: memoria que
sente, que está viva e que ri. 
ÉÉ  GGrroouucchhoo  oo  úúnniiccoo  MMaarrxx  qquuee  ssee--
gguuee  aa  sseerr  rreeffeerreenncciiaa  iiddeeoollóóxxiiccaa??
O de “grouchos” púxenllo por-
que xunguía nunha soa palabra
a referencia ao humor e ao am-
biente de ir de tabernas, beber
viños, ir de grouchos. A base da
nosa literatura humorística, que
eu seguín, foi a da ironía. E a iro-
nía é moi “marxiana” e tamén
moi galega. Ademais, entre nós o
costume do chiqueteo creou co
tempo un espazo cultural pro-
pio, non só de lecer. É máis, moi-
tos dos grouchos deste libro es-
cribinos a man e na taberna,
como debe ser.
CCoommoo  xxoorrddee  aa  iiddeeaa  ddaa  sseecccciióónn??
Cada vez que ideo unha sección
para un xornal procuro facer
algo completamente distinto ao
que xa fixen. Neste tempo no
que o blog creou certa tenden-
cia na escrita ao aforismo, á bre-
vidade, eu quería saír polo lado
contrario. Propúxenlles aos
meus “xefes” en El País, Félix
Monteira e Xosé Hermida, escri-
bir catro ou cinco folios todas as
semanas, buscar unha forma de
expresión que non se puidese
“despachar” en dous minutos.
OO  hhuummoorr  éé  uunnhhaa  ffoorrmmaa  ddee  eexx--
pprreessiióónn  oouu  uunnhhaa  rreeccoolllleeiittaa  ddoo
hhuummoorr  ddaa  pprrooppiiaa  vviiddaa??
Desde o meu punto de vista, o
humor é un elemento consubs-
tancial á nosa forma de expre-
sión colectiva. O humor galego

é misterioso e libertario. Como
escritor, coido que o humor nos
axuda a saír da solemnidade e o
aborrecemento. Cando escribo,
poño a lidar o optimista e o pe-
simista que levo dentro, a ver
que pasa. Gustaríame facer un
tándem con Xosé Luís Franco
Grande para darmos cada un a
nosa versión da vida.
AAqquueellaa  ppoolléémmiiccaa  ccoonn  FFrraannccoo
GGrraannddee  ffooii  aaggrriiaa??
Non especialmente. É bo que
haxa discusión, debate, que as
ideas estean no fervedoiro. O
cambio do Goberno tivo como

Manuel Rivas, escritor e xornalista

‘Nestes artigos fuxín
da brevidade dos aforismos do blog’

’’Moitos dos grouchos deste
libro escribinos a man e na
taberna, como debe ser”

’’A novela contemporánea é
a sublimación da tradición.
É un espazo de integración
das linguaxes ao xeito
dos circos concéntricos
dos petroglifos”
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Intelixente. Dedúcese, entre
outros aspectos, da habilidade
coa que debuxa con palabras un
personaxe como Gabriel, un ser
anodino que procura pasar pola
vida sen meirande dano, renun-
ciando a calquera tipo de prota-
gonismo malia comprobar co-
mo a existencia o maltrata. Ir
lendo como todo o machaca e
despois como lle vai collendo
interese a vivir, a partir dun feito
fortuito. Como no frío vital vai
acendendo o lume dun amor
desinteresado, obsesivo, sacrifi-
cado. Ir lendo como a
ese debuxo se super-
pón outro no que un
novo Gabriel vai, pou-
co a pouco, querendo
ser protagonista. Inteli-
xente narrador que en-
sina sen declarar. Todo
isto desde unha sintaxe
narrativa composta de
diferentes tríos con
vértices comúns. Xogo
de tríos que se suceden
e superpoñen, e que constitúen
tamén unha intelixente estrate-
xia para moverse dentro da no-
vela breve, xénero que esixe pe-
ricia á hora de caracterizar as
personaxes secundarias. 

Toda esta intelixencia redun-
da en eficacia narrativa, despro-
vista de calquera tipo de alarde
estilístico, mais cunha coidada
selección léxica e unha disposi-

crítica

CULTURA.32.

Tabela das letras. FFIICCCCIIÓÓNN¬¬  
� MMaaddee  iinn  GGZZ..  Séchu Sende. Galaxia.

� TTrreess  ddiissppaarrooss  ee  ddoouuss  ffrriiaammeess M. A. Fdez. Galaxia.

� DDaa  bbeelleezzaa.. Zadie Smith. Galaxia.

�  OO  nneennoo  ddoo  ppiixxaammaa  aa  rraaiiaass..  John Boyne. Faktoría K.

� AAss  ppaallaabbrraass  ddaa  nnéébbooaa.. Francisco Castro. Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN ¬¬    
�  AAlliimmeennttaacciióónn  ssaauuddaabbllee  VV AA. Xerais.

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

� CCaarrttaa  aaoo  sseeññoorr  FFuuttuurroo..  Eduardo Galeano. Laiovento. 

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

� BBeenniiggnnoo  ÁÁllvvaarreezz.. Santiago Prol. A Nosa Terra

Levamos unhas cantas semanas
coa brevidade nos beizos das le-
tras. E falamos de Atracción total
(Carmen Blanco, Xerais) e de
Flor do Grelo (Nacho Taibo,
Laiovento), no extremo da bre-
vidade. Tamén das novelas bre-
ves A venus de Cristal (Chelo
Suárez, Xerais), de Pan e coitelo
(Bieito Iglesisas, Galaxia), Unha
puta percorre Europa(Alberto
Lema, Galaxia) ás que se suma
esta As mellores intencións,de
Begoña Paz Rey, vencedora do I
Certame de No-
vela Curta Cen-
tenario da Cida-
de de Riveira. 

Non é máis
ca un prexuízo,
pero dise que ao
verán lle acaen
lecturas próximas á brevidade, á
levidade... Porén non fagan caso
de asertos similares. Unha boa
historia, ben contada, satisfai
igualmente en calquera cuarto
do ano. Esta As mellores inten-
cións, élles unha novela breve
que se le dun tirón. “Dun tirón”
non equivale, de primeiras, a
ningunha valoración da cualida-
de literaria. Aínda que a xente
tende a concedelo así, en virtude
de que é fiel baremo do poder de
atracción que unha historia é ca-
paz de exercer nun lector. Por-
que é síntoma inequívoco de
que estamos diante dun narra-
dor moi eficiente –e, a miúdo, ta-
mén moi discreto, sabedor de
que el é tan importante para a
historia coma a historia para el e
que o mellor que pode facer é
non perderse en virtuosismos
inútiles. Intelixente, eficaz e ma-
rabillosamente discreto son os
cualificativos que mellor definen
a narradora desta novela de Be-
goña Paz.

Sandra Cisneros é, seica, unha
autora de éxito nos Estados
Unidos, célebre por tratar te-
mas feministas no ámbito da
minoría chicana. A casa de
Mango Street non é unha no-
vela no sentido
clásico do ter-
mo. Trátase
máis ben dun-
ha colección
de viñetas de
escasa exten-
sión –unha
media de entre dúas e tres pá-
xinas– que teñen como fío
condutor a protagonista, Es-
peranza, unha “case adoles-
cente” que describe pequenas
escenas da vida nun gueto
dunha gran cidade. Igual que
todos os habitantes deste su-
burbio, Esperanza é de orixe
latinoamericana –os seus pais
son mexicanos– e os episo-
dios que relata detallan como
transcorre a existencia nun
ámbito, o dos emigrantes, de
pobreza e marxinación. Neste
espazo, a protagonista en-
fronta a confusión que impli-
ca o paso da infancia á idade
adulta, aprende a asumir a súa
condición feminina e a súa re-
lación coas persoas que a
arrodean. Isto converte a no-
vela nunha especie de Bil-
dungsroman de carácter fe-
minista na que a personaxe
principal se fai eco da vella rei-
vindicación de Virginia Woolf
de “un cuarto de seu”

Rexina Vega

‘Prefiro un fusilamento á
condescendencia co tu-

fo paternalista”, isto foi o que
veu dicir unha escritora nun
blog a propósito dunha opinión
do crítico sobre a súa recente
novela. Eu concordo, e, de feito,
penso que é precisamente esta
actitude de falsa protección a
que cómpre revisar nas nosas
letras.  Non é doada a tarefa da
crítica. Ridiculamente paga,
pouco recoñecida, puñeteira-
mente difícil. Un bo texto crítico
presupón moitas cousas: cultu-
ra, finura, xenio. E, ao cabo, a
asunción da excesiva inmedia-
tez dunha lectura que, de xeito
inevitable, simplifica. Moitas
esixencias, pouca gratificación.
Con todo, a crítica xornalística é
un elemento indispensable nas
literaturas. O lector precisa ato-
par claves que o axuden a paliar
a ansiedade da elección nun
mercado cada vez máis sobre-
cargado; o autor precisa atopar
a súa imaxe no espello, coñecer
as liñas de resistencia que ofre-
cen os seus textos. A literatura
galega é xa madura, diversa, li-
bre. A crítica literaria galega, po-
rén, necesita crecemento.
Cómpre, pouco e pouco, do
mesmo xeito que aconteceu
coa crítica filolóxica, centrada
na posición dos pronomes áto-
nos, facer desaparecer entre
nós as tendencias opostas, tan-
to cara ao proteccionismo in-
sulso como cara á descualifica-
ción espúrea. Precisamos máis
voces, de diferentes idades, por
enriba e por embaixo desa fran-
xa dos 40 aos 50 que é hoxe por
hoxe case  a única que escribe.
Necesitamos unha crítica máis
valente que se atreva, sempre
explicitando os seus criterios, a
dar cañasen fantasmas, centra-
da na literatura e non nos seus
ananos. Benvida sexa a liña de
Protexta,toda unha declaración
de intencións dende o mesmo
nome da cabeceira. Falta agora
que os idosos decidan ler, eles
tamén, a cara descuberta.�

DESTROYER
’’

NARRATIVA.

Eficacia
sen alardes

As mellores intencións
AAuuttoorraa::    Begoña Paz.

EEddiittoorriiaall::Xerais.

’’O lector precisa atopar
claves que o

axuden a paliar
a ansiedade

da elección nun
mercado
cada vez máis

sobrecargado”

ción igualmente pensada. Un-
ha única condicionante: a con-
ciencia de que se está a escribir
unha novela breve. E, polo tan-
to, dos elementos que ha de
empregar, porque unha novela
breve non é unha novela acur-
tada nin tampouco un conto
longo artificialmente sobredi-
mensionado. O conto leva o re-
mate implícito no inicio e esta é
unha historia ininterrompida
de causas e consecuencias de
cara a un desenlace abismal.
Gabriel conseguirá, si, ser pro-

tagonista, decidir os
seus actos. Porén, iso
non quere dicir que a
vida deixe de machaca-
lo, abocándoo a un re-
mate sen alternativas,
que aínda que resulta
un tanto previsíbel ta-
mén é certo que parece
tristemente lóxico. Co-
mo se o Pedriño (das
Cousas de Cstelao) ti-
vese o final de Rañolas .

As mellores intenciónsé un-
ha novela breve moi dura, cruel
e tenra á vez. Un discurso no
que a tenrura e o amor, tratan
de impoñerse, de seren o centro
da vida, aínda que para iso te-
ñan que reinventarse, que tole-
rar ao seu carón a presenza
doutros seres movidos por ob-
xectivos máis mundanos.�

Xosé M. Eyré

’’As mellores
intenciónsé
unha novela
breve moi
dura, cruel e
tenra á vez”

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

A casa de Mango Street
AAuuttoorraa::    Sandra Cisneros.

TTrraadduucciióónn::    Alicia Meléndez Souza.

EEddiittoorriiaall::Rinoceronte.

Corrección
política
incorrecta

A autora chicana
Sandra Cisneros
asina unha malograda
novela de formación

Begoña Paz. 

>>>
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se en canto comeza a lectura. 
En primeiro lugar, a medi-

da que avanza no libro, o lec-
tor comeza a sospeitar
que a escritura en vi-
ñetas non é senón un
recurso destinado a
ocultar a incapacida-
de para facer progre-
sar unha historia, para
crear personaxes cun
mínimo de coheren-
cia, para dotar de sen-
tido a narración. Cal-
quera lector de boas
novelas sabe que ne-
las non existe detalle
que non estea ao ser-
vizo do progreso dra-
mático da historia. En
A casa de Mango Stre-
et, pola contra, os epi-
sodios narrados actú-
an por acumulación e,
no canto de producir
avance, provocan a
parálise dunha trama que ca-
rece de propósito. En segundo
lugar, Cisneros preséntanos
moreas de personaxes que en-
carnan diferentes paradigmas
da situación dos emigrantes
nunha gran cidade pero, en
canto os esboza, abandónaos
á súa sorte, esquecéndose de-
les. Estes personaxes son, ade-
mais, estáticos, non existe
progresión nuns caracteres xa
definidos dende a súa apari-
ción e o único que fan –cando
comparecen en máis dun epi-
sodio– e demostrar que son o
que xa sabiamos que eran. 

Finalmente, as peripecias
son pura descrición, non afon-
dan nas circunstancias das
que dan conta e –igual ca na
creación de personaxes– non
estabelecen relacións de causa
e efecto entre as diferentes vi-
ñetas. Por poñer un exemplo
bastante ilustrativo, a protago-
nista é violada nun dos capítu-
los: lonxe de se nos explicar co-
mo ese traumático incidente
modifica a súa personalidade
ou o seu comportamento, non
se volve facer mención do
asunto, como se non tivese
máis importancia que calque-
ra dos nimios sucesos que se
nos contan ao longo do libro. 

Esta indefinición afecta fa-

CULTURA.33.

ampliándoa a “unha casa
de meu”. Unha casa que sim-
boliza a fuxida dun medio
opresivo.

Até aquí todo moi conven-
cional e moi politicamente co-
rrecto. De feito, a lapela do li-
bro infórmanos de que A casa

ANOSATERRA
10-16 DE XULLO DE 2008

CONTADELIBROS.
Outro xeito de educar

Xesús R. Jares publica dous
libros, Educación e paz (I e II). 25
anos de Educadores pola Paz,

publicados por
Xerais. Neles

repasa o ca-
tedrático de
Didáctica a
experiencia
de todos es-
tes anos dun
concepto de

pedagoxía innovador e diferen-
te. Inclúe CDs con documentos.

Álvarez Blázquez arqueólogo

Escritos sobre arqueoloxía e
Estudos sobre o Paleolíticocon-
figuran a colección ‘Homenaxe a
X. M. Álvarez Blázquez’, que pu-
blica o Instituto de Estudos
Miñoranos na súa serie ‘Univer-

sitas Mino-
ris’. Ambos
os textos do
polígrafo
tudense
forman
parte da súa
produción
histórica e

arqueolóxica, á que se dedicou
durante moitos anos. Os máis
dos textos foron escolmados de
diferentes publicacións.

Nova Biblioteca Piñeiro

Galaxia publica os dous primei-
ros volumes da nova ‘Biblioteca
Ramón Piñeiro’, A linguaxe e as
linguas, texto do discurso do seu
ingreso na Real Academia no

1967, no que
reparaba na
relación en-
tre a lingua e
a identidade
do pobo ga-
lego. Inclúe
un limiar de
Henrique

Monteagudo e a resposta de Do-
mingos García-Sabell; e Olladas
no futuro,reflexións de toda cas-
te que se acumularon no escrito-
rio do prócer galeguista durante
25 anos.�

de Mango Street se utiliza en
moitas escolas dos Estados
Unidos como lectura obriga-
toria, o cal, dados os tempos
que corren, soa máis coma
unha ameaza que coma un
eloxio. E lamentabelmente, os
malos augurios materialízan-

talmente á voz narradora: a
protagonista semella dema-
siado inocente para ser veciña

dun gueto coma o
que se nos quere des-
cribir. E o estilo de
Cisneros contribúe a
esta confusión: unha
prosa que pretende
ser poética, pero que
en realidade oscila
entre o infantilismo
–“xirasoles grandes
como flores marcia-
nas” (?) – e o acara-
melamento preten-
sioso –“a xente que
vive nos outeiros dor-
me tan preto das es-
trelas que se esquece
dos que vivimos pe-
gados a terra”. Un es-
tilo moi propicio á
manipulación emo-
cional. 
Mais o peor é que, no

seu afán de denunciar as po-
bres condicións de vida das
mulleres nos barrios de emi-
grantes, Cisneros consegue
exactamente o contrario do
que pretende. Ridiculamen-
te, todos os homes que apare-
cen nesta novela –todos lati-
nos– son abusivos, violado-
res, proxenetas ou delincuen-
tes. Se a isto lle engadimos
que a protagonista, para libe-
rarse desta opresión, busca
refuxio na cultura occidental
–o seu horizonte debúxano
os barrios do centro da cida-
de, é dicir, os habitados polos
brancos– vemos que –proba-
belmente contra a intención
da autora– o peor dos estere-
otipos racistas prevalece na
lectura do libro. 

Cabe interrogarse sobre se
esta clase de libros levan nu-
merosos premios e son lectura
obrigatoria nas escolas ameri-
canas precisamente porque
contribúen a perpetuar certa
clase de paradigmas coloniais
–as mulleres das atrasadas so-
ciedades étnicas son unhas ví-
timas ás que non lles queda
máis remedio que refuxiarse
na libre América–, pero esa
discusión queda fóra das mar-
xes desta crítica.�

Manuel Xestoso

a (Ferrol).

Preséntase A árbore seca,gañador do IX Premio de Poesía Fermín Bouza
Brey. O autor, David Souto Alcalde (Vilagarcía de Arousa, 1983), estivo acompa-

ñado polo director da editorial Espiral Maior, Miguel Anxo Fernán Vello, o escritor

Manuel del Río e a directora de Toxosoutos, Iria Lago, na presentación deste seu

primeiro libro. Estudante de Filoloxía Románica e Teoría da Literatura, na USC, ga-

ñou xa diversos premios de poesía, entre eles, o Faustino Rey Romero. Agora ve

editado o seu primeiro volume..�

’’As peripecias
son pura
descrición,
non afondan
nas
circunstancias
das que dan
conta e non
estabelecen
relacións de
causa e efecto
entre
as diferentes
viñetas”

Sandra Cisneros. 

>>>

David Souto.
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Anovadora e envisa, María do
Cebreiro, en Cuarto do outono
(núm. 7 da colección Edoy Lelia-
doura), é quen de capturar o la-
texo do instante
máis cotiá, es-
bozar sons e fi-
guras a turbar a
memoria e, con
singular soltura,
converter o de-
sacougo e a
análise no tecido íntimo do poe-
ma: formas e imaxes evocadoras
e irónicas a perfilar o contorno e
apuntar sensacións e conflitos,
situacións e lembranzas. 

Así, amosa a sensación e a
distancia –De pequenos pensa-
mos/ que todas as persoas/ te-
ñen a mesma idade–, a intui-
ción e a ausencia –A memoria é
un río./ Podémola cruzar/ máis
de dúas veces–, a mirada iróni-
ca, a melancolía –Eu nunca usei
as mans para ferir./ Nunca
abrín unha carta sen permiso./
Nunca esca-
pei dun bi-
co./ Nunca
me arrepen-
tín./ (Aquí
m e n t i m o s
todos./ Aquí
todos sere-
mos descu-
bertos.)–, a
esperanza e a
m e m o r i a
– C u r a m o s
porque exis-
ten as feri-
das./ O que
unha vez amamos non nos dei-
xa–, a tensión e a tristeza. 

Afastada da énfase postiza e
do alarido insípido, María do Ce-
breiro detense nos detalles,

rante fundamental, e non así o
conxunto de persoas que por
ela pululan.

