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Remataron as clases e pecharon
os colexios, pero a familia Bolechas está máis espelida ca nunca
no proxecto que vén de botar a
andar a cadea de supermercados
Gadis, a Dirección Xeral para o
Deporte e a editorial A Nosa Terra. Os pequenos besbellos ideados por Pepe Carreiro volven ás
andadas agora en formato de álbum de cromos e de follas autoadhesivas, co gallo da celebración das Olimpíadas e Paralimpíadas de Beijing, que se prolongará durante o mes de agosto.
A campaña, que leva por lema
'Os Bolechas, Beixing 2008', vai
repartir nos estabelecementos

que Gadis ten espallados por todo o país, e de xeito gratuíto ao realizar calquera compra superior
a 20 euros, un álbum de autoadhesivos con todos os deportes
olímpicos e paralímpicos. Xunto
co álbum, distribuirase un carné
personalizado e as seis primeiras
follas de autocolonates.
Cada semana, a partir do 4
de agosto e até o 14 de setembro, repartiranse nas tendas de
Gadis ao adquirir calquera dos
seus produtos, unha folla de
cromos autoadhesivos. Nelas,
ademais dos Bolechas, recóllese toda unha serie de rapaces
practicando os máis diversos
deportes, dende o salto con pértega, o levantamento de pesas
ou o hockey até a marcha ou
natación sincronizada.

O álbum complétase cunha
última entrega cos autocolantes
dos deportistas galegos que
acadaron metal.
A escolla das personaxes dos
Bolechas para esta campaña
conxunta responde, como explica o director de márketing de
Gadis, Antonio Cortés, “ao valor
de identificación que da pequena familia teñen os rapaces, a
súa traxectoria e a súa boa acollida por parte dos cativos”. Con
ela, e a través do trazo de Pepe
Carreiro, perséguese facer fincapé na presenza galega nos xogos de Beixing. Ao ver do director de márketing de Gadis “a piques de comezar os xogos olímpicos e paralímpicos consideramos que non había unha comunicación suficiente”. G

Rosa Aneiros

A

lba chimpa e rechimpa cos
seus tentáculos brancos.
“Vimos de excursión, Vimos de
excursión...!” Tamén eu estou
contenta. Gústame atopar á pequena vulcanoctopus hydrothermalis no fondo do mar, neste abismo do Pacífico de fumarolas quentes e parolar con ela
perpetuando silencios que entrecomiñan as dúbidas. Onde
non quero vela é no andel dos
sotos das instalacións do Instituto de Investigacións Mariñas
de Vigo. Alí o seu corpo languidece tristeiro no formol e fica
muda, con reproches multiplicados polo grosor do cristal do
bote. “Vimos de excursión...!” É
certo. Acabamos de regresar do
Euroscience Open Forum
(ESOF) celebrado en Barcelona.
Formamos parte do Proxecto
Neuston, que aglutina 15 parellas de creadores e científicos
galegos para dialogarmos sobre
ciencia e arte. Adoptamos o noso nome de neuston, a comunidade de organismos que viven
asociados á superficie do mar
–entre a auga e do aire– como
metáfora da simbiose creativa.
Parellas de baile como Xavier
Queipo e Carmen G. Sotelo, Antonio Figueras e Miguel Vázquez, Miguel Anxo Murado e
Vítor Vaqueiro ou Isabel Medina e Fran Alonso abordan cuestións tan variopintas como os
procesos de conservación dos
alimentos, os virus, as luras xigantes ou os procesos químicos. Alba regresa coa maletiña
chea de historias e datos para o
profundo e escuro azul. Di que
agora entende algo máis aqueles que lle fan cóxegas con pinzas e a miran a través de grandes
lentes. Estou certa de que tamén eles conseguiron vela doutro xeito, como unha folerpiña
de neve no abismo de Vulcano.
Nuns meses desembarcamos
en Vigo.G

’’

Formamospartedo
Proxecto Neuston,
que aglutina 15 parellas
de creadores e científicos
galegos”
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Galaxia recibiu a Medalla de Galicia. O mesmo 25 de xullo que a Editorial
Galaxia facía os 58 anos, o presidente da Xunta entregoulle ao vicepresidente
do Consello de Administración da empresa, Benxamín Casal [na foto], a Medalla de Galicia 'por renovar o galeguismo'. Touriño, destacou que Galaxia conseguira renovar o galeguismo até un punto que se converteu "nunha actitude cívica máis que unha ideoloxía partidaria".. "Galaxia é un proxecto en marcha",
proclamou Casal na súa intervención no acto, ao que tamén asistiron, entre
outros, o ministro de Cultura, César Antonio Molina; o delegado do Goberno
en Galicia, Manuel Ameixeiras; o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; así
como o vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana.G

Promoven un manifesto
‘a prol da convivencia lingüística’
X.C.

De Superpiñeiro a Manuel Rivas, de Mercedes Peón a Ana Kiro ou o histórico galeguista Avelino Pousa Antelo, desde o pasado 23 de xullo vén promovéndose a sinatura dun verdadeiro
contramanifesto en defensa da
convivencia lingüística, que é
resposta ao promovido polo
xornal 'El Mundo' e encabezado polo filósofo Fernando Savater e o locutor da COPE, Federico Jiménez Losantos.
A proposta, aberta ás adhesións , está a medrar na rede. En
palabras de Carlos Callón, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, unha das
entidades promotoras “reclamamos o dereito a poder vivir
en galego con normalidade e
que o galego teña todas as garantías de oficialidade como tamén as debe ter o castelán”
Para a Mesa, o manifesto pola
lingua común "ten similitudes
coas teses franquistas". Por iso reclama que “se poida vivir sen que
haxa cidadáns de primeira e de
segundapolasúalinguadeorixe".
RELEVO MEDIÁTICO. Piñeiro, un dos
máis populares presentadores da
TVG foi o encargado de dar lectura pública ao manifesto nun acto
celebrado no Auditorio de Galicia. Piñeiro cualificou de "preocupante" a estratexia de asociacións
como Galicia Bilingüe para facer
crer que "os falantes de castelán
están discriminados".
A proposta de manifesto civil, segue a anteriores pronunciamentos, como o da Federación de Escritores galegos, vascos e cataláns, Galeusca, o 11 de
xullo, e nunha dirección semellante o dun grupo de historiadores das tres nacionalidades.G

? UERE SABER MÁIS?
www.amesanl.org

De pé, Xoán Costa, Benigno Pereira, Ignacio Villar, Cesáreo Sánchez Iglesias e Xosé Lastra. Na mesa, Yolanda Castaño, Xosé Manuel Piñeiro, Carlos
Callón, Avelino Pousa Antelo e Alfonso García Sanmartín, durante a presentación do Manifesto

Texto íntegro do Manifesto

As persoas que promovemos esta
chamada queremos manifestar,
perante as institucións de autogoberno e como aclaración perante a
sociedade galega, o seguinte:
1.- O pobo galego ten dereito a
que a súa lingua propia (orixinaria)
sexa oficial a todos os efectos no
seu ámbito territorial. Os usuarios
do galego deben desfrutar no seu
territorio do mesmo status legal
que o castelán ten no seu.
2.- A situación do galego está

moi lonxe de ser así. Non desfrutamos de dereitos lingüísticos plenos
para desenvolver a nosa vida diaria
con normalidade na nosa lingua
na nosa terra. Son os falantes do
galego os que resultan discriminados. É o galego o que corre perigo
como idioma e os galego falantes
os que non son debidamente respectados. Vivimos unha grande inxustiza que é a negación da igualdade e da verdadeira convivencia.
3.- Por iso, resulta realmente
preocupante que, desde Madrid,
con apoio de importantes medios
de comunicación, haxa quen pretenda convencer á opinión pública de que o castelán corre perigo de desaparición e que os seus
falantes son discriminados no
noso país. Esta inversión da realidade ten como obxectivo que os
falantes do galego non teñan dereitos lingüísticos e que os únicos
deberes para as Administracións

públicas se vinculen ao castelán.
4.- O verdadeiro problema non
está na cooficialidade de idiomas
como o galego, senón na actitude
de quen nega a existencia de pobos e linguas diferentes no Estado
español. Esta actitude si é a negación da convivencia e da igualdade.
O proceso de normalización de
usos do galego foi lento e, até hoxe,
insuficiente para garantir o dereito
a vivir nesta lingua. O que compre é
respectar a legalidade vixente (Estatuto e Lei de Normalización Lingüística) e avanzar con cambios legais na dirección da igualdade e da
convivencia. Xustamente a dirección contraria á proposta polos que
pretenden a imposición do castelán como único idioma con dereitos e deberes para os cidadáns en
todo o territorio do Estado.
5.-. Correspóndelle ao pobo galego, a través das súas institucións
representativas, definir a política

lingüística acorde co criterio de cooficialidade e de lingua propia que
mesmo o actual Estatuto recoñece
para o noso idioma. Esperamos o
compromiso das institucións de
autogoberno na defensa da igualdade plena de dereitos para o galego e na aplicación de medidas a
favor da normalización dos seus
usos. Neste labor contarán sempre
co noso apoio.
6.- Alertamos á sociedade galega para non se deixar confundir e
instámola a cavilar sobre a verdadeira situación do galego no propio país.
Defendemos un dereito humano elemental que nos define,
ademais, como pobo diferenciado.
Debemos ser firmes rexeitando
todo posicionamento que persiga
recortar dereitos ou retroceder no
cativo camiño andado tanto nas
administracións públicas, como na
vida social.G
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Cociña científica para os seis sen
Quere asistir a un espectáculo de maxia na súa
casa? Tan só ten que engadirlle xelatina de leite a
unha pota con aceite fervendo. Pero, coidado!
Corpo a terra porque o aristocrático aceite non
aceptará mesturarse coa plebeo leite. Presenciará
unha pequena explosión porque, como recorda
Gagnaire, todo acto culinario é química

Esther Quinteiro

D

etrás do traballo cotiá de calquera cociña, existen complexos procesos científicos que explican, por exemplo,
a que temperatura é necesario
cocer un ovo. Hervé This e Nicholas Kurti foron os primeiros
en decatarse. Crearon o que se
coñece como “gastronomía molecular”, ciencia que estuda as
propiedades físico-químicas dos
alimentos e os procesos tecnolóxicos aos que se someten.
Entre os entendidos, non é
considerada como un tipo de
cociña, posto que só hai dúas: a
boa e a mala. Tampouco ten
que ver coa creatividade nin
coa presentación do prato, trátase máis ben dunha actitude.
Aquela que intenta aprobar ou
refutar o tradicionalmente imposto nos fogóns para mellorar
ou crear novas receitas.
Esta ciencia alcanzou a súa
máxima expresión a través dos
chefs que se converteron nos
seus representantes. Ferrán
Adriá é un dos máis celebres.
Propietario de El Bulli, que
conta con tres estrelas Michelín, foi elixido por terceiro ano
consecutivo como o mellor
restaurante do mundo segundo a prestixiosa revista gastronómica Restaurant.
A cociña convértese, na Cala
Montjoi (Roses, Girona) no que
está emprazado, nunha linguaxe que expresa harmonía. Para
isto, o cociñeiro asume riscos e
aproveita ao máximo as técnicas
de cocción. Incítase ao comensal a non ser pasivo e a pensar
que o acto de comer require unha determinada disposición e
concentración. O obxectivo é
buscar a través destes procedementos o pracer dos seis sentidos: olfato,gusto,vista, oído, tac-

’’

Entre os entendidos
non é considerada como un
tipo de cociña, posto que só
hai dúas: a boa e a mala”

’’

O Estado español é o cuarto
país, xunto a Italia,
co maior número
de restaurantes
de alta cociña do mundo”

to... e o sexto: a sensibilidade.
Pero non todo o mundo pode gozar deste espectáculo. El
Bulli tan só está aberto de abril
a outubro. Temporada pola
que pasan arredor de 8000
afortunados de entre os 300
000 que piden reserva, mínimo
un ano antes. Os 50 comensais
de cada día saborean 30 pratos,
para o que requiren un par de
horas. Para todos aqueles que
xa comezaran a salivar, teñan
en mente que a factura a pagar
tamén está composta por varias cifras.
Adriá non está só. O Estado
español é o cuarto país, xunto a
Italia, co maior número de restaurantes de alta cociña do
mundo. Ao catalá ségueno de
perto outros moitos como Arzak. Xurdiu así, unha nova corrente española que buscaba

nome para identificarse e evitar que se convertese nunha
renovación culinaria mundial.
Algúns sinalaban nova cociña
española, outros neocociña...
Finalmente, foi o xornalista
gastronómico Pau Arenós o
que presentou na publicación
Apicius a denominación coa
que, segundo parece, se acadou o consenso: “cociña tecnoemocional”.
OS CRÍTICOS. A gastronomía molecular xera interese na sociedade, pero as opinións non
son todas favorábeis. A crítica

máis común reside nas cantidades ofertadas en cada prato
que impiden saciar a fame, así
como os elevados prezos. Para
unha boa parte, é considerada
unha cociña de elite que non
alcanza ás necesidades do día
a día.
O escepticismo non é exclusivo dalgúns clientes, senón tamén dalgún ca outro chef. O
abandeirado da causa é Santi
Santamaría. Denuncia principalmente o emprego de produtos con consecuencias indesexábeis en vez dos naturais,
sobre todo tendo en conta o in-

cremento de alérxicos e celíacos. Este cociñeiro reclama o
dereito dos comensais a recibir
información a respecto dos
aditivos que se empregan.
Neste ataque directo a
Adriá, puxo como exemplo a
polémica metilcelulosa. Entre
outras propiedades, este derivado industrial da celulosa ten
un lixeiro efecto laxante en doses medias. Santamaría insiste
en que inxerir máis de seis gramos pode resultar perigoso.
Porén, as cantidades empregadas por Adriá terían que ser
multiplicadas por máis de dez
para acercarse a eses albores.
Mais, a polémica non caeu
en saco roto. Le Monde publicou as súas dúbidas sobre aditivos químicos vendidos con
termos ecolóxicos e xurdiron
máis voces a nivel internacional que tamén suscitaron interrogantes. Aínda así, non existen manifestacións evidentes
que proben estas críticas. Uns
remítense aos olores da infancia, outros non. Do que podemos estar seguros é de que a
cociña seguirá evolucionando.
A curiosidade do ser humano
sempre será infinita.G

>>>
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is sentidos

Manuel Cidrás

N

Marcelo Tejedor, chef de Casa Marcelo de Santiago

‘O que debía xerar polémica é a
alimentación dos meniños nas escolas’
Marcelo Tejedor é un dos cociñeiros dedicados á renovación da cociña galega. A miniempanada elaborada nunha lata de berberechos ou o
pan líquido en aerosol son algunhas das súas creacións con
máis repercusións.
Casa Marcelo ofrece un único
menú. A que responde esta estratexia?
Xurdiu por unha necesidade
cando abrín. Tiña unha man de
obra moi limitada e quería facer
bos pratos. Como non podía
elaborar máis que catro ou cinco que cumprisen os meus obxectivos, achegábame máis a un
menú que a unha carta. Arredor
de aí, estruturei a súa forma. Realmente, xorde da necesidade e
do máis puro sentido común.
Non foi un capricho.
Acode persoalmente a comprar as materias primas das súas receitas. Leva unha idea fixa
antes de saír do restaurante?
Nos primeiros momentos deixábame levar da man do mercado. Agora caben todas as posibilidades. Nós imos todas as

>>>

mañás á praza. Iso é algo que
non cambiou dende o primeiro
día. Pero, ás veces podemos levar unha idea preconcibida e
cambiala en función dos produtos que atopamos, outras
buscamos o material que fai falta. Calquera posibilidade vale.
Está presente en todas as fases
do proceso culinario. Debe dedicarlle moitas horas...
O traballo do restaurante absorbe absolutamente todo o día.
O ano pasado pechou seis meses. Os cociñeiros necesitan un
período de descanso tan longo?
É significativo que en Galicia haxa moitos restaurantes de tempada. Estes locais traballan cando hai unha clientela que veranea, a clientela estacional. O
meu restaurante non é estacional, traballamos todo o ano. Pero o pasado, despois de dez
anos, pensei que me facía falta
unha certa época de reflexión.
Por iso decidín pechalo durante
seis meses nos que non parei,
porque estiven facendo moitas
cousas sen abrilo. Dinme conta
de que, se financieiramente o

’’

A cociña xaponesa
e a galega son cociñas
de produto”

’’

O polbo á feira é un
dos cinco pratos mundiais”

’’

A técnica e a tecnoloxía
fan moito pola boa cociña”

podes facer, sería estupendo. Eu
atopei algunha maneira de que
a miña economía o soportase,
pero dende logo este ano non
vou poder repetilo.
Aproveitou ese tempo para ir a
Xapón. Hai semellanzas entre a
cociña galega e a xaponesa?
A cociña xaponesa e a galega
son cociñas de produto. Eu atopo no Xapón un pouco a espiri-

tualidade que a min me gustaría
imprimirlle á cociña galega a
maiores. Esa solemnidade e rigor, a posta en escena...
A Galicia chegan turistas buscando marisco. O polbo á feira
aínda está por descubrir?
O polbo á feira é un dos cinco
pratos mundiais. É o paradigma da altísima cociña. Non todo o mundo o coñece, pero
tampouco é tan descoñecido.
O que ocorre é que unha pizza
pódese facer case en calquera
lugar do planeta, porque non é
tributaria dun produto local
determinado. En cambio, facer
un polbo á feira en Arxentina é
complicado. É un prato moi ligado á paisaxe, a maior delicatessen que eu poida coñecer.
Hai pouco Santamaría denunciou a utilización de produtos
dubidosos. Con tanta investigación non existe o risco de que
se aparten do natural?
Santamaría puxo en evidencia
precisamente as súas propias
carencias. Para min, o que dixo
non se corresponde coa realidade. A técnica e a tecnoloxía
fan moito pola boa cociña. No
que ten que haber un esforzo inmediato por parte de todos os
grandes cociñeiros, polos menos grandes e polas Administracións, é pola alimentación
dos meniños nas escolas. Facer
da alimentación unha materia,
non de estudar senón para comer. Aí é onde temos moita responsabilidade e onde habería
que facer un bo escándalo.
De momento a cociña científica está presente nalgúns restaurantes. Chegará a formar
parte da vida cotiá?
A única diferencia é que antes
faciamos un merengue e simplemente sabíamos que montaba. Agora sabemos o por que.
A cociña, como calquera eido,
evoluciona. Xa hai moitos anos
que o ser humano se preocupa
por coñecer os fenómenos físicos e químicos que se producen
no feito de cociñar. Meter un
bisté nunha tixola é unha transformación física e química dun
alimento. O coñecemento, cada
vez máis, será aplicado no mundo da alimentación coas consecuencias que teña que ter. Supoño que a meirande parte serán moi boas.G

o seu recente congreso o
PSOE ven de sinalar o laicismo como unha das liñas programáticas da súa política. Ben está
o propósito, porque a laicidade é
unha das asignaturas pendentes
da democracia española, pero
este anuncio compadécese mal
coa imaxe, reiterada un ano
máis, do alcalde socialista de
Santiago, prostrado como delegado rexio na tradicional-ofrenda-ao-Apóstolo. En Vigo, onde
alcaldes de todo o abano parlamentario fixeron desfilar o seu
cargo na tamén tradicional-procesión-do-Cristo-da-Victoria,
creouse certa polémica (pequena, a verdade) porque a Concellería de Cultura non incluíu a tradicional-procesión no programa
de actos das festas, o que non implica que non se celebre. O alcalde socialista criticou a decisión
dos seus socios de goberno.
Insisto nas fórmulas apelativas á tradición porque precisamente esta sempre é apelada na
censura á superación de feitos
que afunden as súas raíces na
histórica catolicidade do Estado. Nin a tradición é neutra nin
pode alzarse como valor absoluto. Se tal fose, o principio tradicionalista sería o garante da
inmobilidade social: as actuais
tradicións non terían así nacido.
Hai tradicións que non é que
sexan malas ou boas, é que son
incompatíbeis cos actuais principios que ordenan a convivencia. Entre eles a neutralidade relixiosa do Estado. Por non facer
demagoxia non aludo a outras
tradicións das que hoxe felizmente ninguén se reclama valedor. O laicismo non se opón á relixiosidade, antes ben é garante
dela nunha sociedade na que
convivimos crentes de distintos
credos e descreídos. Líbrenme
os deuses dos que cren de querer
eu que lle rendan pleitesía á miña falta de fe, pero eu tampouco
quero rendérllela á súa na persoa
dos que me representan.G

’’

O laicismo non se opón
á relixiosidade,
senón que é garantía
dunha sociedade
de convivencia
entre crentes
e descreídos”
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CiU, BNG e PNV reivindican
a igualdade dos idiomas diferentes do castelán
Celebraron o 75
aniversario da primeira
reunión de Galeuscat
X.C.