Influído polo Hoffmann das
atmosferas máis inquietantes e
opresivas e os cribles
máis inverosímiles, as
historias do de Lugo
recreaban un realismo
virtual, unha subspe-
ciem de realismo má-
xico persoalísimo que
abraiaba polos finais
sorpresivos á maneira
de Poe (ou na tradi-
ción galega Dieste),
nunha disposición de
todo o relato cara a un
remate inesperado.

Ora ben, sobre todo
sorprendía naquel pri-
meiro Murado a asunción e
posprocesado das lecturas de
Bioy Casares e a súa A inven-
ción de Morele, aínda máis, do
Jan Neruda dos Contos da Ma-
la Stranaonde tamén se recrea
unha atmosfera lunar prima ir-
má da do lugués: Selene sím-
bolo, noites aluaradas e pleni-
lunios que velan os soños-rela-
tos que conforman o libro.

Na estela do Fole xenuina-
mente pantasmal e o Cunquei-
ro de imposible imaxinación
deformante, as súas historias
de cuartos transformados en
campos de golf, mares ou tea-

Hai autores que medran como
as árbores, que enraman cos
anos poderosamente ata se
converter en frondosos carba-
llos da palabra.
Velaí o exem-
plo de Miguel
Anxo Murado,
quen dende a
primeira hora
deu ás letras de
noso obras de
contrastada valía, aínda que
non fose ata os últimos anos
que viu acrecentada a súa sona
e logrado o unánime recoñece-
mento con excelentes libros
como Ruído, Mércores de cin-
zaou, ben recentemente, O so-
ño da febre.

Esta última entrega narrati-
va do lugués, por certo, en-
tronca directamente cunha
outra obra súa que no seu día
non recibiu tanta atención
aínda que moitos son tamén
os seus méritos: De soños e
derribos, publicada na extinta
colección Ronsel da Editorial
Galaxia por volta de 1986 e que
logo tería unha segunda edi-
ción revisada e ampliada en
1993 baixo o título de Memo-
ria de derribos.

Naquela súa primeira in-
cursión no eido da prosa de
ficción en galego (xa gañara
tres anos antes o prestixioso
Premio Café Gijón coa obra
castelá Metamorfosis benezia-
nas) asomaba unha orixinal
recreación da narrativa urba-
na galega do momento. Mura-
do facía radicar as súas tramas
na cidade como protagonista
físico. Destarte, a propia urbe
convertíase no núcleo princi-
pal da acción, o eixe estrutu-

tros de ópera son, en boa me-
dida, froito dos soños ou in-
somnios dos seus tres protago-
nistas, feito este que contribúe
a darlle cohesión a un conxun-

to polo demais hetero-
xéneo e que, de paso,
o achega outravolta ao
amentado O soño da
febre.
Parodias do mundo
da ciencia, estraños
xogos de alternancias
máxicas e esotéricas,
nostalxias inventadas
e melancólicas do pa-
sado da cidade amu-
rallada, historias para-
lelas de dobre título e
recendo de western,
casas animadas e in-

somnes, enredos parateatrais
sobre a alma das vivendas e as
insalvables distancias, relatos
de procuras arqueolóxicas, se-
res con personalidade múltiple
que deambulan polos territo-
rios do paranormal en aventu-
ras témeras e trepidantes, en-
gados do fatum humano e ca-
sas labirinto, fogares cosmos
con bibliotecas borgianas sen
límite coñecido. Todo e máis
nun libro no que Murado
amosaba xa o narrador de raza
que nel ía e que os anos acaba-
rían por confirmar.�

Armando Requeixo

crítica

’’As historias
do de Lugo
recreaban
un realismo
virtual, unha
subspeciem
de realismo
máxico
persoalísimo”

POESÍA.

Versos
de soltura
singular

Cuarto de Outono
AAuuttoorraa::  María do Cebreiro.

EEddiittaa::Sotelo Blanco.

O CORDEL.
Novas da Galiza
Nº 67. 15 de xuño-15 de xullo do 2008.

Dirixe: Carlos Barros.

Edita: Minho Media. Prezo: 1 euro

Helena Irímia entrevista a Antó-
nio Llanos, portavoz da Platafor-
ma en Defensa do Transporte.

Luísa Cuevas
conversa con
Helena Bengo-
etxea, do equi-
po técnico de
Cubainfo-rma-
ción.Edítase o

derradeiro número d’O
Pasquim, suplemento humorís-
tico. José Vicente reflexiona
sobre os perigos da telefonía mó-
bil. Eduardo Maragoto entrevista
a Joám Lopes. Na contraportada
entrevístase a Ilduara
Medranho, da Assembleia de
Mulheres do Condado.

Abrente
Nº 48. Abril-Xuño do 2008.

Edita: Primeira Linha.

O editorial chama á conciencia-
ción da sociedade sobre as con-
secuen-cias do neoliberalismo
sobre as súás vidas: paro,
inflación... Maurício Castro
reivindica a figura de Carvalho

Calero. Iago Ba-
rros Minhons
analiza as con-
secuencias da
protesta
estudantil con-
tra Mª San Gil
na USC.

Tamén se inclúe a crónica das
XII Xornadas Independentistas
Galegas.

Esculca
Nº 21. 

Héitor López de Castro repara
nas dificultades de separar
Igrexa e Estado. José Ángel

Brandariz Gar-
cía repara nas
teorías da
excepción que
se produciron
nos procesos
contra o
contorno de

Batasuna. Ademais, noticias
breves sobre asuntos que
teñen a ver cos dereitos civís. �

25 espectáculos para a Feira Gale-
ga das Artes Escénicas 08.Entre o

13 e o 17 de outubro, 20 compañías

galegas, tres portuguesas e dúas de

Euskadi, comunidade autónoma

convidada, ofrecerán as súas propos-

tas no marco da Feira Galega das Ar-

tes Escénicas, que se desenvolverá en

cinco espazos de Compostela. Tres

espectáculos de danza, oito de teatro

infantil e 14 propostas para público

adulto integran a programación xun-

to con dúas mesas de debate.�

Miguel Anxo Murado. 

LIBROSDEFONDO.

O primeiro
Murado onírico

De soños e derribos
AAuuttoorr::  Miguel Anxo Murado.

EEddiittaa::Galaxia, 1986.

’’Afastada
da énfase
postiza,
María
do Cebreiro
perfila
sombras e
sensacións”

>>>
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Vigo acolle a mostra Curros Enríquez. Nación, liberdade e progreso.
Dende o pasado 5 de xullo exhíbese diante do Museo de Arte Contemporá-

nea de Vigo a mostra itinerante que repasa a traxectoria literaria, social e polí-

tica do escritor no centenario do seu pasamento a través de oito paneis con

información gráfica e proxeccións audiovisuais. A exposición  inscríbese den-

tro dos actos organizados pola Consellaría de Cultura, a Deputación da Coru-

ña e os concellos da Coruña, de Vigo, Ourense, Compostela e Pontevedra.�

CULTURA.35.

Fíxose de agardar o novo disco
de Uxía, após de oito anos da
súa anterior entrega, e abofé
que pagou a pena o adiamento,
pois durante
este tempo a
nosa cantora,
ateigada de ac-
tividades máis
ou menos coñecidas por todos,
estivo mergullándose no amplo
mundo da Lusofonía que en-
choupa este “Eterno navegar”.
Porque, quen dixo que Galiza
concluía no cabo Fisterra ? Sen
o menor atisbo de imposición,

podemos considerar como te-
rritorios próximos a Brasil, Ca-
bo Verde e por descontado Por-
tugal, pois foi en Sintra -locali-
dade próxima a Lisboa– onde se

materializou a gravación que se
nos ofrece.

Recluída no estudo, Uxía pe-
neirou as vivencias que precede-
ron a este rexistro, e deu cun dis-
co recollido, lírico, coherente e li-
neal dentro da diversidade. Un
clásico xa desde o momento da
propia edición, como proba a in-
clusión de dous temas inmortais
do noso repertorio: “Unha noite
na eira do trigo” e máis o “Alalá
de Muxía” –canto que sobrevive
á catástrofe do Prestige–, ver-
sións ambas que se din respec-
tuosas destes cantos que nunca
debéramos dar por esquecidos,
pois neles está recollida a esencia
do noso hábitat.  Un lugar acou-
gado no que ancorar cal navío de
carne e oso pode ser a illa de
Arousa, recuncho onde se re-
convirte en “A fala da serea”.
“Rumores de falúas”, complici-
dade amorosa segreda(?) , equi-
parable á que a seguir manifesta
en “Eu en ti”, segundo poema do
Celso Emilio Ferreiro. Precisa-
mente o autor celanovés afir-
mou nunha ocasión que Galiza é
un país con personalidade de
seu, mais inserido no mundo, e
como por casualidade o tema
“Nalgures”, con letra de Marica
Campo, abonda nesta dualida-
de. Outras vibracións son as que
proceden das Açores, ben que
trasladadas á península na

perfila sombras e sensa-
cións e, indagando nos soños e
nos días, revela o tremor do ins-
tante e a soidade cotiá: rumores
e formas a esbozar intuicións e

conceptos. Ilusións soterradas e
turbadoras imaxes, situacións e
miradas a filtrar o ritmo e a ten-
sión, a angustia e o son.�

Xosé María Costa

ANOSATERRA
10-16 DE XULLO DE 2008

María do Cebreiro. 

>>>

MÚSICA

Musa
trasatlántica

Eterno navegar
AAuuttoorraa::  Uxía.

EEddiittaa:: World Village / Harmonia Mundi.

Uxía Senlle. 

>>>
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crítica

menos, insólito. A ver; esta pelí-
cula é unha producción ameri-
cana, pero o noventa por cento
está falada en chinés (con subtí-
tulos) e un cinco por cento é un
diálogo entre o vello chinés, na
súa lingua, e unha vella dama de
Irán que fala en farsi e que se en-
tenden nun inglés escaso e mo-
nosilábico. 

O espectador asiste a unha
proba interesante: o diálogo, do
que entendemos só a parte in-
glesa (por certo, doblada, cando
puideron deixala xa tal e como
estaba, total para catro palabras
e media…) explícanos máis da
Revolución Cultural e da Revo-
lución dos Aiatolas que trescen-
tos artigos de opinión periodís-

ticos. Unha frase da fi-
lla é contundente:
“Cando medras nun-
ha lingua na que non
aprendes a expresar os
teus sentimentos, o
mellor é aprender un-
ha nova para facelo”.
Wang regálanos unha
reflexión e unha acua-
rela expresionista na
que a linguaxe pon o
motivo para que discu-
rra unha historia pe-
quena, contada con ci-
ne grande.  

PROPOSTA: Hai algunhas
películas interesantes nas pe-
quenas salas que son resisten-
tes á vulgarización, á pailaniza-
ción e á estandarización de
pensamento único que impo-
ñen as grandes distribuidoras.
Convén botarlles unha man.�

J.A. Xesteira

O cine de Wayne Wang podería-
se resumir en poucas palabras:
dúas persoas conversan. E con
isto estariamos abrindo a posibi-
lidade do aburrimento máis ab-
soluto. Se Wayne Wang non
aburre e, por riba, prende o noso
interese, e porque posúe o don
de contar unha historia cinema-
tográfica con poucos elementos.
Mil anos de oración, que gañou a
Concha de Oro de San Sebastián,
é unha película minimalista,
aparentemente breve, que conta
unha pequena historia, pero que
a pouco que lle deamos voltas,
que a repensemos, garda dentro
máis do que parece. 

Certamente é unha pequena
historia, baseada nun pequeno
relato (sempre pensei que a na-
rración breve, o conto, é a sus-
tancia máis intensa coa que se
pode facer o cine, porque deixa
abertas todas as posibilidades
para que o director tome mando
do asunto) que conta unha anéc-
dota aparentemente pequena: o
encontro (e desencontro) entre
un pai chinés, que vén da Revo-
lución Cultural, e unha filla que
vive en Estados Unidos; en bre-
ves días vanse coñecer máis que
en toda a súa vida. 

Pero hai máis; por unha parte,
un estilo de autor, como quedara
patente en, por exemplo, Smoke,
un estilo no que é importante o
ollo que mira, sexa o do persona-
xe ou o do espectador, e que ins-
cribe a esas dúas persoas que fa-
lan nunha paisaxe; eses diálogos,
breves, ás veces excesivamente
literarios, remachan a cada un
dos personaxes tanxenciais que

co, nas que se deixan translucir
cadencias propias dos territo-
rios evocados, como a “Morna
sentida“ a respecto de Cabo
Verde. Hai ritmo nomeada-
mente nas percusións, melodía
nas cordas e teclados, contraste

nos metais, a curiosi-
dade da breve inclu-
sión dun serrucho. E
con tan variado adita-
mento preguntarán
vostedes, como se con-
seguiu materializar un
disco tan equilibrado?
Amais  da centralidade
mostrada pola propia
Uxía, salienta o nome
de Paulo Borges, com-
positor e pianista pro-
vinte das  Açores, que
soubo estar á altura da
nosa musa como má-
ximo responsable que
é dos arranxos á par
que coprodutor. A sor-
presa da súa descuber-
ta é menor se repara-

mos no bo gusto que a artista
mostra habitualmente na pro-
cura dos músicos acaidos para o
seus rexistros. Xa o comproba-
mos en “Estou vivindo no ceo”,
“Danza das areas” e agora con
esta última entrega, que com-
pleta unha triloxía pletórica de
evocación sensorial.�

Xoán M. Estévez

voz senlleira do Adriano
Correia de Oliveira, é o caso d”A
Lira”, símbolo de resistencia es-
piritual, nesta versión coa conco-
rrencia doutros colegas que ex-
panden o lirismo cara a un canto
coral. Como síntese de produ-
ción circular, o disco
comeza e conclúe cun
tema, “As nosas cores”,
canto feminista en do-
bre versión.

As colaboracións
puntuais doutras vo-
ces que comparten
con Uxía algunhas
cancións reafirman a
súa condición de pro-
tagonista do rexistro,
pois a maiores tamén é
autora de varios temas
e centro en definitiva
deste universo transa-
tlántico que ela domi-
na como ninguén,
mesmo o “Eterno na-
vegar” con texto do
alentejano Paulo
Abreu. Non de balde pasaron
máis de vinte anos desde a súa
primeira gravación, e a madu-
rez mostrada na interpretación
redunda nesta ocasión nunha
menor énfase en aras dun
maior acougo. Cualidade favo-
recida polo atinado tratamento
instrumental de todas e cada
unha das composicións do dis-

pasan pola película, e cada con-
versa é como unha pincelada,
unha peza do puzzle que con-
forma despois a historia en total. 

Pouca xente, poucos actores,
que dan voltas ao redor
dun chinés viuvo e xu-
bilado, que chega a un-
ha cultura diametral-
mente distinta, coa
mente aberta e dispos-
to a falar con calquera,
incluidos os mormóns
(unha das escenas máis
felices do filme) e a
aprender as novidades
que lle achega unha
cultura que non pode
entender de todo. 

Mais, a película ten
outra cara ben intere-
sante: é unha historia sobre a lin-
guaxe e a necesidade de comu-
nicarse e de expresarse en cal-
quera lingua; agora que apare-
cen polémicas como se fose tre-
bo de que se temos que falar isto
ou aquilo, de que se somos bilin-
gües ou non, o exercicio no que
nos mete Wayne Wang é, cando

A represión
da masonería viguesa

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

EDICIÓNS A NOSA TERRA

’’A linguaxeé a
que permite
contar unha
historia
pequena
coma se fose
cine grande”

Al dente, This way upe Casitas,mellores curtas de Mundos Dixitais.O V

Festival de animación Dixital, o certame de Mundos Dixitais da Coruña, pre-

miou como mellor curta do Estado a Casitas, de Juan Carlos Mostaza, unha

produción que aborda con humor a crise inmobiliaria. No apartado interna-

cional fíxose co premio Al dente,o conto macabro que mestura ópera e gas-

tronomía de Jean-François Barthelemy, Maël François e Carlos Felipe León

Ortiz. O público seleccionou This way up,de Smith & Foulks.�

CINEMA.

Un vello chinés
en América  

Mil anos de oración
DDiirreecccciióónn::  Wayne Wang.

GGuuiióónn::  Yiyun Li (inspirado nun relato da

súa novela Os bos desexos).

EElleennccoo:: Faye Yu, Henry O, Pasha Lychi-

koff, Vida Ghahremani.

’’Uxía
peneirouas
vivencias que
precederon a
este rexistro,
e deu
cun disco
recollido,
lírico,
coherente e
lineal
dentro da
diversidade”

>>>

Dúas escenas de Mila nos de oración.
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que inclúe facelo todo en cartón,
dende un lapis até un fax. Hai
máis artistas  que recrean isto
que logo fotografan, mais o inte-
resante no seu caso é a reviravol-
ta sociopolítica que lle imprime
aos motivos fotografados. 

A mostra céntrase en recrear
os escenarios de tres lugares in-
quedantes e perigosos para o ar-
tista: A Taberna onde houbo un
escuro caso de pederastia e asa-

sinato;  o lugar onde se
fixo o reconto de votos
das eleccións que per-
deu Al Gore e deron a
presidencia a Bush e
“Embaixada”, a delega-
ción do Níxer en Roma
onde houbo un roubo
que se mesturou logo
coas probas de cargo
para a invasión de Iraq
(o texto marabilloso e
preciso do propio artis-
ta que relata toda a in-
vestigación que fixo pa-
ra ese proxecto resulta

ben recomendábel). 
Recreacións pois de espazos

inquedos e fráxiles. Fotografías
que son case análises de probas
de cargo, de  forense, de xulga-
do... dun mundo cheo de perigo-
sos artificios e entreteas. A mon-
taxe da mostra fascinante no seu
mergullamento cos motivos das
fotografías.

LUGARES COMPROMETIDOS. “Lugares
comprometidos” no Museo Co-
lecciones ICO podería ben dar

nome a mostra de Demond, ou
Demond estar tamén nesta
mostra onde diferentes artistas
internacionais que reflexionan
sobre as trastendas escuras da
realidade. Por exemplo An-My
Lê con grandes fotografías en
b/n das campañas que o exérci-
to estadounidense realizou nun
territorio desértico dos USA pre-
parando e recreando a posterior
campaña no Iraq ou tamén as
grandes fotografías de Augusto
Alves da Silva que recollen vistas
das Azores o día que aterraron alí
Bush, Blair e Aznar para marchar
contra Sadam Hussein.

A Sala Canal de Isabel II é a
decana das salas expositivas
xestionadas pola Comunidade
de Madrid, está centrada dende
hai 20 anos nas mostras foto-
gráficas e é sen dúbida o espazo
expositivo máis fermoso e ínti-
mo da capital, unha torre de ti-
xolo e ferro forxado que en di-
versos aneis ascende cara a un-
ha cúpula de cobre. 

Desta volta é Javier Vallho-
rant quen fala tamén dos luga-
res na serie “Acaso”, naturezas
case todas, contornas construí-
das, reconstruídas e resignifica-
das de xeitos vale dicir poéticos
pola man e o corpo dun artista
que se amosa nas propias foto-
grafías fronte ao agochamento
que de si fan outros artistas que
traballan en parecidos termos
como o ourensáno Xosé Paz ou
Gonzalo Puch.�

X.M. Buxán Bran

Penso que Photoespaña, XI Fes-
tival Internacional de Fotografia
y Artes Visuales, sempre foi unha
maneira como outra calquera de
concitar a atención mediática e
do público, unha grande opera-
ción de merchandisingartístico,
ben promovida por unha em-
presa privada como é a editorial
e galería La Fábrica (as institu-
cións colaboradoras confían os
catálogos destas mostras a La
Fábrica) e unha escusa coma
outra calquera coa que rematar
o curso da programación artísti-
ca madrileña. A estas alturas nin-
guén da profesión artística vai ex
profeso a visitar Photoespaña
como tal evento expositivo. A
xente antes das vacacións pode
que visite algunha das mostras
que baixo o paraugas –sombrilla
máis ben– de Photoespaña es-
tán en diferentes sedes, pero de
igual modo que as visitan en cal-
quera outra época do ano e uni-
camente atendendo ao exposto
nesas mostras particulares. 