Os líderes de CiU, BNG e PNV
reuníronse en Santiago para celebrar unha xuntanza da alianza
Galeuscat que homenaxea o 75º
aniversario da Declaración de
Compostela, do 1933. Os tres
partidos membros da alianza
Galeuscat coincidiron ao reivindicar a construción dun estado
“plurinacional” que “respecte as
realidades” de Galicia, País Vasco
e Cataluña e aludiron a pactos
“implícitos” entre PSOE e PP para “pechar” un modelo de estado
que “non pase do autonómico”.
Anxo Quintana (BNG), Íñigo
Urkullu (PNV) e Artur Mas
(CiU) durante as súas intervencións insistiron na necesidade
do “recoñecemento” da “pluralidade” identitaria, lingüística,
cultural e nacional das tres autonomías históricas.
“Galeuscat dá un paso á fronte como alternativa ao modelo
de Estado compartido por PP e
PSOE, cun novo proxecto que
lles dea o mesmo status xurídico

Íñigo Urkullu(PNV), Anxo Quintana(BNG) e Artur Mas(CiU), durante o encontro de Compostela.

ao galego, ao vasco e ao catalán
que ao castelán”, defendeu
Quintana, ao igual que Urkullu,
quen incidiu en que a creación
dun estado plurinacional “non é
anacrónica”, senón que entronca coas grandes tradicións federais de “articulación da pluralidade” que lles “garantiu a moitas
sociedades a modernidade, a liberdade e o progreso”.
MAIOR RECOÑECEMENTO. Artur Mas
reclamou un Estado plurinacional que “respecte o feito nacional catalán, galego e vasco”, pero
non coa “descentralización autonómica actual” que, ao seu

xuízo, conta con “tics centralistas moi acusados”. Considerou
que hoxe” é o día de proclamar
que cómpre “maior desenvolvemento nacional e maior recoñecemento lingüístico e cultural”.
“Porque o idioma é a columna
vertebral, o ADN da nosa cultura, da nosa forma de ser e da nosa realidade como pobos”, defendeu o presidente de CiU.
Ademais, insistiu en que os
nacionalismos “non van en
contra do castelán”, idioma ao
que asegurou defender “como
un patrimonio común de indubidábel proxección universal”;
senón que se “resiste” a “subor-

OTTO / A.G.N.

’’

MasreclamouunEstado
plurinacional que “respecte
o feito nacional catalán,
galego e vasco’”

dinar” as linguas propias ao español, ao igual que as nacións
ao Estado central. “Porque as
nosas linguas non son de segunda, como tampouco o son
as nosas nacións”, proclamou.
O voceiro nacional do BNG
asegurou tamén que a Galeuscat
terá “sempre a man tendida ao

diálogo”, posto que seguirá reclamando unha “nova cultura política” que sirva para que España
sexa un “estado conformado por
varias nacións”, polo que demandou do goberno a “valentía”
de “recoñecelo”. Ademais, considerou “máis pertinente que nunca” esta reclamación ante a “perversión que xera a falta de coñecemento da realidade”. Neste
sentido, referiuse a persoas que
“pretenden perpetuar unha situación inxusta e convencer de
que os inxustos” son os nacionalistas; así como a “medios de comunicación que denuncian a
persecución do castelán”.
Na mesma liña, Mas utilizou
unha enquisa realizada nas comunidades españolas sen lingua propia co fin de coñecer a
súa opinión sobre Cataluña e recordou que unha das preguntas
era ‘¿Por que falan catalán en Cataluña?’. A resposta maioritaria a
esta cuestión, cun 85%, foi que “é
para diferenciarse do resto”. “Para molestar”, resolveu Mas con
sarcasmo, ao tempo que recalcou que este feito responde a
que se trata da “súa lingua propia, igual que o é para os franceses o francés”.G

CARTAS
Á DOUTORA HERBAS
O pasado cinco de xullo, os xornais facíanse eco dunha noticia
que, de suceder en Alemaña, ou
outros países centro europeos e
incluso doutros continentes,
con cultura de medicina homeopática coñecida pola cidadanía
dende hai centos de anos, non
tería nada de particular nin extravagante. Mais tampouco daría lugar as informacións que circulan, nas que se ve a desconsideración e falla de ética profesional amosada por outros colegas
menciñeiros practicantes da

medicina alopática, e polo que
se olla moi afectados pola globalización e o pensamento único e
que, aínda no ano 2008, descoñecen que se as vellas culturas
menciñeiras existen e resisten
no tempo por algo será, aínda
tendo na súa contra o mercantilismo influínte imposto polas
multinacionais farmacéuticas.
Polo visto, unha menciñeira
coñecida polo alcume de Doutora Herbas, facendo substitucións nun PAC da Coruña, axudaba os doentes con medicinas
homeopáticas de xeito complementar. Mais aínda así, a falla de
ética profesional dalgúns dos

seus colegas aos que substituía
non se fixo esperar, denunciando que “non existen evidencias
científicas neses tratamentos”. A
min, que son galego de terra

ESPECIAL VERÁN
á venda o 7 de agosto.
O seguinte número
estará nos quioscos
o 4 de setembro.

Información diaria en
www.anosaterra.com

adentro, dóeme que os denunciantes, polo visto científicos cun
ego moi alto, pouco eficiente e
desculturizado, non saiban das
distintas culturas da medicina
popular existentes no mundo.
A medicina homeopática é
usada hoxe en día en Alemaña
como tratamento polo 42% da
poboación e en Francia por un
38%. A maioría de usuarios son
de clase media e alta. A Casa Real Inglesa ten por menciñeiros
de cabeceira homeópatas. E o
Príncipe Carlos gusta de visitar
os centros de homeopatía.
Pero hai outras evidencias
científicas. O Premio Nobel de

medicina, Richard Roberts, non
para de denunciar publicamente que as multinacionais farmacéuticas non están interesadas
en producir e investigar fármacos que curen, senón en manter
grandes taxas de doentes crónicos. Incluso chega a dicir que “xa
non lles gustan os antibióticos
por curar as infeccións demasiado axiña”. Coherente con esa denuncia foi un informe sobre da
saúde, publicado por El País, en
2007, no que se di que o 76% das
consultas médicas de ambulatorio son de doentes crónicos.G
Manuel Guerra Ferreira
(Vigo)
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GALEGUISMO
TOURIÑISTA
Carlos Aymerich

A

Anxo Quintana diríxese aos asistentes o 25 de xullo.

PACO VILABARROS

Quintana reclama
a ‘maioría social’ o Día da Patria
’’

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

M. Obelleiro

Baixo o lema ‘Cremos no noso
país’, a marcha partiu como cada ano da Alameda compostelá
até unha ateigada Praza da
Quintana, onde interviñeron a
secretaria xeral de Galiza Nova,
Iria Aboi, e o portavoz nacional
do BNG, Anxo Quintana. Aboi,
que centrou o seu discurso no
conflito lingüístico, comezou a
súa quenda citando o nome das
organizacións políticas que,
chegadas dende distintos puntos do mapa, participaron na
manifestación.
Ao rematar o discurso a líder
de Galiza Nova, Quintana fíxose
co estrado entre berros de ‘Presidente, presidente’. O portavoz

nacional do BNG aludiu á “primeira gran crise económica da
globalización”, que “evidencia o
esgotamento do modelo enerxético baseado no petróleo”. O
nacionalista sinalou perante os
manifestantes que acubillaba a
Quintana que o BNG pon o “autogoberno ao servizo da economía real e das persoas”.

OBNGNAXUNTA. Ademais de facer
referencia á venda do 45 por

Nós non nacemos
para ser complemento
de ninguén”
[Anxo Quintana]
Portavoz nacional do BNG.

cento de ACS en Fenosa, o portavoz do BNG asegurou que o seu
partido non permitirá que os

Liderar o país
Segundo apuntou o líder nacionalista, o gran reto do BNG é
“construír unha nova maioría social galeguista como apoio a un
novo Goberno”. Quintana sinalou
que o BNG é “a forza do Goberno
imprescindíbel”. “Nós non nacemos para ser complemento de
ninguén nin ser bisagra en ningún modelo multipartidario. Nacemos para liderar o país”, engadiu entre os aplausos da multitu-

de, entre a que se mesturaban os
milleiros de estrelas vermellas e
azuis que repartiu a organización.
Un ano máis, o nacionalista subliñou a necesidade de crear “un
novo Estatuto de Nación que Galiza precisa facer realidade no 2009”.
Cun “ánimo e adiante” e co mítico
“Galiza Ceibe”, Quintana despedíase dos nacionalistas antes de que
soasen as primeiras notas do Himno Galego.G

fondos públicos se utilicen para
“cadrar a conta de resultados
dalgunha empresa mal xestionada”, aludindo aos problemas
de Martinsa-Fadesa. “Mentres o
BNG teña responsabilidade na
materia, os fondos públicos só se
utilizarán para asegurar o acceso
á vivenda ás persoas con menos
recursos”, engadiu.
Na súa intervención, o vicepresidente da Xunta tamén salientou a capacidade de decisión que posúe o nacionalismo
galego hoxendía, “somos máis
nación porque temos máis capacidade para tomar decisións”. A continuación, sinalou
os logros que acadaron as consellarías nacionalistas na Xunta
e referiuse ao descenso no uso
do galego e á falta de normalización como “un problema lingüístico”.G

? UERE SABER MÁIS?

Fotogalerías do Día da Patria en
www.anosaterra.com

conta de lle dedicar o Día
das Letras Galegas a Ramón
Piñeiro e de lle conceder a medalla de ouro de Galiza á editorial
Galaxia, o sucursalismo –nomeadamente a delegación galega
do PSOE– anda empeñada na
reivindicación dun suposto galeguismo etéreo, suprapartidario e
antinacionalista. Todos somos
galeguistas, veu dicir Touriño,
porque o galeguismo é apenas
un “amplo espazo transversal de
entendemento e colaboración
que só esixe tolerancia democrática, compromiso co país e responsabilidade cívica”.
Poderiámonos preguntar
onde radica o compromiso co
país dun Touriño transido de
“amor a España” –como el proprio declarou en Rianxo, diante
do busto de Castelao– e sempre
pendente das ordes de Madrid.
Ou mesmo onde esqueceron
don Emilio e o seu partido “unha tolerancia democrática” e un
“compromiso cívico” incompatíbeis coa fraude do voto exterior (por certo, Marisol Soneira segue de responsábel de emigración do PSdeG-PSOE!). Mais
alén da inconsistencia, esperábel, do discurso touriñista cumpre situar a fundación de Galaxia (felizmente unha realidade
viva) e Piñeiro no seu contexto
para evitar a manipulación interesada de quen apenas ve no
galeguismo o disfrace co que
agachar outras dependencias.
O piñeirismo –coa súa negación da loita política e o seu elitismo– foi apenas unha anomalía no desenvolvemento do galeguismo. Unha excepción só
explicábel pola dureza da represión franquista e pola alerxia
que Piñeiro sentía polo pobo e
as organizacións de masas. Alén
do máis, a historia xa ditou o seu
veredicto: a pesar dos partidos
españois o galeguismo existe
porque hai unha organización
de masas nacionalista e popular, o BNG, que garante a defensa dos intereses de Galiza. G

’’

O sucursalismo anda
empeñado
nun galeguismo
etéreo,
suprapartidario e
antinacionalista”
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Xosé Ramón Fernández Antonio, conselleiro de Economía

‘Apoiaremos a obra pública e a vivenda
social como medidas anticrise’
O conselleiro de economía Xosé Ramón
Fernández Antonio (Vigo, 1952), gábase de que o
goberno galego fose o primeiro en adoptar
medidas anticrise e propoñer unha fórmula de
financiamento, “a proposta que puxo Solbes na
mesa non cobre as expectativas de suficiencia.
Envellecemento e dispersión deben ser
consideradas para posibilitar un acordo”
Xan Carballa
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Que capacidade ten o goberno
galego para incidir sobre a crise
económica?
Hai que ter en conta que estamos nunha situación caracterizada pola crise financeira internacional, cunha forte restrición
do crédito como efecto máis directo; cun espectacular crece-

mento do prezo do petróleo e de
moitas materias primas e un exceso de oferta no sector da construción residencial. No mes de
xaneiro tomamos varias medidas, cos límites das nosas competencias, que tratan de incidir
neses tres aspectos críticos. Respecto á construción aumentando a licitación de obra pública, cun compromiso de contratar máis de 1.500 millóns de

euros en 2008, que percorrida a
metade de ano xa se sustanciou
no 50%. Tomamos tamén medias para fomentar a promoción
de vivendas de protección oficial
e rehabilitación que están dando
resultado e inflúen na xeración
de emprego. En relación á restrición da liquidez dos mercados
internacionais tomamos medidas cos instrumentos que temos
(IGAPE e XesGalicia) para facilitarlle o financiamento ás empresas. As decisións de xaneiro puxeron en mans dos empresarios
máis de 700 millóns de euros por
diferentes vías (préstamos, subvencións ou avais) e recentemente reuninme en Luxemburgo co presidente do Banco
Europeo de Desenvolvemento e
conseguimos outros 200 millóns
de Europa nesa caste de axudas.
Non queremos que ningún pro-

xecto viábel quede sen financiamento.
Entrarían os acordos sociais nesas medidas anticrise?
hai que procurar un clima de
confianza mediante o diálogo
social. Velaí a sinatura o pasado
sete de xullo dun acordo pola
competitividade de economía
por parte do presidente da
Xunta con sindicatos e empresarios. Son medidas como as que
citei e outras a máis prazo, porque estamos nun momento de
caída do ciclo de crecemento
económico. Pero Galicia ten que
gañar posicións para situarnos
nunha boa posición. Nós temos
sectores sólidos, como o automóbil, o naval, o textil-moda ou
o de enerxías renovábeis e debemos incidir nos factores que nos
poñan nunha mellor situación
de competitividade. Queremos

competir en diferenciación e calidade non con baixos salarios.
Arrastramos un diferencial respecto a Europa e España en
converxencia. Temos que avanzar máis rápido e a situación actual parece anunciar un retraso
nesa igualación.
Galicia nestes tres anos avanzou
7,3 puntos en converxencia con
Europa e en relación con España
tamén gañamos porque medramos máis a presa. Por primeira
vez en moitos anos levamos dez
trimestres por riba da media española, o que rompe unha tendencia crónica de que íamos por
debaixo e temos que felicitarnos.
Neste panorama de crise hai que
dicir que seguimos medrando
por riba e as taxas de paro son
menores: España está no 10,4%
e Galicia no 8,3%, cando en 2004
estabamos dous puntos por riba
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Queremos competir
en diferenciación
e calidade
non con baixos salarios”

’’

Comprometimos máis
de 1.500 millóns de euros
en licitación pública
en 2008 e xa levamos
a metade efectivizada”

’’

Por primeira vez en moitos
anos levamos
dez trimestres
de crecemento por riba
da media española”

’’

As taxas de paro
son mellores: España está
no 10,4% e Galiza no 8,3%,
cando en 2004 estabamos
dous pontos por riba
(13,5% en Galiza e 11,5%
en España)”

’’

Ascomunidadesautónomas
temos unha presión
de gasto porque prestamos
os principais servizos
públicos”

(13,5% en Galicia e 11,5% en España). O obxectivo é seguir medrando por riba da media española e penso que ese obxectivo
vainos axudar na converxencia.
FINANCIAMENTOAUTONÓMICO
Na negociación do financiamento autonómico dise que
ningunha comunidade ensina
as súas cartas, pero cales son os
elementos centrais que propón
o goberno galego?
En financiamento autonómico
Galicia fixo unha proposta, que
todos coñecen desde maio, a
primeira despois das eleccións
xerais. Un sistema de financiamento, parece unha obviedade

POLÍTICA.9.

‘Aínda sen novo Estatuto
teremos Axencia Tributaria propia’
Economía propón unha
maior cesión fiscal, pero que
reclama a Xunta, máis autonomía fiscal, unha axencia tributaria propia? Cal sería o escenario fiscal idóneo?
O incremento na participación
nos tributos compartidos é un
avance, sobre todo en transparencia, para que os cidadáns
coñezan onde van os seus cartos. Incrementar a capacidade
fiscal en ámbitos propios –por
exemplo estamos tramitando
nós o canon eléctrico–, é necesario pero sobre esas decisións
estanse elevando moitos recursos ante o Constitucional, por
tanto é importante deixar claro
que as comunidades autónomas teñen un espazo fiscal específico. Cando reformamos o
imposto de sucesións e doa-

dicilo, ten que cubrir as necesidades de gasto. As comunidades
autónomas temos unha presión
de gasto porque prestamos os
principais servizos públicos (sanidade, educación, servizos sociais e de persoas dependentes)
e por iso medran as esixencias
económicas. Daquela a distribución do gasto público do estado
ten que pivotar máis nas comunidades autónomas. Ese obxectivo compartímolo todos. En segundo lugar hai que financiar as
competencias que temos transferidas, o que se entende por suficiencia financeira. A proposta
que fixo Economía acepta agora
ese principio, e asume que a nivelación debe ser total. Recoñécese tamén que debe haber máis
capacidade fiscal das autono-

zóns adaptámolo á nosa realidade e ás esixencias europeas e
esa adaptación debe ser un obxectivo da autonomía fiscal e financeira. Os instrumentos
para xestionar nós impostos inclúen a creación dunha Axencia Tributaria Galega que deberá coordinarse coa estatal.
A negociación do Estatuto
frustrouse. Sería útil na actual
coxuntura económica un
novo Estatuto?
Nesta lexislatura xa non é posíbel pero é unha política
clara do goberno reiniciar a
revisión estatutaria que impediu a oposición do PPdG.
Desde o punto de vista económico organismos como a
Axencia Tributaria deben estar no propio estatuto, aínda
que xa estudamos como fa-

mías e incrementa a participación nos tributos que recada o
estado (IRPF, IVA e Impostos especiais) pero permanecen ambigüidades en temas para nós
fundamentais.
Propoñen criterios específicos
para Galicia?
Quen xeran demandas son as
persoas e unha persoa de máis
de 65 anos consume catro veces
máis servizos sanitarios que
unha máis nova. Iso obriga a que
se asuman custes diferenciais
que ten Galicia, sexa o envellecemento ou dispersión da poboación. Iso aínda non se recolle no
documento da pasada semana e
esiximos que se formule. Son
ambigüidades que hai que despexar para que o principio de suficiencia financeira sexa real.

’’

Hai quen fala de rebaixar
impostos cando o que
quere é rebaixar servizos”

celo a falta desa reforma.
O PP lanza estes días como receita contra a crise determinadas rebaixas de impostos. Haberá máis presión fiscal?
Teremos que pensar nos servizos que debemos prestar, porque hai quen fala de rebaixar
impostos cando o que queren é
rebaixar servizos. A realidade é
que este goberno aprobou

Con Solbes foi unha reunión
multilateral, pero algunhas comunidades queren negociar bilateralmente. Cataluña mesmo
fala diso no Estatuto.
É un falso dilema. Cando presentei a proposta galega en maio
fixen unha reunión bilateral co
Secretario de Estado e volvín ter
outras para realizar ese debate a
dúas bandas, porque temos aspectos específicos. Pero debemos buscar un consenso entre
as comunidades e chegar a cordos no Consello Xeralde Política
Fiscal e Financeira.
DÉFICITPÚBLICO
Haberá nesta nova situación
déficit público no orzamento
galego de 2009?

‘Hai que manter varios anos o 8%
para Galicia nos orzamentos do Estado’
Na actual situación é posíbel
soster o esforzo do 8% dos orzamentos do Estado para Galicia ou van vir recortes?
É un compromiso explícito do
goberno central manter ese investimento territorializado. O
8% recoñece que temos un déficit de infraestrutura que hai

que cubrir. De utilizar o indicador do que fala o Estatuto de
Cataluña –participación no
PIB– corresponderíanos o 5,1%
e se a referencia fose a poboación tocaría un 6,5%. Pero precisamos ese 8% sostido durante varios anos para corrixir
os déficits que arrastramos.