Se un visita a Fundación Tele-
fónica na Gran Vía, ou o Museo
Colecciones Ico, detrás das Cor-
tes, ou vai ver a Sala Canal de Isa-
bel II, dentro das propias instala-
cións administrativas do Canal
ou vai ao Círculo farao por outro
motivo, non por Photoespaña. E
desde logo se Photoespaña fose
só as mostras producidas polo
propio Festival no Círculo de Be-
las Artes ben cativa cousa sería
todo o proxecto. O apoio estrutu-
ral e financeiro desas entidades

culturais con prestixio de seu en
Madrid son as que realmente
sosteñen e lle dan febra ao festi-
val. Outra cousa é que todos nesa
suma de sinerxías saian benefi-
ciados, e así se explican esas 32
exposicións na sección oficial
nos espazos madrileños depen-
dentes maiormente do Ministe-
rio de Cultura e da Comunidade
de Madrid e esas 38 mostras no
Festival Off, ou sexa a case totali-
dade de galerías da ca-
pital. E case que abonda
con que se trate de obras
fotográfica, porque os
propios temas anuais
resultan ben latos para
concitar a todos, este
ano: “Lugar”. E mesmo
contan co apoio mediá-
tico de El Mundo, cuxo
suplemento cultural
céntrase nestas datas en
referir todos os eventos.
Daquela enténdese ben
que eu lles fale de Pho-
toespaña como “lugar
impreciso”, e valería dicir “indefi-
nido” ou “non lugar”, baleiros ou
cheos, espazos ambiguos que
poden ser ocupados por todo ou
por nada.

THOMAS DEMAND, A MÁIS VISITADA.
Seguramente a mostra de Tho-
mas Demand en Telefónica está
a ser das máis visitadas e apreza-
das. Este xermano de 44 anos
constrúe a tamaño natural! e en
cartón escenografías que logo
fotografa. Un traballo oprobioso

Xabier López López

‘Aunque mal, tomó al na-
cer// forma de la especie

humana”. Con estes versos co-
meza a copla con que Galicia
moderna: revista quincenal
ilustrada ocupaba a súa sec-
ción “Galería de Hombres feli-
ces” alá por xuño de 1897. O
homenaxeado era un tal Roge-
lio O Pichón, un imbécil, un
coitadiño con ínfulas de tou-
reiro, que se deixou convencer
para un esperpéntico retrato
con estoque, capote e traxe de
luces. O Merlo, Dominguitos,
Trangallada... Cada quince dí-
as, os señores subscritores po-
dían botar unhas risas á saúde
de idiotas, tolos, pobres de pe-
dir e, por buscar unha rúbrica
común, á de todos eses seres
extravagantes aos que o co-
mún entendemento adxudi-
cou a inequívoca etiqueta de
“parvos da vila”. Aínda toman-
do a cousa con certa distancia,
un non pode deixar de sentir
algo así coma un belisco nas
cordas máis sensibles. Ollos bi-
rollos, cranios recosidos, den-
tames fanados... Na súa im-
postura, non faltan cronistas
que aseguran envexar a felici-
dade da idiotez, e repasando os
diversos esbozos –a revista pó-
dese consultar na hemeroteca
virtual da RAG– un pode caer
na tentación de ver simpatía e
compaixón onde só hai escar-
nio e mofa. Mofa dos diferen-
tes, dos distintos, e máis aceira-
da, no fondo, canto máis inso-
portable é a radical individuali-
dade dos retratados. Velaquí a
teima de sempre: rir do que
discorda, do que escacha o sta-
tu quo, do que se arreda das
pautas comúns de conduta pa-
ra se erixir, con todas as letras,
mesmo coas tortas, nun indivi-
duo. En 1897, e hoxe en día.
Mais eu pregunto: onde están
os cronistas –Oé, oé, oé!– can-
do o que toca é retratar a feliz
estulticia da masa?�

GALERÍA DE
HOMES FELICES

’’

Velaquí a teima de sempre:
rir do que discorda,
do que escacha o statu quo,
do que se arreda
das pautas
comúns
de conduta”

’’

ARTE.

Ese lugar
impreciso
de Photoespaña

Cámara, de Thomas Demanad;
Lugares comprometidos.
Topografía y actualidad
e Acaso, de Javier Vallhonrat
LLuuggaarreess::  Fundación Telefónica,

Museo Colecciones ICO e

Canal de Isabel II, Madrid.

DDaattaass::  Até o 24 de agosto.

’’As entidades
culturais
con prestixio
en Madrid
son as que
realmente
sosteñen
o festival”

An-My Lê: Capt. Folsom, 2003-04.
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M.B.
O verán chega cargado de lan-
zamentos discográficos no que
a folk se refire. Artistas consa-
grados como Uxía Senlle ou Xa-
rín e grupos novos como Bono-
vo ou Xochilmica estrearán no-
vos repertorios nos escenarios.

Mutenrohi é un deles. A ban-
da liderada por Xoán Carlos Fa-
sero regresa ao directo con once
novos temas nos que funde o
pop coa tradición. Sete,que así
se titula o novo traballo, chega
ás tendas tras a resaca do déci-
mo aniversario da formación
folk, festexada nos escenarios
cunha xira especial e cun disco
conmemorativo. Cheo de forza,
o disco preséntase ademais co-
mo un paso máis na madurez
da banda e na procura persoal
de novas sonoridades.

Mutenrohi contou coa cola-
boración de Cristina Pato no te-
ma A lavandeirae de Eva Carre-
ras e coa Banda de Gaitas de Cea
na versión do tema Greenlands. 

Setesae da man da discográ-
fica Zouma Records, ao igual
que o novo de Xarín, Galaguech.
Os gaiteiros do Incio presentan
despois de oito anos sen pasar
polo estudio de gravación este
segundo traballo no que enlatan
12 temas tradicionais adereza-
dos co particular estilo desta for-
mación histórica.

NOVA PEL DE XOCHILMICA. Tamén
sobre o escenario se medirá a
acollida do xiro que vén de dar
Xochimica, no seu segundo e
agardado disco, Carta Blanca.
Como explica Manuel Sopas,
un dos compoñentes da banda,
o novo traballo é un exercicio de
liberdade creativa e estilística

que deixa
ao descu-
berto a
evolución
persoal de

Xochil-
m i c a ,
tanto

na instrumentación como no
son final. 

O grupo afrontou esta nova
entrega como se fose o seu de-
but, dende o punto de vista da
produción artística e executiva.
Preto do 80% dos temas do dis-
co son de composición propia e
fan unha chiscadela á música
tradicional. Ademais, Carta
Blanca inclúe o tema en directo
Foliada das Crechas, que rende
homenaxe á Casa das Crechas.

Xochilmica contou coa cola-
boración de músicos destacados
da escena galega, entre eles Pa-
blo Pascual, Pedro Pascula, Car-
los Freire, Xosé L. Miguélez, as
pandereteiras de Cantigas e Aga-
rimos, Nicolau Rodríguez, Quim
Farinha, Manuel Amigo e Edel-
miro Fernández, entre outros.

Chegada dende o eido tradi-
cional, a banda comezou a súa
traxectoria en Compostela en
2003. Con menos dun ano de vi-
da, Xochilmica gañou o V Certa-
me de Música Folk de Radio
Obradoiro, que lle deu a oportu-
nidade de gravar o seu primeiro
disco, 5 elementos. Despois viría
o impulso definitivo do Festival
de Ortigueira, un recoñecemen-
to no escenario Runas, destina-
do á promoción das bandas no-
veis, que lle abriría as portas de
citas de referencia mundial co-
mo o Festival de Lorient. 

ETERNO NAVEGARDE UXÍA.Uxía
tamén está a presentar en directo
os temas de Eterno navegar, o
seu novo disco. A cita máis inme-
diata é o Festival de Ortigueira.

Gravado nos estudios Vale de
Lobos en Sintra (Lisboa), neste
novo disco Uxía reinventa e per-
sonaliza os sons que a relacio-
nan con países como Portugal,
Brasil ou Cabo Verde, ofrecendo
un percorrido polas sonorida-
des atlánticas e os ritmos africa-
nos. Como indica a propia voca-
lista, servíronlle de fonte de ins-
piración “as palabras de Caeta-
no Veloso, a voz trémula de Zeca

Afonso” e a “cadencia de Cesá-
ria Évora”. �

Mutenrohi, Xochilmica, Bonovo, Xarín e Uxía
Senlle estrean cadanseu novo disco nos palcos e
nos festivais que ateigan o calendario galego

Cinco discos de folk
para o verán

Con traxectorias musicais
moi dispares, Óscar Fer-
nández, Roberto Grandal e
Pulpiño Viascón veñen de
botar a andar o proxecto
Bonovo, co afán de romper
barreiras co estabelecido e
que ten como principio
fundamental a fusión de
tres instrumentos e perso-
nalidades propias. 

Agora presentan un dis-
co homónimo, onde con-
flúen acordeón, zanfona,
batería electrónica e efectos
e instrumentos virtuais. �

Debuta
Bonovo

Xosé Lois García

A artesanía caboverdiana está concibida desde tal in-
ventiva e precisión que nos convida en afondar con-

ceptualmente nesas obras executadas cos materiais que
eles teñen ao seu alcance. Aínda que sexa rudimentaria
esa materia prima coa que traballan as formas, coa argu-
mentación de que as súas formas abstractas proclaman
esa tendencia e relación con formatos reais. A fusión de
materias e obxectos conforman un corpo unitario, para
destacar nunha escultura ou unha colaxe, un sentimento
ou unha acción. 

Non sei se todos os insulares teñan ese sentimento de
intimidade e o exterioricen como fan os caboverdianos
cando executan unha obra de arte. Eles afondaron nos
conceptos dunha obra de arte, partindo das materias pri-
mas que eles teñen e usan. A cuncha dunha tartaruga a
transfórmase nunha escultura de vangarda que só é capaz
de transmitir significados emocionais de múltiplas viven-
cias persoais. Dunha casca de coco logran esas cabezas es-

táticas que nos lem-
bran as mellores confi-
guracións dunha más-
cara africana. Mais aquí
as insinuacións  mar-
can unha distinción
equilibrada, sen retrin-
ques e sen marcas es-
trañas ao que nos aso-
cia o figurativo. 
Cabo Verde, desde a
súa concepción colo-
nial e como país inde-
pendente, sempre esti-

vo entres tres universos, o africano, o europeo e o brasileiro.
Estamos falando dunha sociedade híbrida e multicultural
que responde a non poucas inquedanzas e pautas de con-
duta aberta e nada simplista. Por iso, cando contemplamos
unha obra de arte concibida por un artista caboverdiano
sempre está presente esa connotación orixinaria, capaz de
revelarnos autenticidade e fragor das illas.

Neste sentido, todos os expoñentes artesanais que par-
ten dunha concepción extremadamente caboverdiana son
ben diferentes aos africanos, pola que se manifesta nesa
simplicidade de significar ese universo nativo. Non todo o
que está nos mercados caboverdianos e se lles ofrece a tu-
ristas, que pouco saben dos formatos e das materias em-
pregadas na artesanía de Cabo Verde, procede do propio
país. A presenza da artesanía senegalesa en moitos dos
mercados non deixa de ser un estereotipo ben alleo aos
conceptos básicos que determinan a idiosincrasia artística
caboverdiana.

Aínda que a artesanía non está conceptuada como arte
maior, hai formatos deste estilo que ben podían contradicir
os canons que determinan estas limitacións. Digamos que
o concepto de formatos escultóricos africanos están supe-
ditados a funcionalidades moi diversas que teñen que ver
con realidades materiais e espirituais. Esas formas e eses
trazos que a un occidental lle din pouco a non ser que na
súa totalidade o leven a concibilas como algo fermoso. Mais
os africanos supeditan a fermosura da arte a unha función
de descuberta vital e empírica. �

INVENTIVA ARTESANAL
EN CABO VERDE

’’ ECOS LUSÓFONOS

Mutenrohi.

Xochilmica.

Xarín.

Uxía Senlle.
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Eduardo Rolland

O primeiro berro de Tarzán non
se escoitou en África nin en
Hollywood, senón nun subur-
bio de Timisoara. Aconteceu o 2
de xuño de 1904, cando veu ao
mundo Janos Weissmüller nesta
localidade da actual Romanía.
Aos sete meses, os pais embar-
cárono cara a América e o neno
do berro austrohúngaro pasaba
a chamarse Johnny e, co tempo,
a converterse nunha formidábel
lenda da natación, con cinco ou-
ros olímpicos e 67 récords mun-
diais. Finalmente, sería o Tarzán
máis famoso da historia do cine.

A vida de Weissmüller, que
sempre ocultou as súas orixes
romanesas, é a de moitas outras
estrelas de Hollywood, encar-
nación dun soño americano er-
guido por estranxeiros. 

Na últi-
ma edi-
ción

dos premios “Oscar”, a crítica
destacou que os estranxeiros le-
vaban a meirande parte dos ga-
lardóns. Pero, repasando a his-
toria, este fenómeno vén acon-
tecendo case desde o berce da
industria do cine americana.

Por exemplo, romanés, co-
mo Tarzán, era tamén Edward
G. Robinson, inesquecíbel actor
estadounidense dos anos co-
renta e cincuenta, pero en reali-
dade natural de Bucarest, onde
residiu até os dez anos como
Emmanuel Goldenberg. 

Cando menos, tivo o detalle
de conservar o “G” do seu apeli-
do orixinal, en troques de bo-
rrar todo o seu pasado, como fi-
xo Ramón Gerardo Antonio Es-
tévez, o primeiro mozo de Sal-
ceda de Caselas que chegou a
presidente dos Estados Unidos.
Certo, iso si, que somente o fixo
na ficción de A ala Oeste da Ca-
sa Branca, pero a fazaña do

máis tarde chamado Martin
Sheen ten o seu mérito.
Sen saír desta familia, o fillo
do protagonista de Apo-
calypse Now, Charlie She-
en, mantivo a ficción do
nome anglosaxón, malia

chamarse Carlos Estévez,
mentres que o seu irmán Emi-

lio foi o único que recuperou as
orixes galegas.

ESTÁ MAL VISTO CONSERVAR O NOME ORI-

XINAL? En Hollywood semella mal
visto chamarse polo nome orixi-
nal. Allen Stewart Konigsberg de-
cidiu ser Woody Allen, como
Fred Astaire pensou que xamais
sería elixido “mellor bailarín do
século XX”, presentándose co-
mo un inmigrante austríaco cha-
mado Frederick Austerliz.

Da época do protagonista de
Chapeu de Copa,a arrebatado-
ra Joan Crawford chamábase

en realidade Lucille La Sueur,
un fermoso nome de orixe que-
bequiana, como ela, aínda que,
recoñezámolo, cun toque de
cabareteirade baixa estofa, por
dicilo elegante.

Xa nos anos cincuenta e se-
senta, a simpática Doris Day era
a noiva dunha América tan im-
posíbel como os seus romances
con Rock Hudson. Pero poucos
dos que a adoraban sabían que
aquel prototipo de girl next do-

orera unha inmigrante alema-
na chamada Mary Ann Von
Kappelhoff.

Mel Brooks era Mel Ka-
minsky, de orixe polaca, pero a
palma dos nomes a leva o clási-
co da comedia Walter Matthau,
fillo de inmigrantes rusos e cha-
mado orixinariamente Walter
Matuschanskayasky, apelido
de evidentes dificultades para
os títulos de crédito.

Nesta ensalada de no-

MA A INE.40.ZG

Tarzán era romanés de Timiso

Arnold
Schwarzenegger,

un austríaco que

interpretou un heroe

de nome inquietante:

Conan.

O ‘soño americano’ está encarnado
por unha lexión de inmigrantes
que mudaron os apelidos

Entre os que non mudaron o
nome pero foron importados
para o soño americano desta-
ca Roman Polanski, polaco
naturalizado francés, que leva
décadas facendo bo cine e fu-
xindo dos Estados Unidos,
onde o espera unha estupen-
da condena por abuso de me-
nores. Os “Oscar”, como é sa-
bido, vainos recollendo “por
poderes”, ante a imposibilida-
de de entrar no país.

Pero non hai problema.
Tras incorporar nos anos no-
venta a unha primeira remesa
de directores estranxeiros,
con Roland Emerich (Alema-
ña) e Paul Verhoeven (Holan-
da), en cabeza, as últimas edi-
cións dos “Oscar” veñen de
consagrar a toda unha nova
xeración, con Fernando Mei-
relles (Brasil), Guillermo del
Toro (México), Peter Jackson
(Australia) e mesmo ao espa-
ñol Alejandro Amenábar.

E, no apartado de actores,
abonda con subliñar que, no
pasado marzo, todos os gaña-
dores da “estatuíña” eran de
fóra: o español Javier Bardem
(Non é país para vellos), o britá-
nico Daniel Day-Lewis (Petró-
leo sanguiñento), a francesa
Marion Cotillard (A vida en ro-
sa) e a inglesa Tilda Swinton
(Michael Clayton). Até o “Os-

car” á mellor banda sonora le-
vouno un europeo, o italiano
Darío Marianelli.

O fenómeno semella sor-
prender agora á crítica, que fa-
la dunha eiva nas ideas pro-
pias. Pero leva acontecendo
toda a vida. Acaso os “Globos
de Ouro” non os concede a
Asociación de Xornalistas Es-
tranxeiros? �

Xenios de importación

Roman Polanski,un clásico dos directores importados por Hollywood.

Martin Sheen[á dereita] o primeiro gale-

go que chega a presidente dos EE UU.

Edward G. Robinson, outro romanés

convertido en produto  wasp.

Jennifer Aniston,grega, o apelido recor-

da un parasito das pescadas: Annasstakis.

>>>
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Outra guapa, Wynona Ry-
der, é de orixe rusa e chámase
Wynona Horowitz. Mentres
que Jennifer Aniston, coñecida
tanto por ser a Rachel Green de
Friends como polo seu primei-
ro matrimonio con Brad Pitt, é
en realidade unha grega cha-
mada Jennifer Annasstakis,
apelido que recorda a un para-
sito das pescadas.

mes houbo quen fixo o ca-
miño ao revés. Como, por exem-
plo, o actor inglés William Henry
Pratt, que para se dar uns aires
transilvanos mudou o nome po-
lo de Boris Karloff. O mellor Fran-
kestein da historia podería ter
cambiado o nome co da “douto-
ra Quinn”, Jane Seymour, en rea-
lidade unha holandesa de nome
Jane Frankenberg. 

Tanto traer de fóra Holly-
wood aos seus valores, que o
público quedou abraiado coa
interpretación de Gandhi feita
por Ben Kingsley. Poucos sabí-
an que, en realidade, é de orixe
india, e o seu nome real é
Krishna Banji.

O POLACO MICHAEL LANDON. O mito
do wasp(branco, anglosaxón e

protestante) esborrállase. E xa
nin Michael Landon, o granxei-
ro de A Casa da Pradeira,pode
ocultar que é de orixe polaca, co
nome Eugene Orowitz. Mentres
que o Ranger de Texas Chuck
Norris é de orixe hispana, chá-
mase Carlos Ray, e o mellor que
se ten escoitado de el como ac-
tor é que ten dúas expresións:
con barba e sen barba.

MA AzG
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A realidade é que, entre os for-
zudos de Hollywood, os estran-
xeiros son maioría. Non fai falla
dicir de onde ven Silvester Stallo-
ne, nin que Jean Claude Camille
François Van Varenberg, alias
“Van Damme”, é holandés. Co-
mo tampouco que o goberna-
dor de California, Arnold Sch-
warzenegger, é un dos austríacos
máis famosos da historia.�

MA A INE.41.ZG

misoara

Tarzánbotou os seus primeiros berros como austrohúngaro.