Esa continuidade por varios
anos do 8% nos orzamentos
xerais inflúe na negociación de
financiamento autonómico?
Todo está relacionado pero hai
que separar datos. O financiamento das competencias por
unha banda e outra o destino
dos gastos do Estado.G

unha medida que favorece ao
90% das familias galegas que é
a rebaixa do imposto de sucesións e doazóns que entrará en
vigor a 1 de setembro, e que
trata favorabelmente ás herdanzas galegas que teñen
como base a vivenda habitual e
o patrimonio vinculado ás empresas familiares e ás pequenas
empresas. O canón eléctrico
está vinculado ao medio ambiente, pero parece lóxico que o
impacto negativo dos encoros
de produción hidroeléctrica teñan un canon que reverta nas
áreas máis afectadas e axuden
ao seu desenvolvemento económico, Debemos mellorar os
impostos e ser máis eficaces no
gasto. Non subscribo que se diminúan servizos públicos falando de baixar impostos.G

A normativa de estabilidade orzamentaria establece que nos
momentos nos que a economía
medra por riba do 3% debe haber superávit e facilitar déficits
cando os crecementos son menores. Trátase de que os orzamentos teñan carácter anticíclico: Mentres Galicia medrou
ao 4% controlamos o gasto público e rematamos os exercicios
con superávit. En 2007, con
perto de 100 millóns de euros.
En anos sucesivos propomos
débeda co fin de mellorar o tecido produtivo e impulsar a
economía. Incluirase nos orzamentos de 2009.
Como son as grandes liñas deses orzamentos?
Cando elaboramos os de 2008
estabamos nun crecemento
por riba do 4% pero despois baixaron as expectativas trimestre
a trimestre. En 2009 o obxectivo
ante un escenario de menor
crecemento é reforzar as políticas sociais e darlle máis importancia ao gasto en recolocación
e formación de traballadores;
tamén reforzaremos o investimento produtivo para incrementar a competitividade.
As eleccións non inflúen?
A política é a mesma que trazamos en 2005: ten que ser apostar por unha Galicia competitiva no escenario internacional,
con independencia de que haxa
eleccións.G
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ENPOLEIROALLEO

INSOLIDARIOS

PALABRAS INOFENSIVAS

CARLA, OMNIPRESENTE

El Periódico de Catalunya

Magazine / Yo Dona / El País Semanal

Luís Lamas
(venres 18 de xullo)

(domingo 20 de xullo)

“Palabras inofensivas” é o título
do artigo de Alfredo Conde en El
Periódico de Catalunya. “A bandeira, a lingua, as vítimas do terrorismo e a xefatura do Estado,
por citar as palabras máis tinxidas de amarelo de toda a historia
de España, ou son de todos ou
non son de ninguén. Mal foinos
cando foron só uns os que se
apropiaron delas, os que as usufrutuaron en detrimento de todos os seus lexítimos herdeiros,
isto é, a totalidade dos españois.
De todo hai xa 40 anos. Desde
entón, moita outra xente pasounas moi mal polo seu afán de
non renunciar a ningunha das
súas dúas linguas, a ningunha.
Esa xente, é dicir, a maioría da

Tres revistas dominicais que se
venden con varios diarios coincidiron en dedicar a súa portada
á cantante e modelo Carla Bruni, muller do presidente francés
Nicolás Sarkozy. Trátase de El
País Semanal, que ademais no
interior ofrece unha reportaxe
de 12 páxinas con ilustracións,
Magazine, que se vende en Galiza co Faro de Vigo e La Opinión de A Coruña e que lle dá oito páxinas, e Yo dona, publicación del El Mundo que recorre
ao formato de entrevista en catro páxinas. Estes xornais, ademais de coincidir, tampouco tiveron a precaución de empregar fotografías orixinais e algunhas delas aparecen repetidas.

poboación periférica de España,
sabe moi ben, aínda que non sexan escritores nin pagasen idénticas facturas ás pagadas por estes, que quen está en perigo de
desaparición non é a lingua española. Como e en razón de
que? De modo afortunado, que
para todos é motivo de orgullo,
milleiros de emisoras de radio,
centos de emisoras de televisión,
centos e centos de diarios e revis-

tas semanais, un millón de libros
diarios editados sen pausa ao
longo do ano dan idea dunha
lingua puxante interna e internacionalmente [o castelán]. Que
é entón o que a ameaza? O prolongación da agonía de linguas
como a galega? Poden crer de
verdade no que subscriben e
afirman quen subscribiron o
manifesto? Entón, por que o fan?
E como chamalos?”

EN DEFENSA DE BABEL
Público
(luns 21 de xullo)

O filósofo Javier Sádaba tamén
sae en defensa das linguas periféricas na súa habitual colaboración de Público. “Estase cometendo o erro de identificar
terra con lingua. A cuestión é
que habería que aplicar en todas as direccións que [os dereitos] son das persoas, non das
nacións. Por exemplo, quen
queira educarse en éuscaro en
Madrid, que o faga. Non penso
que sexa posíbel. E entón québrase sen máis a doutrina de
que cada quen fala o que lle peta. Porque a realidade é outra.
La realidade é que se establece o
castelán, obrígase o castelán,
colócaselle no medio como algo inamovíbel, e blíndase con
mil e unha leis. As outras linguas, ao final, son concesións
que benevolamente permite o
poder dun Estado que, ese si,
posúe unha lingua como se dun
individuo se tratase. A contradición é manifesta. Pero é que,
máis aló de aspectos formais e
dos dereitos das persoas, é a teimuda realidade. E o que ela nos
di é que é absurdo falar do perigo que corre o castelán. Todo o
contrario. O único que corre perigo é a permanencia das linguas minoritarias. Habería que
estar cego para non recoñecer
que a maior parte dos estímulos
que se reciben en calquera recuncho de España son en castelán. Que estean tranquilos, o
castelán non morre. Pero que
nos deixen tranquilos, porque,
para ben ou para mal, en Babel
vivimos. E seguiremos a vivir”.G

H

ai xa tempo que os nacionalistas cataláns e
máis o PSC, que tanto monta,
monta tanto, levan unha estratexia para rapinar todo o que
poidan do Estado e, á vez, contribuíren o mínimo posíbel.
É a estratexia do agravio
comparativo constante, do
laio continuo. Evidentemente,
non comparto unha visión de
España coma esa, insolidaria,
pechada, desconfiada…
Pero o que si é certo e que
dentro da súa estratexia son uns
mestres. Claro que no país dos
cegos o torto é o rei. E cegos hai
ben deles, tamén en Galicia.
Cómpre lembrar cando a
algúns dos líderes do nacionalismo galego lles parecía bo
para Galicia o sistema de financiación proposto por Cataluña no Estatut. Sería bo saber
se seguen pensando o mesmo.
O último paso, polo de agora, foi presionar o goberno
central para que publicase as
balanzas fiscais. Un documento coxo que non permite ver a
realidade das cousas, pero que
de seguro lles serve para sacar
máis tallada. Ao tempo.
Non era malo que alguén
lles falase doutras variábeis: o
imposto de Sociedades, os ingresos por IVE, o gasto da Seguridade Social, etc.
E xa postos sería bo que entendesen, moitos de nós tamén, que unha cousa é falar de
solidariedade e outra ben distinta practicala, máxime se temos en conta que os impostos
páganos as empresas e os cidadáns, non os territorios, péselle a quen lle pese.
En Galicia moitos están a
escoller un camiño perigoso:
apoiar a estratexia catalá, cando a nosa situación é ben distinta. O bo para eles é malo para nós, así de simple.
Unha cousa é dicir: “Somos
potencia”, e outra ben distinta
crer que non precisamos da
solidariedade do Estado.G

’’

En Galicia moitos están
a escoller un camiño
perigoso: apoiar a
estratexia catalá,
cando a nosa
situación
é ben distinta”

10-11 política.qxd

29/7/08

20:38

Página 3

POLÍTICA.11.

ANOSATERRA
31 DE XULLO - 6 DE AGOSTO DE 2008

Proclamación de Touriño
nun congreso do PSdeG preelectoral
tiva de 38 membros onde haberá 14 deputados autonómicos, catro conselleiros e seis
alcaldes, entre eles dous de
grandes cidades, aos que
Touriño premiou por conseguir nas últimas municipais
as alcaldías de Ferrol e Ourense. Malia a paridade defendida polo PSdeG, na Executiva
hai 16 mulleres fronte a 22 homes.

Mar Barcón e Ricardo
Varela foron
protagonistas cos seus
novos cargos, nun
congreso marcado polas
decisións organizativas
X.C.

A escolla da concelleira e deputada Mar Barcón como nova
secretaria de organización dos
socialistas galegos foi unha das
decisións de máis relevo nun
XI Congreso que tivo máis de
acto preelectoral que de discusión de novas propostas, e onde o apoio a Pérez Touriño acadou o 97% dos votos dos delegados. A consecuencia do ascenso de Barcón, nun modelo
semellante ao seguido en Madrid, foi a escolla dun vicesecretario coa particularidade de
que algúns sectores consideran que máis que gañar poder,
o lugués Ricardo Varela estaría
descendendo un escalón.
A sensación proxectada polos resultados congresuais é de
práctica unanimidade, o que
explica con dificultade que as
negociacións para armar a nova Executiva se prolongasen
até a madrugada do domingo,
intervindo nelas tanto o propio
secretario xeral, como o ourensán Manuel Vázquez –que
conseguiu prescindir de Pablo
López Vidal–, ou o propio Xosé
Blanco, que foi a estrela da primeira xornada congresual.

REPARTO TERRITORIAL. En canto

Ricardo Varela, Emilio Pérez Touriño e Mar Barcón.

A lista definitiva non se pechou até media mañá do domingo, cando xa continuaba

OTTO / A.G.N.

o plenario. Produto destas negociacións de última hora,
xurdiu unha Comisión Execu-

á distribución territorial, a
provincia claramente menos
representada é a de Ourense,
con só cinco membros na
Executiva o que se interpreta
como un freo ás aspiracións
do secretario provincial en

Obxectivo, superar o PP
A menos dun ano para as eleccións
autonómicas, Emilio P. Touriño aproveitou o discurso de clausura no
conclave socialista para manifestar a
súa “fe no músculo da organización”
e concluír que conseguirá completar “a longa marcha iniciada hai dez
anos” para superar os popularescomo forza maioritaria na comunidade. En todo caso non deixou ningunha pista de adianto electoral para o outono. Antes ben, o propio
luns poscongresual reafirmou o seu
compromiso de esgotar o mandato
e procurar que non haxa coincidencias electorais, o que apunta a marzo como data de referencia.
De entre as iniciativas aproba-

’’

A lectura de que Touriño
fixera unha acusación
de clientelismo dirixida
ao departamento de
Quintana, non foi tida en
conta polo nacionalista”

das, citou como a máis importante a
de lograr un pacto galego polo benestar social que ten como base a
participación social e defende a “colaboración leal e concertada entre a
Xunta e os concellos” galegos. “Nin

un paso atrás na política social”, proclamou o máximo mandatario galego en varias ocasións ao longo do
discurso. As referencias á política social, un área gobernada dentro da
Xunta polo BNG, provocou tamén
un cruce de declaracións após o
congreso. A lectura de que Touriño
fixera unha acusación de clientelismo dirixida ao departamento de
Anxo Quintana, non foi tida en conta polo dirixente nacionalista, mentres que Núñez Feixóo cargaba contra Touriño, “se acusa ao socio de
clientelismo debe lembrar que el
preside un goberno que ten unha
acción solidaria e por tanto el tamén
resultaría responsábel”.G

Ourense, Manuel Vázquez,
aínda que logrou sacar adiante a comisión permanente,
que era unha das propostas
que defendera no debate precongresual. A exclusión da ministra Helena Espinosa, natural de Ourense pero afiliada en
Vigo, trataría de recompoñerse coa súa repesca en calidade
de ministra.
Touriño contará na cúpula
directiva con persoas da súa
confianza, como a conselleira
de Política Territorial, María
Xosé Caride, e o ex reitor da
Universidade de Santiago
Carlos Pajares, quen conseguiu praza a última hora para
continuar. Así mesmo, continúan os seus estreitos colaboradores na Xunta Abel Losada
e Teresa Facal. Tamén entrou
o segundo portavoz parlamentario, Xaquín Fernández
Leiceaga.
A única oposición crítica
encabezouna Gonzalo Caballero. O economista, ex concelleiro de Vigo e sobriño do alcalde olívico, Abel Caballero só
logrou achegar apoios próximos ao 7%.
A nova executiva de Touriño marcouse o “obxectivo ambicioso, pero que paga a pena”, de conseguir “ter a confianza maioritaria do pobo galego”. No peche do conclave,
Touriño finalizou a súa intervención trasladando aos socialistas que “xuntos” gañarán
o futuro e ao PP.G
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O Goberno Central investirá 300
millóns de euros en solo privado.
A ministra de Vivenda, Beatriz Corredor anunciou que o Goberno pretende investir 300 millóns de euros na
adquisición de solo privado para edificar pisos protexidos. O prazo de convocatoria para a venda destes terreos
principiará no mes de outubro.G

’’

CONSUMIR
Xesús Veiga

C

ando se observa o comportamento dos gobernos
do primeiro mundo ante o indiscutíbel avance da enésima
–aínda que orixinal- crise económica, pode existir a sensación de que os gobernantes de
Madrid, Berlín, París ou Londres queren darlle a razón ao
vello Karl Marx cando afirmaba
–no século XIX– que “o poder
estatal moderno equivale ao
Consello de Administración
dos intereses xerais do conxunto da burguesía”. Ben é certo
que ese simplismo descritivo
podería ser reformulado, hoxe,
dun xeito mais contundente:
moitos dirixentes políticos semellan ser os acompañantes
dos membros do Consello de
Administración.
No recente Congreso estatal
do PSOE, Zapatero proclamou
que hai unha política económica de esquerdas e outra de
dereitas. Cando decidiu adornar a retórica con probas concretas, tivo que voar moi baixo.
Nada de cuestionar a lóxica
que consagra a hexemonía dos
grupos financeiros e o dominio
da especulación na asignación
dos recursos. Silencio sobre o
papel subalterno dos gobernos
na organización e xestión da
economía. Só unha promesa
de incerto cumprimento: non
reducir o gasto social. E unha
consigna final sorprendente
para un partido que pretende
usufructuar a herdanza da esquerda social: é necesario
practicar o consumismo.
Ben mirada, a brincadeira
do presidente pode ter unha
explicación en clave marxiana. Se cambiamos de sitio a
ene e una das emes e, ademais, suprimimos a primeira
ese, xa temos verbalizada a
pantasma que anunciou o
pensador alemán en 1848.Se
o propio Santiago Carrillo ten
pedido rapidamente o apoio
á política económica de Zapatero, por algo será.G

’’

O propio Carrrillo
pediu apoio á política
económica
de Zapatero.
Por algo será”

Zapatero no dilema de
prorrogar os orzamentos ou pactar
O presidente do goberno
está na obriga de chegar
a acordos para
os orzamentos
ou pensar nun curso
político inestábel

Xan Carballa

As eleccións de marzo foron un
trunfo unha chisca amargo do
candidato socialista. Quedarse
a oito deputados da maioría absoluta obrigábao a facer pactos
para estabilizar a lexislatura. En
troques de procurar acordos rápidos que encauzasen a situación, Rodríguez Zapatero preferiu chegar a acordos simples
para formalizar as institucións
parlamentarias.
En só catro meses as cousas
pintan moi diferentes ao 9 de
marzo. Coa crise en pleno desenvolvemento, e cun horizonte de inestabilidade económica
que no mellor dos casos non
despexa até fins de 2009, o
PSOE precisa chegar a outono
cun principio de acordo para
sacar adiante os orzamentos
ou, no seu defecto, proceder a
unha prórroga que aínda que
tecnicamente poda non supoñer dificuldade, politicamente é
difícil de explicar nunha formación que fai do diálogo a súa
máxima principal.
A ronda de contactos que fixo esta semana Zapatero referiuse a orzamentos e a terrorismo. No segundo caso, logo do
fracaso do ensaio negociador,
albíscanse meses de pura acción policial e xudicial, á espera
da resolución tanto do Plano
Ibarretxe como das eleccións
vascas que poderían adiantarse
a Outubro. Nesas circunstancias o PNV, con seis deputados,
parece un aliado provisoriamente difícil de acadar. Íñigo
Urkullu xa o avisara uns días antes cando na reunión de Galeuscat asegurou que o presidente do goberno "estivera co-

A falta de maioría nas Cortes aboca a Zapatero á negociación contínua.

’’

A suma dos votos
de PNV e BNG daría a
máxica cifra de 176 votos,
cos que aprobar os
orzamentos”

queteando" durante a primeira
lexislatura cos dous modelos de
Estado existentes: o do PP,
"centralizado e xacobino, baseado na anulación das diferenzas" e o dos nacionalismos, o
plurinacional. Non obstante,
considerou que a "indefinición" de Zapatero "rematou",
posto que, ao seu xuízo, o seu
modelo "está máis perto que
nunca" do 'popular', "centralizado e monolingüe".
Con CiU tamén non parece
poder chegarse a acordos, po-

lo bloqueo estatutario no
Constitucional e a simultaneidade da negociación de financiamento autonómico. E con
ERC, a ponla catalá da lexislatura anterior, semella que se
quere circunscribir o pacto ao
tripartito catalán.
Os votos de IU non parecen
posíbeis, porque a coalición está sumida na súa tormentosa
etapa preasamblearia e con só
dous deputados non está en
condicións de facer grandes
propostas.
CONVERSA CON JORQUERA. A sociedade cos nacionalistas galegos podería sustanciarse en caso de
que haxa un pacto co PNV, porque a suma dos tres partidos dá a
máxica cifra de 176 votos. Quintana xa advertiu que as crise é
mellor abordalas con acordos,
“pero Galiza non vai sair barata”.
Cando Jorquera chegou o pasa-

XAN CARBALLA

do luns á Moncloa levaba a
mensaxe clara: o BNG só apoiará os Orzamentos Xerais do Estado para 2009 se inclúen unha
“aposta decidida” polo gasto social; o pago da “débeda histórica” do Goberno con Galiza en
materia de infraestruturas; e a
activación da subcomisión bilateral para o seguimento das
obras comprometidas. Jorquera
demandou políticas públicas
para evitar que as dificultades
económicas “castiguen os máis
desfavorecidos”. Neste sentido,
manifestou a súa preocupación
polo feito de que a Lei de Dependencia non vaia contar cos recursos inicialmente previstos e
reclamou un investimento importante en materia de infraestruturas e un compromiso claro
para que o Eixo Atlántico Ferroviario e a conexión da Alta Velocidade entre Galiza e a Meseta se
acometan nos prazos fixados.G
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Goberno central e oposición acadan acordos en asuntos xudiciais.
O presidente do Executivo do Estado,
José Luís Rodríguez Zapatero e o líder
do PP, Mariano Rajoy alcanzaron un
amplo acordo en materia de xustiza
que permitirá a renovación do Consello Xeral do Poder Xudicial e do Tribunal Constitucional antes de que comece o curso xudicial, en setembro.G

ANDREA COMAS / REUTERS
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PENDENTE
PARA SETEMBRO
Agnès Marquès

O

España autonómica:
estabilidade ou inmobilismo?
36 millóns de españois
viven en Comunidades
que nunca ou só unha
vez cambiaron de
partido no goberno

H. Vixande

Tras máis de 25 anos de sistema
autonómico en España, en Castela A Mancha, Andalucía, Estremadura e o País Vasco nunca
houbo un cambio do partido no
goberno da Comunidade. En
Madrid, Valencia, Catalunya,
Castela León, Aragón e A Rioxa
só houbo rotación nunha ocasión. En total, 13 millóns de persoas viven en autonomías que
contan cos mesmos dirixentes
desde a súa creación e outros 23
millóns residen en comunidades nas que só se produciu un
cambio no executivo.
Os politicólogos mencionan
os conceptos de “estabilidade”
e de “inmobilismo” para definir esta situación. O catedrático de Dereito Político da Universidade da Coruña, Xosé Antonio Portero Molina, ironiza
ao dicir que “nalgunhas Comunidades, o que petou primeiro quedou co goberno”, en
alusión á falta de cambios. Para
este profesor, “cando naceu a
España autonómica, dicíase
que a súa creación achegaba o
poder aos cidadáns, mais se cadra temos que preguntarnos se
non foi ao revés, se achegou os
cidadáns ao poder”. Para Portero, “hai demasiada capacidade de incidir sobre a cidadanía
canto máis próximo está o nivel da administración; sucede
tamén nos concellos, onde
tampouco hai demasiados
cambios”. Aspectos como “as
subvencións ou o control sobre a comunicación xeran actitudes favorábeis ao poder”, sinala. Mais Portero Molina non
refuga da estabilidade: “dous
ou tres mandatos son normais;

O presidente andaluz Manuel Chaves (PSOE), leva 26 anos no cargo.