Boris Karloffmudou o apelido para parecer exótico.

A Galiza global

Tarzán era romanés. Concre-
tamente de Timisoara. E co-
mezou berrando en austro-
húngaro. O mesmo que o tri-
campeón de Fórmula Un,
Nicky Lauda era neto de
Juan Lauda Estévez, de No-
gueira de Ramuín... Ou que
o músico Bebo Valdés presu-
me dun avó de Pontevedra.
Ou que Martin Sheen é o pri-
meiro galego que chega á
presidencia dos Estados
Unidos. Aínda que sexa nun-
ha serie televisiva. Para que
logo digan que a globaliza-
ción comezou onte...�

É costume en Hollywood que
os guapos veñan de fóra. De
feito, a sex simbolque marcou
os anos 60 e 70, alcumada O
Corpo, non era senón Raqueli-
ta Tejada, filla dun inmigrante
boliviano e emparentada coa
que foi presidenta de Bolivia
Lidia Gueiler Tejada. Como é
seguro que as pistas non abon-
dan, diremos que estamos a
falar de Raquel Welch, quen
tomou o apelido do seu pri-
meiro marido, James Welch.

A beleza máis inquietante
do cine, Greta Garbo, é outro
exemplo de importación. O
seu auténtico nome era Greta
Lovisa Gustafsson, nacida no
humilde barrio de Söder-
malm, en Estocolmo. Coñeci-
da como A divinaou “A muller
que nunca ri”, non é certo que
se facía a sueca: é que o era.

Outra guapa de Hollywo-
od, Ingrid Bergman, cando

menos non abandonou o seu
apelido e sempre recoñeceu a
súa orixe sueca. Ademáis, es-
tudou na Real Escola de Tea-
tro dramático de Estocolmo, a
mesma onde antes se formara
Greta Garbo.

No apartado de homes,
o exemplo máis claro é o
de Kirk Douglas, a quen
ninguén recoñecería po-
lo auténtico nome: Issur
Danielovitch Demsky,
natural de Amsterdam,
e descendente de xu-
deus rusos.

E, para figuras
emerxentes, a da espa-
ñola Elsa Pataky, que
comeza a brillar en
Hollywood. A súa nai
naceu en Romanía e
ten antepasa-
dos en Hun-
gría, de onde
vén o seu avó

paterno, actor de profesión, de
quen tomou o apelido.�

Wynona Ryder
é de orixe rusa e chámase

Wynona Horowitz.

Os guapos veñen de fóra

’’Hollywood segue
a enxalzar a directores e
actores estranxeiros,
un clásico desde as orixes”

’’Ramón Gerardo Antonio
Estévez é o primeiro mozo
de Salceda de Caselas que
chega a presidente dos
EEUU, na ficción”

’’Wynona Ryder, é de orixe
rusa e chámase Wynona
Horowitz”

>>>
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Xan Carballa [FOTOGRAFÍA]

SSon moitos os argu-
mentos que se están a
esgrimir para substi-
tuír as lámpadas anti-

gas polas de baixo consumo. A
principal razón que se aduce é
que descenderá a factura arre-
dor dun vinte por cento, a máis
dun considerábel descenso na
contaminación, xa que evitará
que cada ano se emitan seis mi-

enerxía que producen convérte-
na en luz, a diferenza das antigas
que as transforman en calor. 

Por outra banda, utilizan, ta-
mén, entre un 50 e un 80% me-
nos de enerxía para producir a
mesma cantidade de luz. Así
mesmo, a tradicional lámpada
incadescente custa entre cinco e
dez veces máis que a electricida-
de que necesita para funcionar
ao longo da súa vida que se sitúa
entre as 750 e as mil horas.

O maior inconveniente das
lámpadas de baixo consumo é
o seu elevado prezo, xa que ago-
ra custan até sete veces máis
que as antigas. Outra razón
aducida na súa contra podería
ser a súa nocividade para a saú-
de, aínda que é un feito non to-
talmente demostrado. Así, al-
gúns informes filtrados polos
seus detractores sinalan que a
exposición prolongada a estas
lámpadas pode provocar mi-
grañas, así como afeccións a pel

en persoas con extremada sen-
sibilidade a luz solar, aínda que
Axencia de Protección Medio-
ambiental dos Estados Unidos
indica que o nivel de radiación
ultravioleta que producen estes
focos é baixo, incluso menor
que o dos fluorescentes tradi-
cionais. 

A entidade americana de me-
dioambiente aconsella, no caso
de que se rompa unha lámpada
de baixo consumo, tomar entre
outras as seguintes precaucións:
evacuar as persoas que se en-
contren no cuarto durante uns
quince minutos. Tampouco se
debe usar unha aspiradora para
recoller os restos, así como evitar
inhalar o seu po. Da mesma ma-
neira, aconsella empregar luvas
para recoller os  restos e mandar
estes a un lugar onde se encar-
guen da súa reciclaxe.�

llóns e medio de toneladas de
dióxido de carbono, un dos ga-
ses que producen o efecto in-
vernadoiro.

Entre as cuestións técnicas
que se apuntan é a duración, xa
que un foco de baixo consumo
pode chegar a durar até dez ve-
ces máis ca un dos tradicionais,
o que equivale a unha vida me-
dia de cinco a dez anos, para un
uso de medio de tres horas dia-
rias. Do mesmo xeito, son “frí-
as”, xa que a meirande parte da

Adeus á bombilla
As lámpadas tradicionais teñen os días contados. O grande invento de
Edison, datado en 1879, pasará á historia en breve. Ademais dos países
avanzados, outros como Rusia, Cuba ou Venezuela, procederán axiña á
substitución das antigas lámpadas de filamento polas de baixo consumo.
Tamén Australia está a levar a cabo esta medida, en tanto que Nova
Celandia prohibirá os focos incandescentes o vindeiro ano 2009

MA A INE.42.ZG ANOSATERRA
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’’Un foco de baixo consumo
pode chegar a durar
até dez veces máis
ca un dos tradicionais”
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O invento de Edison pasou por
varias fases. Nos seus primeiros
anos até 1902 utilizábase o car-
bón, pechando o corpo nun re-
cipiente de vidro en forma de
vaso do que se extraía aire na
forma máis perfecta posíbel
para preservar o corpo da ac-
ción oxidante atmosférica. A
comezos do século XX tratouse
de perfeccionar esta innova-
ción eléctrica. Algúns investiga-
dores comezaron a experimen-
tar a posibilidade de utilizar fila-
mentos metálicos, aproveitan-
do outros materiais coma o os-
mio, que non reunía unhas
axeitadas características de ro-
busteza mecánica, o que supu-
ña a rotura do filamento debi-
do a leves choques ou vibra-
cións ás que se puidese some-
ter a lámpada. 

En 1905 aparecerían as pri-
meiras emisoras de luz eléctri-
ca de filamento de tántalo esti-
rado, cunha temperatura de fu-
sión de 2800 grados centígra-
dos. As súas características eran
moito mellores que as do os-

mio en canto a resistencia me-
cánica e as de carbón en canto
a rendemento. A pesar diso, es-
te metal seguía a prestar dificul-
tades para converterse en defi-
nitivo. 

Até o ano 1913 non chega-
ría o perfeccionamento que
era case definitivo, cando
Langmuir descobre que se o fi-
lamento se arrola adoptando o
xeito dun cilindro curto e gro-
so é posíbel a introdución dun
gas inerte que non provoca a
oxidación do filamento a altas
temperaturas, a máis de impe-
dir a súa disgregación. Nesta
época principia a utilizarse o
recheo de nitróxeno e argón.
Tamén se usarán o kriptón e o
xenón, que permiten acadar
maiores temperaturas e ren-
dementos máis elevados con
mellor calidade de luz, aínda
que cun maior custe. Para este
tipo de lámpadas, coñecidas
coma halóxenas, úsanse am-
polas de tamaño moi pequeno
que chegaron aos nosos días
renovadas e perfeccionadas.�

Das lámpadas de carbón
ás halóxenasA principios do s. XX xa case to-

das as cidades galegas dispoñí-
an dalgún tipo de alumeado.
Non embargante, na meirande
parte das vivendas seguíanse a
iluminar co tradicional candil,
que perviviu até hai escasa-
mente tres décadas nalgunhas
aldeas galegas, malia que era
utilizada para usos menores,
principalmente os relacionados
con traballos domésticos. 

Entre 1920 e 1925 comeza a
electrificación da meirande
parte das vivendas de cidades
e localidades de certo peso de-
mográfico. Aínda así, máis do
80 por cento dos galegos care-
cen de luz eléctrica. Non será
até a época republicana can-
do se espalle de xeito maiori-
tario a innovadora maneira de
alumear, que comeza a che-
gar a algunhas aldeas e vilas,
grazas ao apoio económico
que chega procedente da emi-
gración americana.

Con todo, a electrificación
total de Galicia queda aínda
moi lonxe. Na posguerra paralí-
zase o proceso iniciado na pri-
meira metade dos anos trinta.

Non será até os anos sesenta
cando a electrificación chegue
a unha grande parte do país,
malia que dun xeito deficiente. 

Das nefastas instalacións
eléctricas coas que conta Galiza
son clara proba os materiais

que se empregan. Así, nalgun-
has aldeas chégase a aproveitar
a posición dalgunhas árbores
para enlazar os cabos polos que
descorre a corrente eléctrica.
Do mesmo xeito, a instalación
polo sistema de fases provoca
graves problemas. De producir-
se unha avaría nunha vivenda
era posíbel que quedase un ba-
rrio ou incluso unha aldea en-
teira sen luz. Pódese afirmar,
sen lugar a erros, que a electrifi-
cación plena non chega a Gali-
cia até hai pouco máis de vinte
anos. Nesa época as distintas
administracións, principal-
mente concellos e deputacións,
continuaban a contratar obras
para elevar a potencia eléctrica
a unha boa parte do rural gale-
go, sendo un obxectivo prefe-
rente o da provincia de Lugo.
Aínda así, a comezos do s. XXI
sucédense as protestas no sur
lugués polas deficiencias que se
rexistran pola insuficiencia da
corrente eléctrica, o que lles im-
pide en moitos casos poñer en
marcha distintos aparellos en-
tre eles conxeladores, lavadoras
e cociñas de vitrocerámica.�

A chegada da luz
Edison [á esquerda] conversa con Eiffelnunha recriación en cera das súas figuras no alto da Torre Eiffel en París.

’’Até os anos sesenta
non chega a electrificación
a unha gran parte
de Galicia e dun xeito
deficiente”

Foco halóxeno.

Tres anos
de prazo
para cambiar

Nun prazo de tres anos, se-
gundo unha proposta parla-
mentaria presentada por
Convergencia i Unió (CiU),
as familias españolas terán
que cambiar todas as lám-
padas clásicas de filamento
incandescente por outras
de baixo consumo. Segun-
do o Ministerio de Industria,
no Estado español hai uns
350 millóns de focos incan-
descentes, unha media de
25 en cada fogar. A unha
media de dez euros que cus-
ta cada exemplar de baixo
consumo, calcúlase que ca-
da familia deberá afrontar
un gasto medio que ronda
os 250 euros, aínda que logo
lle supoña un aforro cifrado
nun 20% na factura da luz.�
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AAConsellaría de Me-
dio Ambiente prevé
que no outono entre
en vigor o plan de

batidas controladas que trata
de compatibilizar a poboación
de lobos e a de gando. Trátase
de que o mítico animal non se
extinga e de actuar contra el só
naquelas zonas onde cause da-
nos reiterados. Actualmente
calcúlase que existen en Galiza
68 mandas de lobos que suma-
rían entre 420 e 650 exemplares.
Hai que contar que en 1975 ha-
bía, só na serra de Meira, uns
400 exemplares, logo moi dimi-
nuidos a causa das batidas. A
medida, agora anunciada pola
Consellaría, trae á actualidade
as vellas corridas de lobos e os
tradicionais foxos.

Aínda que en desuso desde
hai moitos anos, os foxos do lo-
bo son aínda coñecidos e ben
situados polos nosos paisanos
das zonas de montaña. Estas
construcións, xa documenta-
das desde o medievo, cóntanse
a centos en toda a xeografía do
ámbito da antiga Galaecia (Se-
abra, Bierzo, Navia, Norte por-
tugués) mantendo unha tipo-
loxía semellante na maioría

caron ao descuberto por mor da
onda de incendios que asolaron
os montes, mostrando as pecu-
liaridades destas construcións
populares. 

Desde comezos deste mile-
nio, tamén nalgunhas comar-
cas, xorde o interese pola recu-
peración deste patrimonio, sen-
do o concello lugués do Incio
quen no ano 2002 demanda da
Consellaría de Cultura (Patrimo-
nio) a recuperación do foxo de
Monteagudo para convertelo
nun atractivo turístico. 

Desde esta data, xorden ini-
ciativas semellantes noutras zo-
nas de Galiza e Portugal desta-

cando as propostas de Camari-
ñas (reconstrución do de Reira),
de A Lama ou da zona da serra
do Suído onde se localizan al-
gúns. Na actualidade son varias
as rotas de sendeirismo que con-
tan entre os seus atractivos coa
visita a algún destes foxos como
acontece coa que sae de Carba-
lledo (Cotobade), a de A Lama
ou a de Montalegre (Portugal).
Neste último caso, e promocio-
nada polo Grupo Lobo, a ruta
permite adentrarse no parque
Gerês / Xurés e mostra unha das
maiores concentracións de fo-
xos lobais. En Arcos de Valdevez,
con dous quilómetros de pare-
de, está un dos máis grandes dos
que se coñecen.

CORRIDA DE LOBOS VIRTUAL. Outras
iniciativas para a posta en valor
destas construcións é a anima-
ción e recreación dunha corri-
da de lobos ao xeito antigo. Tal
aconteceu en setembro do ano
pasado no pobo de Corbelle
(Bande) onde veciños e visi-
tantes se vestiron á usanza an-
tiga e desde o alto do Outeiro
de Augas correron o montujoe
apuparon ao lobo (unha per-
soa exercía tal papel) cara o fo-
xo. Erguendo as talouras para
indicar a posición, os distintos
grupos avanzaron batendo no
mato con forquitas, gadañas e
paus, emitindo sonoros berros
e insultos acompañándose do
estrondo de caldeiros, chocas,
cornos ou latas. Este percurso
transcorreu tamén entre

dos casos que coñecemos, aín-
da que existen outras variantes
que comentaremos máis
adiante. En Fraguas, Anta,
Amariz, Meira, Melide, Lalín,
Castroverde, Ribas de Sil, Ce-
breiros, Fontearcada, A Lama,
Laxe (Fornelos), Sabaxáns… e
outros lugares, existen ruínas
destes foxos, localizándose dez
deles só nunha parte da Co-
marca de Monterrei, o que nos
pode dar unha idea da súa pro-
liferación no territorio galego. 

En axuda desta peculiarida-
de numérica tamén acode a to-
ponimia, rexistrándose nomes
como Foxo, Foxa, Foxado, Fo-
xacos, Refoxo, Agrafoxo, refe-
rentes á construción e Feirobal,
Fillobal, Foilebar, Follabal, Fo-
llobal e outros semellantes co-
mo referentes a foxo do lobo
procedentes do latín fogium
(fovium) lupale.

A RECUPERACIÓN DUKNHA CONSTRUK-

CIÓN POPULAR. Durante o ano
1974, Galiza sufriu as conse-
cuencias dos ataques dos lobos
(cans asilvestrados dicían) que
atacaron o gado e as xentes,
mesmo producindo a morte de
varios meniños. Dous anos des-
pois, renace o interese por estas
antigas trampas de caza que fi-

Foxos e corridas de lobos
A Xunta autorizará batidas de lobos controladas, para
evitar os danos que lle causan ao gando e ao mesmo
tempo manter o número de exemplares desta especie

ANOSATERRA
10-16 DE XULLO DE 2008
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Unha vez morto o lobo, este era paseado polas vilas e aldeas recabando unha contribu-

ción monetaria ou en especie dos veciños.

>>>

’’Aínda que en desuso desde
hai moitos anos,
os foxos do lobo son aínda
coñecidos e ben situados
polos nosos paisanos”

Esquema dun foxo.Foxo de pedra. Trampa medieval.
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túmulos, mámoas, vexe-
tación autóctona, paxaros, re-
gos e construcións populares e
ao final da xeira houbo festa
con xogos populares e bo com-
pango da terra.

A día de hoxe, a sensibiliza-
ción adquerida sobre este pa-
trimonio tamén chega ao ám-
bito político e así desde o con-
cello de Mondariz e de Covelo
téñense erguido voces (BNG)
que demandan a catalogación
e protección dos foxos de Gar-
gamala e Sabaxáns (documen-
tados en 1664) situados no
Chan da Anduriña e ameaza-
dos, xunto cunhas mámoas,
pola abertura de duas canteiras
e un parque eólico. En apoio de
que se protexa este patrimonio,
téñense organizado varias
marchas veciñais de protesta,
demandando a consideración
destes espazos como ben de in-
terese cultural e a sua inclusión
na Rede Natura.�

MA A INE.45.ZG

No 1817 restituíuse en Galiza o sis-

tema de batidas ou corridas do lo-

bo que facían os veciños, sendo os

mandatarios da vila de Cangas os

máis interesados nesta solicitude

en base a que “se ha propagado

tanto la especie de animales noci-

vos que últimamente se ha visto en

este partido una fiera desconocida

que por su figura opinaban algu-

nos ser un caimán, cuyo descubri-

miento obligó a los procuradores

generales a hacerlo presente a la

Justicia quien ordenó a los vecinos

que hiciesen batidas”. Descoñece-

mos o resultado destas batidas e se

apareceu ou non a “fera descoñeci-

da” que atemorizaba os cangueses.

No mes de marzo do 1847 é o

alcalde de Marín quen solicita un-

ha batida de lobos pois estes co-

men os animais e atacan a xente.

Xa que logo, convócase a todos os

veciños de Salceda, Vilaboa, Meira,

Bueu e Cangas portando armas,

fouces e paus cos seus respectivos

alcaldes á frente. 

Ao non existiren foxos no Mo-

rrazo, queda claro que a maioría

dos lobos foron exterminados a ti-

ros e os que quedaron acabarían

despeñados nos cantís e furnas da

costa de Soavela.

A gran proliferación de lobos

no ano  1977 daría lugar a que  no

mes de setembro se celebrase ou-

tra batida de lobos no Morrazo

que foi encabezada polo Monteiro

Maior de Galiza, don Xosé María

Castroviejo, grande afeccionado á

caza e a gastronomía. Nestas datas

tamén se celebraría a última das

corridas de lobos habidas no norte

de Portugal.�

O ‘caimán’ do Morrazo

En 1977 celebrouse unha batida no Morrazo, encabezada polo Monteiro

Maior de Galiza, don Xosé María Castroviejo [á esquerda].

Antetodo debemos diferenciar o
que eran as montarías ou cazatas
de animais (xabaríns, corzos, cer-
vos, algalias…) organizadas polos
nobres, das corridas de lobos que
os veciños facían cada certo tempo,
comandadas case sempre polos
abades da parroquias ou algún fi-
dalgo da zona. A orografía monta-
ñosa de Galiza e do norte da penín-
sula prestábase moi ben para que
proliferasen con abondancia as ca-
madas (alcateias en Portugal) de lo-
bos que causaban grandes estra-
gos nos rabaños e no gado produ-
cindo grandes prexuizos. A isto de-
bemos sumarlle todas as crenzas,
lendas e supersticións (incluídos os
míticos lobishome e os lobos da
xente) sobre o carácter dos lobos

que fixeron deste animal un dos
máis perseguidos, odiados e maldi-
tos do noso país.