’’

Hai demasiada capacidade
de incidir sobre a cidadanía
con subvencións”
[Xosé Antonio Portero Molina]
Catedrático de Dereito Político.

’’

Os cidadáns teñen
a sensación de que as
autonomías non teñen
custo, que paga o Estado”
[Xosé Luís Barreiro
Politicólogo e profesor universitario.

máis... son para empezar a
preocuparse”, indica.
Outro politicólogo, como é
Xosé Luís Barreiro, achaca a situación á “falta de responsabilidade fiscal das Comunidades
autónomas”. Para el, “a cidada-

nía ten a sensación de que as
autonomías non teñen custo,
que paga o Estado, cando non
se recorre ao discurso fácil de
que Madrid non nos dá cartos”.
Barreiro tamén cita a “política
clientelar”, entre outras razóns
ás que achacar a ausencia de
cambios nos gobernos autonómicos, mais insiste en que “as
Comunidades actúan de milagreiras, a cidadanía non lles pregunta que fan cos cartos”.
SOLUCIÓNS. Respecto ás posibilidades de rematar co “inmobilismo” autonómico, Xosé Antonio Portero non é optimista e
Xosé Luís Barreiro reclama
mudar a política fiscal. Mentres para Portero Molina a
cuestión é que “o sistema electoral vén dado, non vai mudar,
sobre todo porque non lle interesa aos partidos que están nos
gobernos”, para Barreiro Rivas
un novo modelo de corresponsabilidade fiscal das Comunidades autónomas é a solución
porque, indica, “non serve di-

JON NAZCA / REUTERS

cir: viva o autogoberno, pero
que pague Catalunya”.
Barreiro considera que a responsabilidade fiscal dos gobernos autonómicos permitirá que
a cidadanía visualice a súa capacidade de xestión e que lles
pidan contas. No caso galego,
ademais, o politicólogo reclama
que remate “o sistema de solidariedade con políticas suntuosas e gastos sen xustificar”. Para
acometer esta reforma, suxire
que “a solidariedade ten que ser
un capítulo aparte no financiamento e debe estar destinada a
reducir o diferencial con outras
Comunidades”. Barreiro, ademais, estima que “os resultados
deben estar controlados e, no
caso de non cumprir os obxectivos, deben retirárselles os fondos a esas Comunidades que
non diminúen” a súa situación
de desvantaxe relativa. O resultado de aplicar este modelo implicaría, sinala, un aumento da
eficiencia dos gobernos das autonomías ou un cambio a través
dos procesos electorais.G

mes de agosto na cidade, en calquera cidade, é
sinónimo de silencio, de rúas
desertas, de persianas baixadas. O 1 de agosto empezará
o grande éxodo, a fuxida ansiosa dos currantes que, ao
fin, baixan a man que buscaba albiscar o mes azul. Para
min agosto é azul, é a cor do
mar descuberto polo sol. Pero
o mar queda lonxe da Moncloa, xa o contaban hai 20
anos The Refrescos: alí non
hai praia. E mellor, porque a
Moncloa suspendeu Economía este curso e tena que recuperar. No segundo trimestre deste 2008 o número de
parados ascendeu á taxa máis
alta en catro anos, até as
2.381.500 persoas. Tantas como este mes de agosto verán
o mar cun azul escurecido
polas nubes negras que se
aveciñan. Haberá que lles facer fronte aos pagos cotiáns
igualmente malia a ausencia
de ingresos. A estas alturas xa
non sei se o goberno asumiu
que o que padece a economía
española é unha crise ou se
aínda falan de síntomas, de
desaceleración, de ralentización, mais sexa o que for, que
dá igual o nome que lle poñan, empeza a facer mela entre a xente. Sobre todo, na
construción. A economía é
agora vítima, como o son os
nenos após almoorzar e merendar pastelaría industrial
durante anos. É vítima da bebedela inmobiliaria, que non
quere dicir que estea bébeda
como di o sempre xenial por
defecto de luz George Bush.
Este verán o goberno ten que
estudar Cálculo. Como reducir a crise sen tocar nin un
céntimo do gasto social? É
pregunta de exame. Felices
vacacións.G

’’

Como reducir a crise
sen tocar nin un céntimo
do gasto social?
É pregunta
de exame”
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Funeral polas
vítimas do atentado.

O atentado en Turquía coincide coa ilegalización do partido no goberno. Dúas bombas que estouparon nun barrio comercial de Estambul provocaron a morte de 13 persoas e feridas a outras 150 o pasado
luns 27 de xullo. As autoridades culparon ao Partido dos Traballadores
do Kurdistán (PKK), mais esta organización negou a súa implicación nos
feitos. O atentado coincide co proceso de ilegalización iniciado polo Tribunal Constitucional contra o Partido pola Xustiza e o Desenvolvemento (AKP), actualmente no goberno.G

Bulgaria no pozo da corrupción
A UE tomou medidas
para paliar a grave
situación do país, con
escuros elos entre
políticos e empresarios.

’’

Reuters informou da
intención de Bruxelas de
deixar a Bulgaria sen 500
millóns de euros de fondos
de preadhesión. A UE
desmentiuno”

Xosé Manuel Figueiras
Analista colaborador do IGADI
(www.igadi.org)

Nos días previos a que a Comisión Europea emitise o seu informe sobre Bulgaria, que foi
moi crítico, unha forte tormenta impropia do estío acompañaba o ánimo dos pesimistas cidadáns búlgaros que ven con
desconfianza o funcionamento
das súas institucións públicas.
Algunhas filtracións e un informe da Axencia Europea Antifraude (OLAF) non auguraban
nada bo nese documento, e a
oposición pretende incapacitar
o presidente, Georgi Parvanov,
ante o Tribunal Constitucional,
mentres prepara o boicot aos
debates no parlamento e solicita a dimisión de todo o consello
de ministros, ou cando menos
dalgúns dos seus membros.
O informe da OLAF dominou os medios de comunicación dende o 16 de xullo, e o xornal Sega describiu o informe como “radical”, subliñando que
fai referencia a vencellos entre
membros do goberno e compañías sospeitosas de beneficiarse
de fondos europeos de maneira
ilícita, mentres se dificultan as
investigacións.
O informe destaca tamén
que existe unha malversación
de 14 millóns de euros en proxectos de dubidosa condición, e
outros 32 millóns en fraudes
documentais. Apúntase ao nomeado Nikolov-Stoykov Group
como o responsábel destes feitos cualificándoos de rede criminal de 50 persoas e compañías offshore, controladas por
Mario Nikolov e Lyudmil Stoykov, de quen se sospeita que teñen elos íntimos co goberno.
Tamén dende a OLAF se critica a falla de interese por parte
do goberno búlgaro en atallar o

’’

Opresidentebúlgaro,
Georgi Parvanov,
inxenuamente, recoñeceu
o 18 de xullo que Stoikov
doou 50.000 levas (25.641
euros) para a súa campaña
electoral a través das
compañías Ladimex e
Eurometal.”

O presidente de Bulgaria, Georgi Parvanov, no atril da 34ª sesión da Conferencia
Xeral da Unesco en París.
REUTERS

problema e castigar os responsábeis. Ao día seguinte de facerse público este informe, Reuters
informou da intención de Bruxelas de deixar a Bulgaria sen
500 millóns de euros de fondos
de preadhesión (PHARE, SAPARD e ISPA) que estaban conxelados debido ás probas de
fraude. Pero a UE desmentiu a
veracidade desas informacións.
O primeiro ministro de Bulgaria, Sergei Stanishev, e o ministro do interior, Mihail Mikov,
foron dos primeiros en respostar ao informe da OLAF, descualificando estas afirmacións,
segundo eles sacadas da prensa
amarela búlgara. Pero houbo
máis leña para o lume cando se
fixo público un borrador reco-

mendando que dúas axencias,
baixo o control do ministro de
Finanzas, Plamen Oresharski, e
do ministro de Desenvolvemento Rexional e Obras Públicas, Assen Gagaouzov, deberían estar privadas de asinar contratos relacionados con fondos
europeos.
A oposición move ficha e os
Demócratas por unha Bulgaria
Forte, de Ivan Kostov, aproveitan a ocasión para asediar o presidente Parvanov.
Parvanov, inxenuamente,
recoñeceu o 18 de xullo que
Stoikov doou 50.000 levas
(25.641 euros) para a súa campaña electoral a través das compañías Ladimex e Eurometal.
No mesmo día, outro rotativo

afirmaba que o Movemento Nacional Simeon Saxe-Coburg’s
(MNEP) para a Estabilidade e o
Progreso, que se abstivera nunha moción de confianza o ano
pasado, e que é un dos tres partidos no actual goberno, estaba
considerando abandonar o tripartito, contribuíndo dese xeito
a un maior caos, sen que se confirme ou negue tal intención por
parte desta formación.