As primeiras referencias docu-
mentais aos foxos lobais datan do
ano 994 e aparecen nunha acta de
venda dun terreo realizada en
Coimbra en cuxo deslinde se di:
“…et de inde in fojo lupale…”

A principios do s. XII, o arcebispo
Xelmírez decreta que todos os sá-
bados a excepción do de Pascua e
Pentecostés, os presbíteros, caba-
leiros e campesiños que estivesen
libres, se reúnan para perseguiren
os lobos e preparar as trampas.

Por causa de se desenvolver un-
ha gran praga de lobos no ano
1326, o arcebispo Berenguer de
Landoira ordena que os abades de

cada parroquia saian á caza do lobo
á frente dos seus fregueses todos os
fins de semana desde o primeiro sá-
bado de Coresma até o San Xoan.
Aos fidalgos da zona, aínda que non
tivesen terras do arcebispado, ta-
mén se lles requería a colaboración.
A preparación de armadillas e a re-
paración dos foxos estaban incluí-
das no cometido sendo fortemente
multadas aquelas parroquias que
non acudisen ao mandado.

Os foros galegos nunca exclui-
ron os abades das corridas e mon-
terías a pesar de que os capítulos e
canons eclesiásticos lles coutaban o
exercicio cinexético ao que eran tan
afeccionados. Así se recolle nun sí-
nodo de 1534: “Item, por quanto as
monterías e cazas son exercicios

que inclinan os homes a moitas
profanidades e ocupan moito tem-
po sonlle prohibidas, segundo de-
reito aos sacerdotes…”.  Porén, a pe-
sar disto, os abades galegos sem-
pre apareceron comandando can-
ta corrida, batida ou montería se ce-
lebrase a pesar do gran disgusto
que lle provocaban aos nobres pois
consideraban que os cregos e os
fregueses lles mermaban a caza.

Este s. XVI foi de grande invasión

de lobos e de gran prexuízo para o
gado polo que os reis Carlos I e do-
na Xoana autorizaron no 1542 todo
tipo de corridas e monterías, dán-
dolle licenza ás vilas e lugares para
que maten os lobos aínda que sexa
con yerba (veneno) outorgando
premios por cada cabeza de lobo
ou camada (alcateia) de lobatos.

Por veces, as autoridades segla-
res e relixiosas recorrían a expertos
cazadores para levar a cabo a elimi-
nación dos lobos. Así se desprende
de diversos contratos dos anos
1581 e 1582 onde sobrancea o
monteiro Pedro de Pazos e noutro
de 1612 no que aparece o experto
cazador Pedro de Bixian correndo
os montes da provincia de Santia-
go, sobretodo os da Barbanza.�

Abades, fidalgos e campesiños á caza

’’Os abades sempre
apareceron comandando
canta corrida, batida
ou montería se celebrase”

A bisarma é unha especie de lanza, se-

mellante ao bicheiro mariñeiro que se

usaba para alancear e enganchar a pe-

za. As talouras ou taloiras, paus remata-

dos nun ramallo, servían nas corridas

para indicar a dirección das feras e a si-

tuación dos pobos. 

>>>

al. Distintas trampas para lobos.
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FESTIVAIS.

Ortigueira,
máis que folk

Esta fin de semana Ortigueira
será tomada polos folkis de to-
do o país e polos incondicionais
da festa coa celebración do seu
festival por excelencia, que este
ano festexa o seu trinta aniver-
sario cun cartel de luxo. Do 10
ao 13 de xullo pasarán polos di-
ferentes escenarios programa-
dos artistas da altura de 17 Hip-
pies, Värttinä, os irlandeses Mo-
ving Hearts, The Dubliners ou
Exía e Eliseo Parra.

Unha escolma do mellor da
escena europea de world music
concentrada na alameda do

seguro hase manter pegado á
copa. Cando a despegue, descu-
brirá unha boca limpa de paso
equilibrado: acidez-volume-
amargor final en igual e xusta
medida, até o infinitesimal. 

Sameirás 2007 (tinto)

Cor relucente, co cristalino dun
branco, aromas sutís, tenues, a
mondas, leves flores azuis, co
aire mineral xogando ás escon-
didas, boca golosa, aveludada,
de tacto sedoso pero fresca,
moi fresca; agarimo sensual en
ambiente fresco, con finos ta-
ninos e limpa acidez, no retro-
gusto regaliz… hai que espera-
lo, como a todos, de xeito tran-
quilo e así aparece de novo
abríndonos o nariz sazonado
de especias negras e cravo. To-
da esta limpidez deixa un pou-
so que é o rasto da autenticida-
de, da terra.�

Antonio Portela
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Espasante, a ruta transcorre po-
lo Porto, que xa en 1530 era con-
siderado independente polo
condado de Ortigueira a efectos
administrativos, situado no ist-
mo da península do Monte do
Facho, entre as praias da Con-
cha, con restos arqueolóxicos
de importancia, e San Antonio.
Na parroquia tópase o lugar do
Plantío, onde se sitúa o pazo de
Rasamontes, construído no sé-
culo XVIII polos Tenreiro de An-
drade. 

O camiño continúa pola pa-
rroquia de Céltigos para de-
sembocar en Loiba. A súa costa
é a máis salvaxe do concello.
Entre os abruptos cantís perfo-
rados por furnas na súa parte
baixa, ábrense ás augas da ría as
praias do Picón e Coitelo.�

M.B.

AVIÑOTECA.

Sameirás

Antonio Cajide Gulín é un collei-
teiro que pertence a unha fami-
lia de longa tradición vitícola pe-
ro que se dedicou, coma outros
moitos, durante unha parte da
súa vida a actividades laborais
diferentes que non tiñan nada
que ver coa viña. Foi no 1999
cando deixa a que foi até ese
momento a súa ocupación la-
boral para meterse de cheo no
labor de atopar a máxima expre-
sión das súas castes e do solo
destas terras que van desde as
beiras do Avia até os 270 metros
das ladeiras de Santo Andrés de
Camporredondo (Ribadavia). E
nesa busca segue.

As castes coas que elabora o
seu tinto son o brancellao, o
sousón e a mencía, mais tamén
florecen e maduran nas súas vi-
ñas o castañal –O Rosal sabe
ben desta caste–, a emblemáti-
ca, nobre e de forte personalida-
de touriga nacional e un caíño
case propio, de raigames fami-
liares. Nos brancos, o Sameirás
e o 1040 Sameirás(denomina-
do así porque fermenta en ba-
rricas de carballo francés de 525
litros desde a densidade 1040)
conxúganse a treixadura, o al-
bariño, o lado e o godello. Os
dous brancos acaban de recibir
senllos galardóns nas súas res-
pectivas categorias no concurso
de viños do ‘Noroeste’ celebra-
do en Ponferrada.

Sameirás 2007 (branco)

Froital, moii froital, unha mazai-
ra no seu esplendor cun xardín
florido ao seu redor e un aire lim-
po que vai renovando o ambien-
te. Quen disfrute desta intensi-
dade aromática tan xuvenil de

concello para que milleiros de
persoas desfruten de balde. 

Pero Ortigueira é moito máis
que folk. Para os que gosten das
rutas a pé e aínda lle resten forzas
despois da explosión musical da
noite, o concello ten marcados
máis de media ducia de trazados
para gozar da natureza e coñecer
a contorna. De entre todas des-
taca pola espectacularidade dos
seus cantís a que une a parro-
quia de Ladrido a de Loiba. 

No inicio, en Ladrido, cóm-
pre visitar a súa igrexa, deseñada
en 1800 por Francisco Xavier
Méndez e Neira de Saavedra.
Este afamado reloxeiro, instalou
o seu taller na reitoral da fregue-
sía. As súas obras poden verse
no propio templo, onde tamén
está soterrado aos pés do altar. 

Seguindo o camiño, xa en

viaxar.comer.mercar

National youth pipe band, 9-7-2004. GABRIEL TIZON
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obriga de compaxínala con ou-
tras profesións alternativas, entre
elas as de albanel ou encofrador. 

Dende primeiras horas da
mañá, canteiros procedentes de
Ourense, O Barco de Valdeorras,
Pontevedra, Porriño ou Torre do
Bierzo tallaron as primeiras pe-
zas da mesma maneira que o fa-
cían os seus precursores hai un
século, aínda que loxicamente
cunhas mellores e máis perfec-
cionadas ferramentas, pero de
xeito manual.

A pesar das dificultades que
entraña o traballo da pedra e as
belezas naturais que dela saen,
os profesionais da cantería quéi-
xanse do pouco retribuído que
está este oficio, propio de arte-
sáns con moita mañá e bo pul-
so. A principal saída que teñen é
o mundo da restauración, aínda
que non está todo o explotado
que debese, malia que no noso
país existen moitas edificacións
antigas que se encontran nun
mal estado de conservación e
que pertencen a particulares,
entre elas casas patruciais, muí-
ños e alboios, principalmente. O
alto custe da súa renovación,
unido as dificultades con que se

encontran os poucos canteiros
que hai, fai que a meirande par-
te dos mesmos rematen sucum-
bindo ante o abandono ao que
se ven abocados. 

Na tardiña, despois de de-
gustar un magnífico xantar
chairego no que os callos foron
o prato estelar na beira do río
que lle dá nome a esta localida-
de, os concursantes que se
achegaron até Parga entrega-
ron as figuras as que lle deran
forma ao longo do día. O gaña-
dor deste certame foi o canteiro
de Mos, Marcos Escudero que
recibiu 900 euros de premio e
un trofeo valorado en 1.200.
Mentres, Xosé Rodríguez aca-
dou a segunda posición e un ga-
lardón de 600 euros e trofeo. Po-
la súa banda, Bernardo Cao,
ocupou o terceiro lugar obten-
do un premio de 400 euros.

Pero a máis da cantería, e co-
mo todo certame de artesanía
que se prece, estiveron presen-
tes tamén profesionais da ma-
deira e o téxtil, que exhibiron as
súas creacións entre as que sa-
lientaban os traballos feitos po-
los cesteiros.�

Antonio Cendán
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FESTAS.

A festa dos callos
e a cantería de
Parga reúne
artesáns de todo
o noroeste
Como vén ser tradicional por es-
tas datas, a carballeira da locali-
dade de Parga, no concello lu-
gués de Guitiriz acolleu unha
nova edición da festa dos callos
e a cantería, da que este ano se
celebrou a décimo cuarta edi-
ción. Os actos principiaron a
media mañá cun acto de benvi-
da aos participantes no xa tradi-
cional concurso, un dos que es-
perta máis atención no noroeste
peninsular, nunha terra na que
os canteiros foron os principais
testemuños da súa historia. 

Ao longo de máis de tres ho-
ras, profesionais da pedra proce-
dentes de todos os puntos de Ga-
licia, armados con ciceis, marte-
los, limas, paletas e macetas es-
culpiron o principal recurso da
zona sur occidental da Terra Chá,
a pedra. Chamaba a atención
dos centos de asistentes a espe-
cial destreza con que talla este
elemento natural tan altamente
aprezado hoxe en día por parte
dos canteiros que se achegaron
dende localidades tan afastadas
entre si coma o Salnés ou a co-
marca berciana, aínda que pre-
dominaban os de orixe chairega.
Ver traballar nos nosos tempos
aos canteiros e case algo utópico,
xa que a pedra rara vez se utiliza
nas construcións debido a súa
carestía, polo que moitos dos que
se adican a esta arte vense na

Un destes lugares e O Caba-
ceiro, en Punxín, na vella estrada
que une Ourense e O Carballi-
ño. En O Cabaceiropódese go-
zar do mellor do mar, os ríos, o
agro e o monte. Destaca, sen dú-
bida, tempada tras tempada, a
súa soberbia “Lamprea do Miño
á Bordelesa”, executada ao mo-
do tradicional, con pan da zona
fritido e arroz en branco. Sem-
pre servida en barro, e sendo
compañeira ideal dun bo tinto
do Ribeiro. Ademais angulas,
caza, cocidos, mariscos, salpi-
cón, pescada á cazola, rodaba-
llo, vitela asada, cabrito ao forno
e boas costeletas e solombos. O
restaurante completa a súa ofer-
ta cuns amplos comedores, bo
aparcamento e un trato persoal
e educado, cortés e profesional.

Convén non esquecer as ori-
xes da nosa cociña e a relación
do noso tecido produtivo pri-
mario coa nosa hostalería, para
poder mirar o futuro dos dous
sectores con optimismo.�

Xosé Rey

BENCOMER.

O Cabaceiro,
sabores do Miño
en Punxín

Restaurante O Cabaceiro
Enderezo: Punxín.

Teléfono: 988 28 00 51 

Prezo estimado: 25 euros p/p

Aínda existen lugares para co-
mer en Galiza que sobreviven ás
modas e as influencias foráneas,
xa sexa de cociñas, técnicas e
produtos doutras zonas da pe-
nínsula ou mesmo europeas ou
americanas. Lugares que non
queren  agacharse no común,
no máis doado e ofrecen, pola
contra, auténtica cociña patri-
monial realizada coas materias
primas que reciben diariamente
na súa porta, e chegadas desde
terras e portos próximos.
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Chegou a data agardada cada

catro anos polos amantes da

cultura marítima tradicional, e

tamén a actual, na Festa Marí-

tima Internacional de Brest.

Neste tempo propicio ás viaxes,

non sería mala idea acompañar

á delegación galega no porto

bretón, e se cadra descubrir a ri-

queza que aquí temos aga-

chada, aínda que sexa moitos

quilómetros, ou millas, lonxe. 

A representación galega contará

cunha flota de 25 embarcacións

tradicionais. Entre elas estarán re-

presentadas dornas, gamelas,

botes, galeóns, buceta, lancha do

xeito, traiñeira e barca de dornas.

A riqueza da cultura marítima ga-

lega estará tamén recollida

nunha exposición en terra. Así

mesmo, haberá actividades de

exibición e obradoiros participa-

tivos abertos ao público. O es-

pazo galego contará taméncon

actividades e espectáculos musi-

cais representativos: concertos,

obradoiros de baile e pasarrúas. 

Ademais da representación ga-

laica, o visitante poderá admirar

en torno a 2.000 embarcacións

duns 30 países, cuns 15.000 mari-

ñeiros presentes. 

Da espectacularidade dos gran-

des veleiros ao encanto das pe-

quenas embarcacións de pesca

ou recreo, a cita no porto bretón

paga a pena, desta vez co valor

engadido da importante pre-

senza galega.

Festa Marítima 
Internacional de Brest.
Brest (Bretaña, Francia), 
do 11 ao 17 de xullo.

Coordenado por Gonzalo Vilas

Mércores 16 
Fritz Lang
20.30 h. Os Nibelungos  II Parte
(1923-24) 134´. Muda con rótulos
en galego.
No CGAI, (Centro Galego de Artes
da Imaxe), na rúa Durán Loriga.
¬DANZA. 7 Irmáns. O espectá-
culo presentado polo grupo Los Vi-
vancos está composto por un va-
riado espectro de disciplinas artísti-
cas: música, danza, loita, artes
circenses, teatro. Todo unido sem-
pre polo flamenco. O venres 11, ás
21.00, entradas de 35 a 20 euros,no
Pazo da Ópera.
¬EXPO. Visita a Galicia do
ouro que adorna a muller

Koacha, Taraf de Haidouks, The
Sunday Drivers, 08001, Slow Mo-
tion Beer Walk, Tuna Rastafari e
Niño y pistola. Ademais dos con-
certos, os asistentes poderán gozar
dunha serie de actividades parale-
las como exposicións, unha feira de
viño ou arte na rúa. Tamén se habi-
lita unha zona de acampada na
zona da Tafona.

CARBALLO
¬TEATRO.Kiosko das almas
perdidas. Espectáculo do Centro
Coreográfico galego.  O venres 11,
ás 22:30, no Pazo da Cultura.

CERVO
¬EXPO. Picasso, Miró e Clavé.
Exposición de pintura organizado
polo Museo Provincial , no Museo
Provincial do Mar de San Cibrao .

A CORUÑA
¬CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 10 
Happy Together.Cine e culturas pop
20.30 h. Un dos tres, al escondite in-
glés, Iván Zulueta, 1969. 105 .́
Venres 11 
Happy Together.Cine e culturas pop
20.30 h. Periféricos, Tamara Blanco,
Xosé A. F. Holgado e Carlos Méndez,
2006. 59´. Vídeo. Presentación a
cargo dos seus autores. Entrada gra-
tuíta.
Happy Together.Cine e culturas pop
23.00 h. Vida y muerte de uncan-

tante. Joe Strumer,Julien Temple,
2006.123 .́ Subtítulos en castelán.
Luns 14 
Fóra de serie: Festival de Cans
20.30 h. Sálvame (Javier Veiga,
2007). Perversa Lola,(Sonia Mén-
dez, 2007).1977 (Peque Varela,
2007). A revolta dos mouses (Da-
vid A. Gen, 2007). Máis cans que
nunca (Luis Otero, 2008) 71´. Vídeo
/ Cine. Presentación a cargo de Al-
fonso Pato, director do Festival de
Cans. Entrada gratuíta.
Martes 15 
Fritz Lang
20.30 h. Os Nibelungos I parte,
(1923-24) 128´. Muda con rótulos
en galego.

ARZÚA
¬MÚSICA. Vai de Camiño. Doble
sesión, de 11:30 a 14:30, pasarrúas
por Millo Verde e Castelo de Me-
lide. Máis tarde, ás 22:30, na expla-
nada de Santa María, actuación dos
grupos Medley Band e Mercedes
Peón. Este sábado 12.

BETANZOS
¬FEIRA. IX Feira  Franca Me-
dieval. Feira medieval e unha se-
rie de actos e recriacións históricas,
con personaxes como o señor de
Andrade e outros. Numerosas acti-
vidades relacionadas coa historia,
sempre cun carácter lúdico, desde o
venres. 11 até o domingo 13.
¬MÚSICA.Concerto. O luns 14, ás
20:00, na igrexa de San Francisco, de-
senvolverase un concerto do Coro
da Academia Morska de Gdynia
(Polonia) organizado pola Vicerrei-
toría de Cultura e Comunicación
(Aula de Música) da Universidade
da Coruña en colaboración co Con-
cello de Betanzos.

BOIRO
¬MÚSICA. Xabarín Club. Espec-
táculo intregado na programación
de Vai de Camiño.O venres 11, ás
22:00, na Praza do Concello.

BUEU
¬EXPO. Historia da navega-
ción. O Museo Massó mostra 90
modelos náuticos cos que ilustra a
evolución da técnica náutica ó
longo dos séculos. A exposición re-
colle tanto embarcacións primiti-
vas -fenicias, gregas ou romanas-
como barcos de vapor ou vela, ata
os actuais buques pesqueiros a
motor. Mostra permanente no Mu-
seo Massó.

CALDAS DE REIS
¬FESTIVAL. Festival Cultura
Quente. Os próximos venres 11
e sábado12 de xullo terá lugar na
Carballeira de Caldas de Reis a XII
edición deste festival
gratuíto,unha manifestación sin-
gular de expresión e compromiso
propulsada polo concello cal-
dense. Estarán os grupos: Deluxe,
Vetusta Morla, Café Tacvba,
Alex Gopher, Hans Nieswandt,
John Acquaviva, Vive la Fête,

¬ ARTE

Vai de Camiño, volve este verán ás vilas e cidades polas que discorre a

Ruta Xacobea cunha variada programación cultural. A  Consellería de In-

dustria, por medio da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, pon en marcha a

terceira edición deste programa.

O espello cotiánI e II

De novo volta esta exposición dos
ben poboados fondos de arte de
Caixa Galicia en torno a represen-
tacións da figura humana, nesta
ocasión podéndose vernas cida-
des de Pontevedra e Vigo, comisa-
riada por Xosé Manuel Lens.
En palabras deste, en O espello
cotián I, exhibida en Pontevedra,
“presenciamos unha historia es-
crita nos encontros coa perso-
naxe, na narración do real e da fi
cción, no discurso social. Trátase
de achegarse ao cotián presen-
tado no retrato, na fi gura humana
dende diversas perspectivas, ob-
xectivos e vocabularios, na plurali-
dade de recoñecidos artistas que
ofrecen dende a pintura, o de-
buxo, a fotografía ou a escultura
posibilidades de analizar o pre-
sente do individuo no seu con-
texto, no seu territorio. Atopamos
o propio personaxe sempre do-
minando a composición; pero ta-
mén o espello como lugar no que
proxectarse, o propio refl exo da

identidade, o lugar do subcons-
ciente, das segundas olladas”.
Veremos aquí obras de Juan Mu-
ñoz, Antón Patiño, Helena Al-
meida ou Maruja Mallo, entre
outros/as.
Na exposición numerada como
“II”, “atopamos o propio perso-
naxe sempre dominando a com-
posición; pero tamén o espello
como lugar no que proxectarse, o
propio refl exo da identidade, o lu-

gar do subconsciente, das segun-
das olladas. O instante narrado
despois da máscara, como se-
gunda pel, para mostrarse ou es-
conderse co público. Un paseo
por referentes icónicos da tradi-
ción e do presente, cambiante, hí-
brido, dunha topografía cotiá que
se escribe dende un sentimento
colectivo, plural, inconformista”.
Sedes de Caixa Galicia, até o 12
de outubro,Pontevedra e Vigo.

Imaxe dunha anterior Mostra.

Galiza 
en Brest

Unha das paisaxe urbanas coruñesas do pintor Miguel Zelada

Desiree Dolron, Xteriors XIII, 2001-2006 (detalle)
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vianense. Exposición organizada
pola deputación coruñesa e a Cá-
mara Municipal de Viana do Cas-
telo. No Centro Sociocultural da Fun-
dación Caixa Galicia. 
¬EXPO. Mar Solís. A artista madri-
leña presenta os seus últimos traba-
llos baixo o nome “A transforma-
ción do eco” . Na galería Ana Vila-
seco.
¬EXPO.Miguel Zelada. O vete-
ranopintor coruñés, nado en
1942,realiza un percorrido polas
rúas, xardíns, prazas e lugares máis
representativos e emblemáticos
da súa cidade con cadros dun rea-
lismo con influencias cubistas.
Aberta até o 15 de agosto en Atlán-
tica Centro de Arte.
¬MÚSICA. Cool63. Actuación o
sxoves 10, ás 19:30, no FNAC . E o
venres 11, á mesma hora e lugar,
Tango Bar, a formación do ex-
Doré Marcos Melendrez.
¬MÚSICA. Arroz.Actuan este  xo-
ves 10, ás 22:30, entrada 3 euros, no
Rock and Roll Club .
¬MÚSICA. Bastards of Parade,
The Bad Bloods. Actuan este
venres 11, ás 22:30, entrada 5 eu-
ros, no Rock and Roll Club .

A ESTRADA
¬EXPO. A tradición reformu-
lada. Co subtítulo: o valor da arte-
sanía no desenvolvemento do pro-
duto contemporáneo, desenvólvese
un curso de deseño industrial im-
partido por Martín Azúa, do xoves
10 ao sábado 12, na Fundación Ma-
ría Martínez Otero, en Callobre.
¬MÚSICA.Festival Folk de Raíz.
Festival que chega á novena edi-
ción, e que se celebra o venres 11 e

sábado 12 (información de grupos
en destaque aparte) en Callobre.

FERROL
¬EXPO. Carlos Alcolea.Extensa re-
trospectiva 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 xu-
llo, na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Jugoplástika.O grupo
de resonancias baloncestísticas actúa
este  xoves 10, ás 20:00, dentro das
actividades Caixanova na Rúa .
¬MÚSICA. Sherpank. Actuan na
semifinal de Fene Rock, este venres
11, ás 22:00, na sala La Reserva.
¬MÚSICA. Ciclo de músicas por-
tuarias. A Asociación do Conserva-
torio de Música Tradicional e Folque
presenta a organización deste ciclo
musical, promovido polo Concello de
Ferrol que  abrangue catro concertos

ao longo dun mes,  e outras activi-
dades ao redor do concepto da
música e os portos. Este venres 11,
actuación da cantante portuguesa
Mísia, ás 20:30.

O GROVE
¬EXPO. Historias Floreáni-
cas, de Gogue. Exposición deste
personaxe de humor, habitual das
páxinas do Faro de Vigo desde hai
anos, no Cine O Mariño.

GUITIRIZ
¬MÚSICA. Holywater. Actúan
este sábado 12, ás 20:00, na progra-
mación Fin de semana sostible.

LUGO
¬CINE. Proxección de Prado-
longo. Poderáse ver o filme de Ig-
nacio Vilar, de difícil distribución
pero bastante éxito de público,
este xoves 10, nos Xardíns da Dipu-
tación ás 21:30.
¬EXPO. Proxecto Abertal, 99
artistas lucenses. Até o 4 de
marzo de 2009, 99 artistas lucen-
ses 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. Antón Goyanes.Exposi-
ción de pinturas até o 10 de agosto,
dentro do 75 aniversario do Museo
Provincial,  nas Salas números 27 e
28 do Museo Provincial.

Kiosko das almas perdidas
Centro Coreográfico Galego

Dirección: Roberto Oliván  
Equipo artístico: Ana Beatriz Pérez
Enríquez, Álvaro Esteban López,
Anna Calsina Forrellad, Jordi Vila-
seca Lorite, Hannah Shakti, Kirenia
Martínez, Gabriella Máthé,...
Dirección e coreografía: Ro-
berto Oliván
Asistente de dirección: Erick Ji-
ménez
Espazo sonoro: Mercedes Peón
Espazo escénico: Rodrigo Roel

O Kiosco das almas perdidas é un es-
pectáculo hibrido de danza, teatro,
música en directo, ilusionismo, vídeo
e animación. A representación no es-
cenario reflicte a situación metafó-
rica duns individuos expulsados, des-
conectados e abandonados pola

harmonía universal. A nova situación
obrígaos a entender como reorgani-
zarse, a atopar una nova formula de
supervivencia.
Unha Forza Maior perdeu o control
sobre eles e xa non queda ningunha
outra solución que desfacerse deles.
É así como estes personaxes se en-

contran nun lugar que non coñecen,
nin recoñecen aos outros individuos
que están nesa mesma situación.
Este é o punto de partida para unha
nova xeración. Unha xeración de Al-
mas Perdidas. 
Venres 11, ás 22:30, no Pazo da
Cultura de Carballo.

¬ EN ESCENA

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

Malvela, o puxante grupo de
veteranas cantareiras, que abrirá
xunto a outras formacións gale-
gas o Festival de Ortigueira
2008 este xoves, na chamada
Noite de Foliada.

Ortigueira 2008

Cos cambios experimentados
desde o seu inicio, perdido se ca-
dra o carácter iniciático e impro-
visado en favor dun maior peso
do marketing como grande fes-
tival ao uso, Ortigueira segue a
ser cita pouco menos que inelu-
dible apara os afeccionados á
música folk e ao disfrute da ca-
maradería e a festa rachada en-
tre tendas de acampada e exce-
sos variados. 
O programa deste ano desen-
vólvese así:

Xoves 10 
Escenario Estrella Galicia - a partir
das 22.00 horas:
Noite de foliada
Malvela (Galicia)
Xochilmica (Galicia)
Banda das Crechas (Galicia)

Venres 11 
Escenario Estrella Galicia - a partir
das 22.00 horas:
Escola de gaitas de Ortigueira
(Galicia)
Sondeseu (Galicia)
Värttinä (Finlandia)
17 Hippies (Alemania)

Sábado 12
Escenario Runas - a partir das
17.00 horas:
SOG (Castela León)
Coanhadeira (Galicia)
Pradairo (Galicia)
Ophiusa (Galicia)

Escenario Estrella Galicia - a partir
das 22.00 horas:
National Youth Pipe of Scotland
Odaiko percussion (Galicia)
Boys of the lough (Escocia)
Moving Hearts (Irlanda)
Fía na roca (Galicia)

Teatro:Praza de Isabel II - ás 17.00
horas, Monicreques: "Cucho,
Coco e o dilema do 6" de Ainter-
nacional Teatro.Teatro de benefi-
cencia - ás 20.00 horas, Teatro:
"Humor neghro" con Carlos
Blanco e Manecas Costa

Domingo 13
Porto deportivo e principais rúas
de Ortigueira - a partir das 12.00
horas:
Desfile de Bandas
Escola de Gaitas de Ortigueira
Banda de Gaitas Estivada de Calo
(Galicia)
Bagdad Bro Kemperle (Bretaña)
Banda de Gaitas Xarabal (Galicia)
Banda de Gaitas Vila de Xixón
(Asturias)
National Youth Pipe of Scotland
(Escocia)
Banda de Gaitas de Ladrido
(Galicia)

Escenario Runas - a partir das
17.00 horas:
Blima (Asturias)
Divertimento Folk (Castela León)
Xúa (Galicia)

Escenario Estrella Galicia - a partir
das 22.00 horas:
Bagad Bro Kemperle (Bretaña)
Uxía + convidados (Galicia)
Eliseo Parra + Tactequeté (Cas-
tela León)
The Dubliners (Irlanda)

Exposicións: Claustro do Conce-
llo, baixo :"O Himno, os tempos
son chegados"; Claustro do Con-
cello, primeiro andar:"Peregrinos
de occidente"; Porto deportivo,
antigo matadoiro :"Intres"

Do xoves 10 ao domingo 13, en
Ortigueira.

Filme de Iván Zulueta no CGAI.

Lenka Bartunkova , unha das intérpretes de Kiosko das almas perdidas

¬ MÚSICAS
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Cantón- A Coruña, Avda. Cantón
Grande nº 21-24, ás 20:00.

OURENSE
¬EXPO. Jesús Jiménez. Na expo-
sición Income / Outcome este ar-
tista mexicano nado no 1979 mos-
tra,  como historia circular, o feito de
abordar a comida, o propio acto
para comer, a actividade que re-
clama un determinado numero de
calorías, e de novo a necesidade de
suplir esta insuficiencia atávica. Até
o 31 de xullo, na sala Alterarte.
¬EXPO.Rostros da memoria.
Unha mostra patrocinada pola Con-

OLEIROS
¬EXPO. Un desexo, un país:
Bolivia.  Até o 26 de xullo, unha
exposición fotográfica da fotógrafa
muradá Xela S. Lariño, que creou
esta mostra coa solidaria intención
de apoiar á única muller mineira que
traballaba nas minas de prata do Ce-
rro Rico de Potosí, de Bolivia. A au-
tora defínese como unha “viaxeira
entusiasta” que dende hai máis de
vinte anos captura numerosas pai-
saxes e xentes co seu obxectivo.Na
sala de exposicións do Castelo de
Santa Cruz, sede do CEIDA ( Centro
de Extensión Universitaria e Divul-
gación Ambiental de Galicia ).

¬EXPO. Álvaro Prego.  Mostra
de pintura deste autor autodi-
dacta, que segundo el mesmo
“pretende somentes provocar
agrado e pracer, cun misterio ama-
ble,carente de inquietudes opresi-
vas”. Até o 26 de xullo, no Espacio
Maria Martinez, en Santa Cruz.
¬EXPO. Revela-Oleiros. A ter-
ceira edición de Revela, que se de-
senvolve do 4 ao 27 de xullo en dife-
rentes espazos do Concello de Olei-
ros, ten como eixo central da
exposición o desequilibrio medio-
ambiental motivado pola acción do
home, fundamentalmente por mo-
tivos políticos e económicos. O pro-
grama inclúe diversos obradoiros
fotográficos e proxeccións de ima-
xes ao aire libre.
Xoves 10
Conferencia de Bernard Cassen“As
insuperables contradiccións entre o li-
bre comercio e os imperativos ecolóxi-
cos“. Un dos ideólogos máis relevan-
tes do chamado movemento anti-
globalización. Na Fábrica, Perillo
-Oleiros,  Rúa do Inglés s/n. ás20:00 .
Martes 15
Proxección:Yann Mingard “A situa-
ción en Kazakhstan” e “A nova fron-
teira de Europa”. Pertencente a unha
das axencias de fotografía máis pres-
tixiosas a nivel europeo, a axencia
Panos, este fotógrafo francés recibiu
numerosos galardóns como o The
Selection 2003, European Photo-
graphy 2003 de FNAC e o Blue Earth
Alliance. En Caixa Galicia, edificio

se pode ver no Museo Terra de Melide.
¬MÚSICA.Fading Comission.
Actuación este venres 11, ás 01:00,
entrada gratis, no Pub Gatos.
¬MÚSICA. Vai de Camiño.
Doble sesión, de 18:30 a 21:00,
pasarrúas polos gruposr Os Vi-
queiras e Arume. Ás 22:30, na
explanada do Multiusos, actua-
ción dos grupos Lamatumbá,
Xochilmica e Supersandwich.
O venres 11.

MONFORTE
¬MÚSICA.Ama, Lap a Rush. Ac-
túan este venres 11, ás 00:00, na Cer-
vecería Los  Goya.

¬EXPO. Do Gaudeamus Igi-
tur ao Venceremos Nós. Éx-
posición que recrea a época do
maio do 68 na universidade ga-
lega, con fotografías, documen-
tos e obxectos da época, ideada e
comisariada por Ricardo Gurria-
rán. Aberta na Sala Díaz Pardo da
Faculdade de Veterinaria.
¬EXPO. Un pedaciño de Nica-
ragua. Fotografías de Fernando
Bellasna Biblioteca Provincial.
¬EXPO. The Living Museum.
Un legado sonoro fasci-
nante. Recolle a colección de
instrumentos de corda orixinais
(violíns, violas, violoncelos, vio-
las de gamba, violas d´ amore,
arcos históricos) dos séculos XVI
ao XVIII da Fundación Orpheon.
Estará até o 20 de xullo, no Mu-
seo Provincial .
¬EXPO.Paula Salinas. Unha ex-
posición desta pintora, aberta até o
18  de xullo, no Museo Provincial.
¬FEIRA. Feira do libro antigo.
Exposición e venta de libros máis ou
menos antigos ou usados, durante
toda a semana, na Praza Maior.

MEAÑO
¬MÚSICA.Banda de Música de
Ponteledesma. Actuación este
sábado 12, ás 12:00, na Praza da Ca-
pela de San Bieito, en Lores-Meaño.

MELIDE
¬EXPO. Os sons de Galicia. Expo-
sición consistente en 25 obras e que

ANOSATERRA
10-16 DE XULLO DE 2008

O grupo Lamatumbá, que estará en Melide dentro do circuito Vai de Camiño.

Figuración na expo Gaudeamus Igitur...

Concertos e festivais 
fóra de Galiza.
Intensa actividade musical e festiva-
leira, como corresponde a estas da-
tas:

Portugal:

Super Bock Super Rock 
Acto 2 (Lisboa)
Xoves 10 de xullo:
Beck, Mika, Duran Duran, Mesa +

Rui Reininho, Tiësto, Digitalism

Parque do Tejo / Parque das Naçoes.
Autobuses o mesmo día (50 €+40
de entrada, suplemento 10 e 5 €
desde Santiago e Pontevedra).
Santiago:  09:30 , Avda. Lugo 16,
frente estación tren; Ponteve-
dra,10:30 , rotonda da Alameda,sa-
ída Marín;  Vigo, 11:00 , Praza de
España (xunto Kiosko Raquel)

Festival Optimus Alive 08
Passeio Marítimo de Algés - Oeiras
(Lisboa).
Xoves 10 de xullo

Rage Against Machine- 01:40 h.
The Hives- 00:10 h.
Gogol Bordello- 22:40 h.
The National - 21:20 h.
Spiritualized - 20:10 h.
Galactic - 19:00 h.
Kalashnikov - 18:00 h.

Venres 11 de xullo
Buraka Som Sistema- 02:00 h.
Within Temptation - 00:40 h.
Bob Dylan - 22:40 h.
John Butler Trio- 20:40 h.
Nouvelle Vague- 19:00 h.
Kumpania Algazarra- 18:00 h.

Sábado 12 de xullo
Ben Harper- 01:10 h.
Neil Young- 22:40 h.
Donavon Frankenreiter- 20:50 h.
Xavier Rudd - 19:10 h.
Bradiggan (of Dispatch)- 18:00 h.

Autobuses  55 € bus + 45 € entrada,
outras opcións con abono 3 días. Saí-
das o mesmo día: Pontevedra (+ 5
€),10:30 , rotonda da Alameda,saída
Marín;  Vigo, 11:00 , Praza de España.

Festival Internacional Vila de
Praia de Áncora (Caminha)
Venres 11 de xullo.
Cos grupos folclóricos: 
Etnográfico  Vila de Praia de Án-

cora , Escola de Baile e Música Tra-

dicional Rebulir (Galiza).

Ás 22:00, Vila de Áncora.

Zaragoza

Festival Monsters of Rock 08
Celébrase na Feira de Mostras de Za-
ragoza, a uns 10 km do estadio de
fútbol. O venres 11, con entradas: an-
ticipada para cada festival: 67€; bono
para os 2 festivais: 97€.
Autobuses desde Galiza e máis infor-
mación en: 
http://www.breakpoint.es/es.
Grupos participantes:
Deep Purple, Twister Sister, Ted

Nugent, Candlemass, Saxon,

Pretty Maids, Ragee Thin Lizzy.

Festival Metalway 08
No mesmo lugar e mesmos prezos, o
sábado 12, cos grupos:
Iron Maiden, Slayer, Avantasia,

Iced Earth, Avenged Sevenfold,

Rose Tattoo, Lauren Harris.

Euskadi

32 Festival de Jazz de 
Vitoria-Gasteiz
Polideportivo Medizorroza
Luns 14
21:00, 15 €
Noite electrónica:Parov Stelar (Aus-
tria) eGalactic (New Orleans).
Martes 15

21:00, 33 €
Wayne Shorter Quartet

Herbie Hancock 

Mércores 16
21:00, 26 €
Javier Limón

Bebo Valdés e Chucho Valdés

Na seguinte semana:
Maria Schneider Big Band, Cassan-
dra Wilson, Sonny Rollins, Rosa Pas-
sos, Milton Nascimento, Trío Jobim,

etc..., até o 19 de xullo.

¬ MÚSICA

O teatro Melodías de España, máis
coñecido coma Barriga Verde,
gañou por dereito propio un lugar
entre os pioneiros da escena gale-
ga e na popularización do xénero
dos monicreques, nos anos do
franquismo. Réndenlle homenaxe
no Museo do Pobo Galego.

Os  fans de Bob Dylan terán outra oportunidade de ouvilo e velo en Lisboa.
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¬EXPO. XXX Bienal de Arte. Sen
fronteiras: converxencias
hispano - magrebís. Exposición
que estará aberta até o 17 de setem-
bro. No Pazo da Cultura e Museo de
Pontevedra.
¬EXPO. Xavier Dopazo. A Sala de
exposicións de Turismo Rías Baixas
acolle unha exposición de pinturas
que o artista Xavier Dopazo realizou
en exclusiva para esta mostra.Trá-
tase de 17 obras do 2008, como “La
dama de Santiago”, “Miradas al cam-
bio climático” ou “Máscaras”,  onde
se aprecia o seu gusto pola cor e a
búsqueda do movemento a través
de pinceladas expresionistas. Até  o
23 de xullo.
¬EXPO. COBRA, as cores da li-
berdade. Procedente do Stede-
lijk Museum Schiedam de Ho-
landa, unha mostra do movi-
mento COBRA (Copenhague,

Bruxelas e Ámsterdan), un colec-
tivo que con vocación de experi-
mentar coa arte lle deu cor á liber-
dade recentemente  estreada, e
chegaría a se converter nun move-
mento artístico experimental. Até o
27 de xullo, na Sala de exposicións
do Centro Social Caixanova.
¬MÚSICA. IX Memorial Ri-
cardo Portela. No seu recordo,
o Concello de Pontevedra orga-
niza un certame de agrupacións
de música tradicional galega onde
se lembra a figura do gaiteiro pon-
tevedrés. Na fase eliminatoria do
concurso, o venres 11, celebrarase
un pasarrúas dos grupos partici-
pantes polas rúas e plazas da ci-
dade no que deberán tocar, a xeito
de dianas e alboradas, distintas
pezas galegas ben tradicionais ou
de autor.O sábado 12  e domingo
13 complétase, na Praza da Ver-
dura, a homenaxe da cidade ao
mestre gaiteiro.

O PORRIÑO
¬EXPO.Exposicións Verde-
cente  Eexposición sobre mudanza
climática O nosomundo, o noso fu-
turo, a nosa opcióndentro do ciclo de
exposicións Verdecente. O especta-
dor/a ollará nesta exposición as cau-
sas e as consecuencias do cambio cli-
mático tratadas tanto global como
localmente . Até o 18 de xull, na Casa
da Cultura.

RIBADUMIA
¬MÚSICA.Gala de Maxia  Espectá-
culo cos magos galegos Martín Ca-
miña, Javier Muro, Cyrille Sinclair e
Román Díaz, dentro do ciclo Vai de
Camiño. O domingo 13, ás 21:00 , no
Auditorio Municipal.  

SAN SADURNIÑO
¬MÚSICA.Black Rose. Concerto
deste grupo que versionea a Thin
Lizzy, organizado pola Asociación
Cultural DZ, o mércores 16, ás 23:00.

SANTIAGO
¬CINE. Vive o verán. Dentro
deste ciclo de actividades diversas,
proxección do filme “El diablo viste
de Prada”, este xoves 10 na Ala-
meda, ás 22:30.
¬EXPO. Marta Moreiras: Suz-
hou. Mostra de fotografías desta ca-
marógrafa compostelá, sobre a ci-
dade china que dá título á exposi-
ción. Fotografía donde prima a
composición e o bon exercicio téc-
nico, bases da posterior mensaxe. Até
o 26 de xullo, na galería de arte con-
temporánea Espacio 48.
¬EXPO. Anatomía da melanco-
lía. Exposición do artista  Jorge
Macchi, até o 13 de xullo, no CGAC e

GUIEIRO.51.

sellería de Cultura, con 45 fotogra-
fías de Xurxo Lobato realizadas a
vitimas galegas da represión fran-
quista, desde os nomes máis coñe-
cidos aos máis anónimos. Até o 13
de xullo,no Museo Municipal.
¬MÚSICA.Detour. O grupo galego
formado po Iria Pinheiro e Manuel
Santamaria, que non pudo actuar
a semana pasada, estará o sábado
12, ás 21:30, entradas gratuita, no
Café cultural Auriense.

PALAS DE REI
¬MÚSICA. Vai de Camiño.
Doble actuación, de 18:30 a
21:00, pasarrúas pola Requinta
da Laxeira. Ás 21:00, na Praza de
Galicia, actuación dos grupos
Fía na Roca e Coanhadeira.

PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Tambor de Arena.
concerto o sábado 12, ás 22:00, no
Pub Leblón.

PONTECESURES
¬MÚSICA. Vai de Camiño.
Encontro das Bandas de Música
de Bandeira, Touro e Negreira .
O venres 11, ás 21:00, na Praza
da Igrexa.

PONTEVEDRA
¬EXPO. Pintura flamenca da
colección Gerstenmaier. Ex-
posición desta importante colec-
ción 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 oca-
sións. Expostos noCentro Social Cai-
xanova .

Quere saber máis”                                        anosaterra.com

Rostros da memoria, fotografías

de Xurxo Lobato como contribu-

ción á recuperación da memoria

histórica.

ANOSATERRA
10-16 DE XULLO DE 2008

Última comunion de un santo (fragmento), da escola toledana, na colección Gerstenmaier.

O Memorial Portela resólvese en Pontevedra.
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¬EXPO. Fotografos insospei-
tados. Celebridades detrás
do obxectivo. Exposición for-
mada por fotografías feitas por per-
sonaxes coñecidas polo seu traballo,
pero que non son fotógrafos profe-
sionais. Entre outras, poderemos ver
imaxes tomadas por Pedro Almodó-
var, Jeff Bridges, Jean Cocteau, Ri-
chard Gere, Pablo Picasso, Emile Zola
ou Lou Reed. A mostra permanecerá
aberta na Sala Isaac Díaz Pardo do
Auditorio de Galicia até o vindeiro 14
de setembro.
¬EXPO. Fundación Granell.  O
paxaro Pi e a lingua dos paxaros,
mostra que presta especial aten-
ción á obra “O Paxaro Pi” ao que o
surrealista dedicou unha significa-
tiva peza literaria. Até o 21 de se-
tembro, na Fundación Granell. Na
mesma sala, e até o 7 de xullo, a
arte surrealista de José María Sei-
jas, con obra até o ano 2000 deste
pintor galego.E a mostra Delicias
do grotesco, debuxos, colaxes e
pinturas de Aldo Alcota que esta-
rán até o 8 de setembro.
¬MÚSICA. Via Stellae III Festi-
val de Música de Compostela
e os seus Camiños. Un ano máis,
Santiago convértese por uns días na

Museo do pobo Galego, Carlos Gar-
cía Amigo, violoncello, Carolina
Landriscini, violoncello e Diego
Rojo, arquilaúde. O domingo 13, ás
12:30h., no Colexio deFonseca, Iván
Siso, violoncello. O luns 14, ás
18:00h., na Colexiata do Sar, Karen

Ferrari, viola da gamba e Fernando
Reyes, tiorba. O martes15, ás
18:00h., no Museo do Pobo Galego ,
Rogerio Gonçalves, fagot barroco. E
o mércores 16,18:00h., no Hostal
dos Reis Católicos,Filhartrompía,
cuarteto de trompas de Galicia.

capital da música culta europea coa
terceira edidicón de “Via Stellae”:
Xoves 10, Misa en si menor de Bach.
Les musiciens du Louvre con Mark
Minkowski. En San Domindos de Bo-
naval, ás 20:30 .
Venres 11. Steven Isserlis (cello), Ri-
chard Edarr (clave). NoSalón Teatro,
ás 21:00 .
Sábado 12. Dido e Eneas. The New
London Consort con Philip Pickett.
No Teatro Principal, ás 21:00 .
Luns 14. Cancións amorosas (s. XVI
e XVII). Martín Oro (guitarra ba-
rroca) e Mónica Pustilnik (guitarra
barroca). No Paraninfo da Universi-
dade, ás 20:30.
Martes 15. Cancións amorosas (s.
XVI e XVII). Martín Oro (guitarra ba-
rroca) e Mónica Pustilnik (guitarra
barroca). No Paraninfo da  Universi-
dade, ás 20:30.
Mércores 16. La seva padrona.
Ópera de Pergolesi. Concerto ita-
liano con Rinaldo Alessandrini, Ro-
berta Invernizzi e Nicola Ulivieri. No
Teatro Principal, ás 21:00 .
Ademáis, nos chamados Concer-
tos Express (30 minutos de mú-
sica), teremos:
O xoves 10 ,18:00h.Hostal dos Reis
Católicos,Mercedes Hernández, so-

prano e Fernando Reyes, guitarras
barrocas. O venres 11,18:00h., no
Colexio de Fonseca,Thomas Piel, vio-
loncello. O sábado12, ás18:00h., no
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Premio de Deseño Industrial 
do Moble María Martínez Otero

A Fundación María Martínez Otero convoca o 3
Premio de Deseño Industrial do Moble María
Martínez Otero, dotado con 6.000 euros, co
obxectivo de contribuír á promoción do moble
e ao desenvolvemento e innovación da indus-
tria relacionada con este sector.
O tema desta terceira edición do premio é "O
universo dos nenos". A Fundación invita a re-
flexionar sobre o moble infantil na sociedade
actual, co fin de promover a creación de pro-
dutos e conceptos innovadores que aborden
as novas necesidades dos nenos no mundo
contemporáneo.
Os proxectos terán como materia construtiva
fundamental a madeira ou os seus derivados e
deberán ser reproducibles industrialmente.
Para a participación no premio establécese
unha única categoría na que poderán partici-
par, individualmente ou en equipo, deseñado-
res, arquitectos e profesionais que poidan acre-
ditar unha traxectoria ligada ao deseño.
As bases do premio pódense consultar no
seguinte enderezo: www.fundacionmaria-
martinezotero.org

Concurso de música tradicional 
Gaiteiros de Viascón

A Concellaría de Cultura, Educación, Deportes
e Xuventude xunto coa Comunidade de Mon-
tes de Viascón, convocan este Concurso, que

ten como obxecto conmemorar a figura do
ilustre Ricardo Portela,  para dar coñecemento
das figuras de relevancia da localidade.
Convócase este concurso coas seguintes bases: 
Concurso de gaita aberto, sen cota de inscri-
ción, no que poderán participar tódolos/as Gai-
teiros/as que o desexen dentro dun único apar-
tado: “toque pechado” ,modalidade individual.
O Concurso celebrarase o sábado día 26 de xu-
lloás 19:00 horas, e a entrega de premios será o
domingo 27 de xullo despois do Xantar Popu-

lar que haberá na Carballeira da Portela.
As solicitudes de inscrición serán gratuítas e di-
rixiranse ó Excmo. Concello de Cotobade,
Concellaría de Cultura, Educación e Depor-
tes. O prazo de entrega de inscrición rematará
o 23 de xullode 2008 ás 13:00 horas.  
O importe do único premio será de 1200 €.
Máis información: Mónica González García,
OMIX Concello de Cotobade-Chan, nº 11 - Car-
balledo/36856 Cotobade. Tfno.: 986 76 09
03//76 00 01.Fax: 986 76 01 30. Email:omixcoto-
bade@yahoo.es

Homenaxe ao grupo A Quenlla

Organizado pola Asociación “Xohán de Re-
queixo”, estase a preparar esta homenaxe
ao grande grupo galego. O acto-xantar terá
lugar enChantada, o domingo 10 de agosto,
ás 13:00 horas, no Hotel Mogai (Rúa de Anto-
nio Lorenzana, 2). 
Os/as interesados poden ir recollendo os ti-
ques do xantar no propio Hotel Mogai, donde
xa se atopan á venda. Poden contactar no te-
léfono 982 44 08 47 ou no e-mail: hotelmo-
gai@mogai.com.

Concurso  musical Nsaio no Camiño

Poden participar no concurso, promovido pola
Dirección Xeral de Xuventude, todos aqueles
grupos ou solistas que non posúan ningún
disco editado (fóra dos autoeditados) e nin-
gunha relación contractual con axencias disco-
gráficas. A media de idade das formacións
debe de estar comprendida entre os 16 e os 35

anos e un 60%, como mínimo, dos seus inte-
grantes deben de ser residentes en Galiza.

As bandas ou solistas interesados, que cum-
pran os requisitos, deben presentar as súas ma-
quetas antes do vindeiro día 15 de xullo. O
mellor grupo ou artista de cada modalidade ac-
tuará logo no gran concerto final, do cal sairá o
gañador absoluto do certame Nsaio no Ca-
miño 2008
Mías información en  www.nsaio.org. 

Actividades e cursos da asociación
xuvenil e cultural Xacarandaina

Esta asociación presenta diversas propostas
cara ao curso 08/09, na súa sede da  Rúa His-
toriador Vedía (antiga rúa Alfredo Vilas), nº 3,
A Coruña.
O programa lúdico-cultural Gorechos está diri-
xido a nenos e nenas de 3 a 6 anos, coa fin de
inicialos na cultura galega e tamén no desen-
volvemento da psicomotricidade e outros va-
lores proprios desas edades.
Os cursos habituais, que contemplan danza
tradicional e a aprendizaxe dunha serie de ins-
trumentos musicais, están divididos en tramos
de 6 a 12 anos, de 12 a 18, e de 18 en adiante.
Os socios/as terán que pagar 15 euros anuais, e
teñen descontos nas distintas actividades. Os
non socios teñen que aboar 19 euros como de-
reito de matrícula, sen dereitos a eses descon-
tos. Está xa aberto o prazo de matrícula e de
asociación. Os cursos comezan o 1 de outubro
e rematan no mes de xuño.
Máis información enwww.xacarandaina.com.

¬ CONVOCATORIAS

ANOSATERRA
10-16 DE XULLO DE 2008

Escultura de Manuel Buciños.

Cartel do concurso de maquetas Nsaio no camiño.

IX Festival Folk de Raíz 
de Callobre (A Estrada)

A Asociación Regatos organiza
por novena vez o festival "Folk... de
Raíz", de Callobre, que terá lugar o
venres e sábado,11 e 12 de xullo. 
O primeiro día, contará coa actua-
ción dos grupos Linho de Cuco

(da Estrada e Lalín), Retrouso (Ou-
zande), Alvariza (Carcacía e Luou)
e Pé de Boi(A Estrada e A Ulla). 
A noite seguinte, o certame con-
tará coa participación de O Re-

gato de Matamulleres (de Callo-
bre), o grupo vasco Brigantia,
Sete Netos (de Buenos Aires, Ar-
xentina) e Sérralhe-aí (un grupo
de música “tabernaria” de Trasan-
cos, A Mariña e Terra Chá).

Haberá tamén pulpeira, zona de
acampada e aparcadoiro así como
servizo de bus desde a praza da Fa-
rola estradense até Callobre, a
noite do sábado 12.

¬ FOLK

Via Stellae,  o festival de música clá-

sica compostelán, acolle grandes in-

tépretes, como Giovanni Antonini,

na foto.
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Flores Azules. Actuación o ven-
res 11, ás 22:00, dentro das activida-
des Caixanova na Rúa .
¬MÚSICA.Elodio y Los Seres
Queridos. Este martes 15 están, ás
22:00, en La Casa de arriba.

VILAGARCÍA
¬MÚSICA.Xacarandaina. Espec-
táculo de danza galega pola forma-
ción coruñesa, dentro da progra-
mación Vai de Camiño. O sábado
12, horario e lugar sen confirmar.

do hip-hop para expresar as súas
emocións con humor, enerxía e es-
pectacularidade. O xoves 10. A asis-
tencia é gratuíta.
¬EXPO. O medio é o museo.
Un proxecto expositivo com-
posto de diferentes tipos de tra-
ballos de 20 artistas,   que abor-
dan o museo ou a institución
como soporte e referente da
obra de arte. Coproducción do
Museo de Arte Contemporánea
de Vigo e a Koldo Mitxelena Kul-

turunea de San Sebastián. Até o
21 de setembro, no MARCO, Mu-
seo de Arte Contemporánea .
¬EXPO. Manuel Vilariño. Expo-
sición 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. Facto Delafé y Las

O festival remata o próximo mérco-
res 23 de xullo.
¬TEATRO. Monicreques de Ba-
rriga Verde. Pola compañía Vira-
volta, o sábado 12, ás 12:00, no Tea-
tro Museo do Pobo Galego.

SANXENXO
¬MÚSICA. Vai de Camiño. Doble
sesión, ás 19:30, espectáculo “Pinto
Pinto Gorgorinto”- Tren na rúa.
Máis tarde, ás 21.00 , na Praza dos
Barcos, Xabarín Club.

TOMIÑO
¬EXPO. Manolo Rodríguez. Ex-
posición de óleos no antigo Hotel
Tana, expostos até o 6 de agosto.

TUI.
¬EXPO. Manuel Buciños. Expo-
sición de esculturas deste consa-
grado escultor lucense e ourensán.
Estará até o 3 de agosto, na Galería
Trisquel e Medulio.

VIGO
¬EXPO. Dos ábacos aos com-
putadores. Unha mostra de ca-
rácter didáctico que pretende
achegar ao visitante ao proceso
evolutivo dos sistemas de cálculo
das distintas culturas e tempos. Pre-
senta diacrónicamente a evolución
do cálculo ata a chegada da infor-
mática, e fai fincapé na instrumen-
tación actual para intentar mostrar
como pode ser o futuro. Até o 24 de
agosto, no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Paixóns privadas, vi-
sións públicas. O comisario e
crítico de arte Fernando Castro
Flórez presenta unha selección de
fondos de coleccións privadas de
Galicia, centradas en arte contem-
poránea. 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. Caixanova na Rúa. Di-
versos obradoiros de ciencia dirixi-
dos aos máis pequenos da casa.
Durante oxoves 10 e vnres 11 de
xullo, a entidade financeira colo-
cará unha espectacular cúpula, de-
señada por Quim Guixá, en pleno
corazón da cidade, na esquina en-

tre as rúas Príncipe e Urzáiz, que ser-
virá como escenario para acoller as
diferentes actividades, entre elas
un obradoiro de ciencia e maxia.
Dentro desta iniciativa de rúa, de-
senrólase tamén un obradoiro de
hip-hop impartido pola compa-
ñía Brodas.Esta compañía cata-
lana, liderada polos irmáns Pol e
Luc Fuitós, empregan a linguaxe

GUIEIRO.53.

¬ ANUNCIOS DE BALDE

Queres saber máis “                                       anosaterra.com

Anuncios de balde. Poden facelos chegar por estes medios: no Apartado

1.371, 36200 de Vigo; por teléfono no 986 222 405, por Fax no 986 223 101, ou

por correo eléctrónico en guieiro@anosaterra.com. Pódese incluir unha foto

relativa ao obxecto a vender, percurar, etc..., en formato dixital e dimensións

moderadas. Prégase avisar da desactualización dos anuncios. 
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Elodio y los seres queridos, unha
das escasas actuacións en sala en Vi-
go, nunha semana de notable parón
musical.

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

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

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

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

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

� Ecoturismo na Serra do
Suído.www.fotorural.com/po
rtomartino. Telf.  667 75 57 45

� Son autónomo no sector
do transporte. Busco traballo.
Telf:666627459. Dani.

� Fanse plantacións, podas,
limpeza de fincas e montes,
desbroces manual e mecánico,
calquer traballo agrícola. 
Tlfno: 686 75 31 05 (Carlos).

�  Casa para aluguer de fin
de semana ou para vacacions,
situada á beira do rio Miño en
Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63

� Compro e intercambio ad-
hesivos políticos de Galiza.
Carlos Varela (Asturias).
adhesivos22@yahoo.com.br. 

� Compro calquera material
relacionado con "Fuxan os
Ventos". 
Telf: 981 35 09 52.  A partir de
21.00 horas (Uxío).
� Vendo enciclopedia Espa-
sa, anos 1926-1930, setenta
volúmenes, con nove apéndi-
ces e quince suplementos.Tl-
fono 618607306

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

� Asturias. Tapia de Casarie-
go. Alugo casa nova de campo
con xardín, asador, horta, cena-
dor. Preto de praia e montaña.
Zona moi tranquila. Fins de se-
mana de venres a domingo por
110 euros para todos. 
667 293 752.

� Alúgase piso en Gondomar,
dous dormitorios, salón, cociña,
baño e aseo. 
Telf:  617936257.

� Véndese clarinete Yamaha
en si bemol, en bo estado.
Razón no telf.  636 560 154.

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

� Vendo colección A Nosa
Terra do ano 1907 ao 1970.
Consta de 15 volumes (dous
deles de índices).  Contacto:
xan_sen_lar@terra.es.

� Facemos traballos en pe-
dra: escultura, artesanía, cons-
trución, reformas, restaura-
ción.
Teléfono: 698 163 989

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

� Rapaz de corenta anos
busca coñecer muller galega
con certa cultura e sensibilida-
de, residente en Galicia, para
coñecerse e posible relación. 
riasbaixas2007@yahoo.es

� Home de 29 anos de Vigo, e
non friqui, gustaríalle coñecer
muller de idade similar, con
certa sensibilidade cultural e so-
cial, para amizade ou o que
xurda. 
E-mail: teixugo9@yahoo.es

� Queremos alugar unha casa
nunha aldea da Galiza, un lugar
tranquilo, en contacto coa natu-
reza e galegofalante para pasar
as vacacións, témolas en
agosto.  O noso correo:   lou-
rido@nodo50.org

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

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

Os cataláns Facto de la Fé y las Flores Azules.

Exposición sobre medio ambiente no Porriño.
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mato de comedia romántica.
Ambientada nunha remota vila-
cha extremeña, aborda o
mundo da inmigración magrebí
a través dos amores da Yasmina
do título, unha moza marroquí
que non acaba de encaixar nin
no mundo dos seus pais nin no
da sociedade que a acolle.

DVD. VENDA.
O demo das armas
Dirixe: Joseph H. Lewis.
Intérpretes: Peggy Cummings,
John Dall.
Negro. EE UU, 1949

Filme de culto connaisseure re-
ferencia inescusábel en toda an-
toloxía que se precie do mellor
do xénero negro, gloriosa serie B.
No seu romantismo tolo e fata-
lista á hora de retratar as andan-
zas criminais dun veterano da II
Guerra Mundial e unha arquetí-
pica femme fatale percorrendo
as estradas norteamericanas,
preludia todos os antiheroes do
subxénero gangsteril dos 60; en
especial, os émulos de Bonnie &
Clyde. É, probabelmente, a pri-
meira road movie moderna da
historia e unha pequena xoia
que redescubrir cargada de refe-
rencias que despois serían reci-
cladas con vocación posmo-
derna por moitos autores cinéfa-
gos da facción artística. �

EN CARTEL.
Kung Fu Panda
Dirixen: Mark Osborne e John
Stevenson.
Animación. EE UU, 2008

O filme de animación do verán
chega co selo de Dreamworks,
responsábel de Madagascar,
Bee Movie ou a saga de Shrek.
Debutan na dirección Osborne,
directo dende a animación tele-
visiva, e un home da casa, Ste-
venson, integrante dos equipos
de arte de boa parte dos filmes
producidos pola empresa de
Spielberg. Humor branco e
gamberrismo amábel mais efi-
caz, nun filme que parodia o
subxénero kung fu con acrobá-
ticos monxes shaolinen versión
animais antropomórficos. A
versión orixinal leva a Jack
Black, Dustin Hoffman ou un
autoparódico Jackie Chan po-
ñendo voces; a española vén
encabezada polo previsíbel Flo-
rentino Fernández.

Mister Lonely
Dirixe: Harmony Korine.
Intérpretes: Diego Luna,
Samantha Morton.
Comedia. Francia, 2007

Unha das estreas máis bizarras
do ano achéganola un dos cine-
astas máis estrambóticos dos
últimos anos, Harmony Korine.
Procedente do lumpen artístico
neoiorquino debutou como
icona indi co guión do Kids de
Larry Clark, antes de naufragar
nas procelosas augas do ci-
nema de arte e ensaio máis pa-
sado e acabar nunha sala de ur-
xencias hospitalaria como con-
secuencia dunha premonitoria
versión artística do Jackass na
que mesturando actitude punk
e cinéma-vérité adicábase a
percorrer as rúas buscando
bronca cámara en man, verum
est. O seu retorno ao cinema
“convencional” é esta curiosa
comedia agridoce na que Luna

disonou O home que lles mur-
muraba os cabalos. A cota me-
losa da semana.

Un mozo para Yasmina
Dirixe: Irene Cardona.
Intérpretes: Sanaa Alaoui, José
Luis García Pérez.
Comedia. España, 2008

Curioso e arriscado –no pano-
rama actual do cinema español
dominante– cine social con for-

interpreta un imitador de Mi-
chael Jackson que malvive nas
rúas de París, un día namórase
dunha dobre de Marilyn Mon-
roe e acaba nunha comuna su-
rrealista habitada por sosias de
personaxes famosos. 

Prométeme
Dirixe: Emir Kusturica.
Intérpretes: Uros Milovanovic,
Marija Petronijevic.
Drama. Serbia, 2007 

No último Cannes Kusturica
presentou o seu documental so-
bre Maradona, na edición ante-
rior levara esta pintoresca mos-
tra de realismo fantasioso balcá-
nico que agora chega ás cartelei-
ras estatais. Nos últimos tempos
o director das excelentes Under-
groundou O tempo dos xitanos
merodea por un perigoso bucle
creativo que o leva a visitar unha
e outra vez os mesmos persona-
xes e escenarios. Próximo á
morte, un ancián pídelle ao seu
neto que se encargue de facer re-
alidade os seus atávicos últimos
tres desexos: que  marche á ci-
dade para vender unha vaca,
comprar unha icona relixiosa e
volver casado. Coñecendo a
Kusturica a viaxe iniciática deste

Xosé Valiñas

argumento de principio a fin
pode resultar previsíbel. Se está
en forma asemellarase á vitalista
Gato negro gato branco, se pon a
fanfarria balcánica en modo au-
tomático teremos outra errática
A vida é un milagre.

Posdata, quérote
Dirixe: Richard LaGravanese.
Intérpretes: Hilary Swank,
Gerard Butler.
Drama. EE UU, 2008

A protagonista de Boys don’t cry
decidida a fuxir do seu estereo-
tipo de ambiguas personaxes
masculinizadas –empezar fa-
cendo do novo Karate Kid im-
prime carcácter– interpreta
aquí unha viúva moza que tenta
superar a morte do esposo a
base de romantismo necrófilo e
personaxes secundarios con
chispa. Repite co director do seu
anterior filme, Diarios da rúa,
un LaGravanese famoso polos
seus melodramáticos guións: O
rei pescador, As pontes de Ma-

I m a x e

d e

Imaxe de Kung Fu Panda.
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Samantha Morton e Diego Luna en Mister Lonely.

Gerard Butler e Hillary Swank protagonizan Posdata, quérote.

Fotograma de Un mozo para Yasmina.

Cartaz de O demo das armas.
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CRUCIGRAMA AUTODEFINIDO
por Gonzalo Vilas

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

Vladimir Kramnik proclamouse campión do mundo tras vencer nun polémico
match contra Topalov en Elista no 2006. En setembro de 2007 foi Anand o que
se proclamou campión en México D.F. nun torneo contra 8 candidatos. Para
que a súa vitoria sexa absoluta terá que vencer a Kramnik no vindeiro outono
en Bonn. Este match a 12 partidas promete xadrez da máis alta calidade e reu-
nificará por fin o campionato do mundo despois de que Gary Kasparov crease
a PCA e se desvinculase da FIDE. Kramnik e Anand enfrontáronse en 89 oca-
sións en partidas lentas, 70 foron táboas, 10 gañounas Anand e 9 Kramnik. Na
lista de ELO FIDE que mide a teórica calidade dos xogadores, Kramnik ocupa o
segundo lugar empatado con A. Morozevich, ambos con 2788 puntos, xusto
por detrás de W. Anand que é o primeiro con 2798.

Naiditsch,Arkadij 2624
Kramnik,Vladimir 2788

Sparkassen-DortmundGER (3)
01.07.2008 C42: Defensa Petrov.
A espera dese match que dilucidará o
campión absoluto Kramnik participa en
Dortmund nun forte torneo, no que foi
derrotado na terceira ronda por Naiditsch
nunha excelente partida.
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4
5.d4 d5 6.Ad3 Cc6 7.0-0 Ae7 8.Te1 Ag4
9.c4 Cf6 10.Cc3 Axf3 11.Dxf3 Cxd4  as
negras gañan un peón pero a costa de ce-

der vantaxe no desenrolo, e as brancas
castigarán a captura de xeito clásico, é di-
cir cun sacrificio no centro 12.Dd1 Ce6
13.cxd5 Cxd5 14.Ab5+ c6 15.Cxd5 cxb5
16.Af4 Cxf4 17.Txe7+ Rf8 18.Te5 Dd6
Diagrama 19.Dd2! ¿E a torre? 19...Cg6
Kramnik meditou 45 minutos antes de re-
alizar esta xogada. Se 19...Dxe5 20.Db4+
Re8 (20...Rg8 21.Ce7+ Rf8 22.Cc6+ Rg8
23.Cxe5+-) 21.Re1 (21.Dxb5+ Rd8 22.Td1
Ce2+ 23.Rh1 Cd4 24.Dxb7 Tc8 e as bran-
cas manteñen o equilibrio.) 21...Ce2+
22.Rf1 Tc8! 23.f4 Dxd5 24.Txe2+ Rd7

25.Td2 Tc5 26.Txd5+ Txd5 e a posición é
de taboas 20.Tee1 Agora as brancas te-
ñen unha clara vantaxe 20...f6 21.Tad1
Rf7 22.De3 The8 23.Ce7 Dxe7 24.Db3+
Rf8 25.Txe7 Txe7 26.Dxb5 Tae8 27.g3
Ce5 28.Rg2 Cc6 29.b4 a6 30.Db6 h6
31.a4 Ce5 32.Dc5 Rg8 33.b5 axb5
34.axb5 Cf7 35.h4 Rh8 36.Td2 Rg8
37.Rh3 Rh8 38.f4 Rg8 39.h5 Rh8 40.Df5
Cd8 41.Td7 Ce6 42.Dd5 1-0 

XADREZ       xadrez.algalia@gmail.com

SUDOKUSOLUCIONS

doadomedio

Horizontais:

1- Relativo ao ano. Plantación de café. 2- País asiático situado a

grande altura. Conxunto de tradicións que recompilan os feitos e

ensinanzas de Mahomet, unha das fontes do dereito islámico. 3-

Estado de distracción ou ignorancia, si un está “nel” Indicación

internacional para deterse. 4- Planta das amarilídeas (Agave sisa-

lana). Medio de transporte tarzanesco. 5- Embarullar, confundir,

desordenar, obrar ás presas. 7- Adoptar ou difundir ideas provin-

tes de Francia, en especial no século XIX. 8- Pelexa, combate.

Rodeira, camiño que abre o carro. 9- Ave zancuda dos grúidos,

masculino da grúa. Firo levemente coa uña. 10- Pago simbólico

que entrega o noivo á noiva. Curvar a madeira por efecto do sol ou

da auga. 11- “....... de Veiga”, concello galego da provincia de

Ourense. Plano, liso, sen estorbos, dise tamén do soldado sen gra-

dación. 

Verticais:

1- Bebida espirituosa e aromática, elaborada coa esencia de certa

planta. Botar certo elemento ás carnes ou peixes, para a súa con-

servación 2- Composición poética en honor dunha persoa morta,

canto fúnebre. Peza de madeira ou outro material que se pon baixo

de algo para que asente, para calzalo. 3- Expresión latina que indi-

ca unha acción feita despóis de consumada outra acción (dúas

palabras). 4- Tragar con moita présa, maiormente sendo líquido.

Tratar de “ti” a alguén.  5- Cousa de pouco valor, tamén nome

dunha Santa que dá título a unha cantiga galega. Afirmación. 7-

Campión. Que está nun lado, que non é central. 8- Espingarda,

arma de fogo.  Preposición, variante da forma “sobre”.  9- Corte que

se fai nos piñeiros para resinalos ou nas madeiras para ensambla-

las. 10- Nome dado a varias especies de árbores tropicais que pro-

ducen un froito parecido á mazá pero cubertos de escamas (lese

igual do direito que do revés). Rascas. 11- Simple, inocente, parvo.

Correa de coiro ou rama retorta coa que se engancha a cabezalla

do carro ou o temón do arado ó xugo, por medio da chavella.

Dortmund 2008
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H. Vixande
AA  qquuee  vvéénn  oo  nnoommee  ddeessaa  aassoocciiaa--
cciióónn??
Estamos en contra da dixitaliza-
ción en xeral, pero en particular
contra a introdución de conti-
dos dixitais no ensino.
??
Si, si, sabemos perfectamente
que esa é a intención da Conse-
llaría de Educación. Non me es-
trañaría que promulgase un
Decreto impoñendo o uso de
medios dixitais nas escolas.
QQuuee  tteenn  ddee  mmaalloo  qquuee  ooss  rraappaacceess
eemmpprreegguueenn  oorrddeennaaddoorreess  oouu
eenncceerraaddooss  eelleeccttrróónniiccooss??  DDiinn
qquuee  oo  pprroocceessoo  ddee  aapprreennddiizzaaxxee
aacceelléérraassee..
Nós respectamos moito os orde-
nadores, pero reclamamos o de-
reito da xente a decidir se quere
ou non quere que se empre-
guen. Ademais, sabido é que im-
plica un esforzo suplementario.
DDeeffeennddeenn  oo  ddeerreeiittoo  ddaa  xxeennttee  aa
eelliixxiirr  oouu  oo  ddaallggúúnnss  pprrooffeessoorreess
qquuee  nnoonn  qquueerreenn  eemmpprreeggaarr  oorr--
ddeennaaddoorreess??
Da xente en xeral. Eu vexo
como moitos rapaces sofren na
clase cando se empregan ence-
rados electrónicos.
EE  ooss  ppaaiiss  qquuee  ddiinn??
Protestan. Temos máis de sete-
centos casos de pais aos que lles
están impedindo elixir se queren
ensino analóxico ou dixital. Esta-
mos a redactar un manifesto por
unha España analóxica.
PPooiiss  nnoonn  ssee  vveenn  ppoorr  nniinnggúúnn  llaaddoo
ccaassooss  ddee  ppeerrssooaass  qquuee  pprrootteesstteenn..

Bieito Iglesias

A medida que nos facemos
grandes, tendemos a asu-

mir un programa ideolóxico de
vellos: o importante é ter saúde.
De aí que a política e demais pai-
xós xuvenilistas acaben por can-
sar. No entanto, cando xa esta-
mos máis cheos de política que
se a comeramos, aparecen
axentes provocadores pra devol-
vernos á condición de “aloitado-
res” na rapa das bestas. Velaí por
caso o Manifesto pola Lingua
Común, subscrito por falsarios
que declaran defender os direi-
tos lingüísticos  individuais. O li-
beralismo pode ser discutible
neste campo, aínda que resulta
plausible: se Savater e cía denun-
ciasen a Constitución por impor
o castellano, daquela empezaría
un debate liberal; sucede, en tro-
ques, que queren botarnos a lin-
gua de Cervantes pola gorxa
abaixo, calcándolle co dedo do
autoritarismo. Claro que consi-
deran aceptable a protección
folclórica  de “otras lenguas”,
pero que metan o paternalismo
por onde se enfían as agullas.
Máis un exemplo: certo tribunal
vén de sentar doutrina sobre a
consulta de Ibarretxe e seica a
soberanía vasca deben acordala
os españois todos. De crermos
aos tribunos, o Estado sería
como un marido que, abando-
nado pola esposa, recorre á cha-
mada violencia de xénero. É do
xénero tonto pensar que a auto-
determinación de Euskalherría
ha de votala a España cañí. A este
paso, como letra do himno es-
pañol adoptarán aquel estribillo
que moito cantaba o amigo Te-
mes nas troulas universitarias:
¡Qué tontería, pensaba que tú
eras mía!” �
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Xan Carballa

Acampaña de promoción
de El Mundoe o partido
de Rosa Díez, a conta da

suposta “persecución do caste-
llano”, está retratando os prexuí-
cios duns e a intención delibera-
damente antinacionalista dou-

tros. A escasa nómina de galegos
coñecidos asinantes do mani-
festo é unha noticia a saudar. Por
máis que, ao contrario dalgúns
columnistas do xornal madri-

leño que dicían que había que
sinalar co dedo aos non asinan-
tes, o que convén é que todo o
mundo dea a súa opinión. En
todo caso cabe recomendar que
se informen mellor e non acre-
diten nas informacións do xor-
nal que pinta unha situación en

Cataluña, País Vasco, Illes Bale-
ars ou Galiza en materia linguís-
tica próxima á Alemaña de Hi-
tler. Valéncia líbrase da queima
porque goberna o PP. Por certo,
aínda que non o publicitan
moito, un dos asinantes desta-
cados é  Jiménez Losantos.�

1.318
anosaterra

MENTIRAS

Denuncia que na escola estanse a impoñer as formas dixitais sobre as analóxicas. Di que hai miles de
descontentos con temor a pronunciarse, que non están en contra dos medios dixitais nin dos ordenadores e que
só defenden ‘a liberdade de elección dos pais’. É Daniel Durán, irónico portavoz da Asociación Galicia Analóxica. 
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É que teñen medo a protestar!
Xa sei que en democracia non
tiñan por que telo. O medo é
subxectivo e nós temos a obriga
de defendelos. É unha cuestión
de dereitos fundamentais.
SSeegguunnddoo  aass  ssúúaass  ddeemmaannddaass,,  nnooss
ccoolleexxiiooss  hhaabbeerrííaa  qquuee  ppooddeerr  eelliixxiirr
eennttrree  eennssiinnoo  aannaallóóxxiiccoo  ee  ddiixxiittaall..
TTaamméénn  qquueerreenn  ffaacceerr  oo  mmeessmmoo
ccoo  iinnggllééss  ee  oouuttrraass  mmaatteerriiaass??
Son os dereitos universais.
Dentro de nada veremos ins-
pectores vixiando se se em-
pregan sistemas electrónicos.
Teremos que disimular, usar
métodos analóxicos e, cando
entre un inspector, utilizar o
encerado dixital. Os nenos
non queren saber nada do
mundo dixital.
EEnn  qquuee  oouuttrraass  ssiittuuaacciióónnss  ccoonnssii--
ddeerraann  qquuee  vvuullnneerraann  ooss  sseeuuss  ddee--
rreeiittooss??
Na Administración. Reclama-
mos o dereito a que,
cando a Admi-
nistración se
dirixa a nós,

podamos elixir se o fai en for-
mato analóxico ou dixital.
EE  aass  eemmpprreessaass??
Respectamos o ámbito da eco-
nomía privada.
EE  eessaa  ddiissccrriimmiinnaacciióónn  qquuee  ppaaddee--
cceenn,,  sseemmpprree  ffooii  aassíí??
Admitimos que non, antes o

mundo dixital estaba discrimi-
nado. Hai casos de alumnos
aos que lles prohibían empre-
gar a calculadora nos exames
de matemáticas, pero agora
acontece ao revés! Non ten de-
reito un neno a contar cos de-
dos nun exame de Selectivi-
dade? O que non pode suceder
é que para corrixir ese desequi-
librio do pasado agora estean
perseguindo ás persoas que es-
tán polo ensino analóxico.
PPeennssaann  qquuee  oo  mmuunnddoo  aannaallóóxxiiccoo
eessttáá  eenn  ppeerriiggoo  eenn  GGaalliizzaa??
É certo que algunhas persoas
dixeron que si. É unha esaxera-
ción, perigo non hai, pero si
hai un problema de negación
de dereitos aos pais que prefi-
ren o mundo analóxico. Por-
que nós non defendemos o
mundo analóxico, nós o que
defendemos é o dereito dos

pais a elixir.�

Daniel Durán, portavoz de Galicia Analóxica
‘Na escola hai unha imposición dos sistemas dixitais’

Benigno
Álvarez
Un comunista
na Galiza dos anos 30

Santiago Prol

A loita
permanente
de Xoán Xesús
González
Marcos Seixo Pastor

Edicións A NOSA TERRA

’’O Estado sería como un
marido que, abandonado
pola esposa,
recorre á chamada
violencia de xénero” 

PA
C

O
 V

IL
A

B
A

R
R

O
S

contra e portada.qxd  8/7/08  22:42  Página 2


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4-5.pdf
	6-7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10-11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14-15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19-21.pdf
	22-23.pdf
	24-26.pdf
	27-30.pdf
	31.pdf
	32-37.pdf
	38-39.pdf
	40-41.pdf
	42-43.pdf
	44-45.pdf
	46-47.pdf
	48-53.pdf
	54.pdf
	55.pdf
	56.pdf