AXOGADADOALCALDEDESOFIA.O que
está sempre preparado é Boiko
Borissov, o alcalde de Sofia e líder
na sombra do partido da oposición Cidadáns para o Desenvolvemento Europeo de Bulgaria.
Un partido novo que segundo
avisan as enquisas está perto de
gañar o maior reparto de votos
nas vindeiras eleccións parlamentarias no 2009, e que agora
demanda o adianto electoral.
Borissov, impetuoso, pediulle a Parvanov responsabilidades polas accións da coalición
de goberno para así deixarse

ver, ameazando con boicotear a
actividade do parlamento.
De paso, tamén se rumorea
que o MNEP esta considerando
propoñer a redución do mínimo requirido para solicitar a
destitución do presidente, que
pasaría dos 160 votos requiridos
actualmente a 121, dos 240 da
Asemblea Nacional.
O proceso de destitución de
Parvanov parece inalcanzábel.
Pero comeza a tomar forma a
idea de presentar unha moción
que demande a súa dimisión.
De momento, non parece que a
oposición teña forza suficiente
para conseguir os votos necesarios na Asemblea Nacional para
enviar a Parvanov ao Tribunal
Constitucional.
Se existen probas de financiamento ilícito e colaboración
da administración coa mafia, os
responsábeis deberían ser levados diante da xustiza, pero as
probas non parecen estar de todo claras. É coñecido de todos o
pecado, pero non o pecador... O
que si queda claro é o veo de pesimismo e constantes acusacións que só serven para deteriorar a imaxe de Bulgaria.
Parvanov afirma que vai acabar a lexislatura co primeiro ministro Stanishev á fronte do
consello de ministros. E o ambicioso Borissov pídelle que lle
devolva o diñeiro a Stoikov, coa
intención en mente de boicotear o parlamento en agosto ou en
setembro.
No informe final poucos foron os cambios introducidos en
comparación co informe que
foi filtrado á prensa. Bruxelas
non vai estabelecer cláusulas de
salvagarda por forte que sexa a
linguaxe, e a longa batería de recomendacións son suxestións
que atrasan a chegada dos fondos europeos e o tempo de beneficio deses fondos. En calquera caso, está clara a debilidade e
inestabilidade do goberno ante
os ataques da oposición e as declaracións na prensa que con
constantes filtracións e incisivos titulares vilipendian a imaxe
dun goberno que prega por
maior estabilidade. G
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Tecnoloxía e enerxía, temas da xira de Chávez en Europa. O mes de
xullo resultou moi apertado para o presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quen, despois de recalar por varios países de Latinoamérica, en Europa visitou Rusia, Bielorrusia, Portugal e España. No noso continente,
asinou varios acordos polos que garante petróleo a prezos taxados a
cambio de transferencias e colaboración no campo da tecnoloxía.G

Félix Sánchez, sociólogo paraguaio-brasileiro

‘O orzamento participativo
integra os máis pobres na democracia ’
O sociólogo paraguaio-brasileiro Félix Sánchez é
na actualidade profesor universitario. Autor do libro
Orzamento participativo, teoría e práctica, coordenou
a experiencia de xestión de São Paulo e asesora cidades
como Fortaleza, Sevilla, México, París ou Córdoba
Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)

Pode haber democracia participativa sen orzamento participativo?
O Orzamento Participativo (OP)
mobiliza un aspecto esencial da
cidadanía: os recursos públicos.
É un bo instrumento de democracia participativa. En sociedades menos desenvolvidas, ten
que ver tamén con outro aspecto: educar para a democracia.
Hai diferentes modelos?
Porto Alegre configurouse como unha referencia internacional porque traballou na democracia redistributiva. Cómpre
traballar no xeito en que os recursos públicos se dirixen cara
aos máis necesitados da sociedade,aqueles que non teñen
dereito a ter dereitos.
Foi unha bandeira pasada do
PT ou ten aínda vixencia ?
Vivimos nun momento de
triunfo da democracia, pero
non conseguiu resolver a participación. O mundo non enfrontou seriamente o problema
das desigualdades, da inmigración, dos indíxenas. Esta é a razón pola que se fortaleceron
tanto os movementos de contestación, xusto nun intre de
afirmación da democracia que
teoricamente triunfara diante
dos autoritarismo.
Que autonomía ten OP?
Tanto na experiencia de Porto
Alegre como na de São Paulo, o
goberno non vota as decisións.
Noutros concellos, mesmo gobernados polo PT, sexa por desconfianza ou inseguridade, o
voto é paritario: gobernantes e
gobernados.

Cal é a saúde do OP en Porto
Alegre sen o PT?
O novo goberno tivo que continualo porque era unha conquista asumida e valorada.
Prometeu melloralo, integrando organizacións empresariais, universitarias, pero desdebuxou o modelo porque o
OP interésalle só a quen non
ten nada en sociedades desiguais.
A experiencia fala de acordos ou
de imposición ?
É a combinación dos proxectos
do goberno e das propostas
dos participantes, aínda que
hai que recoñecer que a forza
do goberno é poderosa. O OP é
unha porta entreaberta, unha
oportunidade. Na miña experiencia no OP en São Paulo, a
pesar de que no regulamento
existe o dereito de veto do goberno, de que tivemos longas
discusións, debates, posturas
confrontadas...nunca se exerceu esa posibilidade.
Como resolve o OP a dicotomía
participación/representatividade ?
É un tema de debate, pero o
fundamental que engade esta
experiencia é o contacto entre
as persoas, creando vínculos de
afectividade, solidariedade.
Non se pode reducir ao cuantitativo.
As clases medias intrégranse
no OP?
Apareceron no primeiro ano e
foron elixidos como conselleiros ou delegados. Tras unha decantación natural desapareceron dos procesos do OP.
Da experiencia dos OP que vai
quedar como conquista social?
As democracias non consegui-

’’

En Porto Alegre,
malia non gobernar o PT,
o novo alcalde tivo que
continuar co proxecto
de orzamento participativo
porque era unha conquista
asumida e valorada”

ron integrar aos sectores máis
vulnerábeis. Os OP articularon
mecanismos para minimizar
este impacto.
Sería trasladábel ás sociedades
desenvolvidas?
Coido que si, xa que as nosas
sociedades están a igualarse,
volvéndose máis semellantes,
tras a onda da postglobalización. Ao mesmo tempo que
existe unha sociedade estabelecida con moitos dereitos, hai

un mar de persoas que non ten
dereitos.
A participación dixital de Belo
Horizonte ?
É unha contradición. Por unha
banda axiliza e adáptase aos
novos tempos, abrindo un universo de posibilidades, mais a
fenda dixital é unha realidade;
a gran masa da poboación
máis pobre está á marxe da internet que se converteu nunha
nova fronteira.G
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Os erros de Kosovo

’’
XENOCIDIO
LATEXOS

EN DARFUR

A paz actual non é
unha garantía de
solución. Aos
desacertos de servios e
albaneses hai que
sumar a inoperancia
da Unión Europea

X.L. Franco Grande

S

André Cunha / ENVIADO ESPECIAL

Case medio ano despois da declaración unilateral de independencia do Kosovo, hai polo
menos catro grandes erros que
fun anotando no caderno das
viaxes balcánicas. Os diplomáticos occidentais brindan pola
case ausencia de violencia desde que, o 17 de febreiro, os kosovares de orixe albanesa declararon a separación de Servia. É
de feito unha noticia moi positiva mais, nos Balcáns, non hai
divorcios de veludo e as “guerras invisíbeis” duran xeracións
con raíces seculares.
O primeiro grande erro continúa a ser de Europa, mellor dito, da Unión Europea. É preciso
ler con lupa a imprensa francesa para reencontrar unha das
poucas propostas valerosas e visionarias para o futuro da rexión. En momentos diferentes,
o Le Figaro e o Courrier des Balkans voltaron falar dunha hipótese que, infelizmente, rara vez
pasa das tertulias dos xornalistas que viven nos Balcáns. É necesario que a Unión Europea
promova unha gran conferencia de Paz para toda a rexión e
que sexa capaz de ser criativa.
Si, porque as conferencias de
Paz deben facerse sobretodo
nos tempos de Paz…
É verdade que unha entrada
en bloque de todos os países da
antiga Iugoslavia e de Albania
no clube dos 27 é imposíbel, pero novos mecanismos de preadhesión a Unión Europea e outros incentivos máis concretos
diluense na falta de vontade política. O exemplo máis claro é o
sistema de visados que continúa
en vigor na gran maioría dos países da rexión. Basta pasar polas
zonas das embaixadas estranxeiras en case todas as capitais
balcánicas para decatarse da dimensión do problema. Hai algúns anos, un estudo da Unión
de Estudantes da Servia concluía que o 70% dos mozos servios nunca saíra do seu país.
Bruxelas fixo varias promesas de
liberalización de visados en
2009, mais entretanto haixa to-

Forzas do exército reparan unha ponte danada sobre o río Ibar na cidade de Mitrovica no norte de Kosovo. NEBOJSA MARKOVIC / REUTERS

’’

O sistema de visados
que sigue imperando para
moverse na rexión mostra
a pasividade de Bruxelas”

’’

Oslídereskosovaralbanesesalimentaron o
soño independentista
para afortalar outro estado
paralelo que xa existe
desde hai tempo:
a mafia kosovar”

da unha xeración de universitarios que non viaxan nin viron
cos seus propios ollos Bruxelas
ou París… Para quen está dentro da fortaleza de Schengen,
deste lado do “muro” das embaixadas, non é unha prioridade
ollar para o territorio dos Balcáns. A este ritmo, a Unión Europea continúa sen conseguir
marcar a axenda do futuro e limítase a sufrir os efectos da neoguerra fría entre Washington e
Moscovo. A Casa Branca e o
Kremlin saben que a Europa ten
alí unha eterna ferida.
Nas últimas semanas, e mesmo meses, as dificuldades para
pór en marcha a misión da
Unión Europea en Kosovo (EULEX) confirman a falta de estratexia de Bruxelas.

OSSERVIOSSEGUENSENADMITIRAREALIDADE. O segundo e o terceiro
erros son obviamente os erros
de Belgrado e Pristina, que talvez debían estar enunciados en
primeiro lugar.
O status quo dominante en
Servia parece pretender sempre
“anular a realidade”, parafraseando unha reflexión do asasinado ex-primeiro ministro servio
Zoran Djindjic. Desde 1999, cando o Kosovo foi transformado en
protectorado internacional baixo a capa das Nacións Unidas, os
políticos servios perderon tempo. A proposta dun estatuto semellante ao de Hong-Kong, ao
das illas Aland (Finlandia), ou
calquera outro modelo aínda
máis anovador, podialle ter permitido a Servia salvar a cara e debería permitir, daquí a unha década, un referendo de autodeterminación nos territorios de
maioría albanesa no Kosovo.
Belgrado só vagamente acenou
co modelo de Honk-Kong cando os foguetes da independencia xa estalaban en Pristina, lanzados polos antigos homes do
UCK (Exército de Liberación do
Kosovo). En vez do actual primeiro-ministro Thaci (ex-UCK),
Rugova, falecido em 2006, tería
sido un interlocutor probabelmente máis moderado, cando
aínda tiña verdadeira influencia
política, no cambio de século.
Nesa altura igual que hoxe, Belgrado fuxiu da realidade.
Doutra banda, Pristina non
negociou nada ou case nada.
Consciente de que o amigo
americano (que instalou no Ko-

sovo unha enorme base militar)
apoiaría a independencia o
máis rápido posíbel, inconsciente de que o “milagre europeo” non vai salvar unha das rexións máis pobres de Europa
tan pronto (en 2003, as Nacións
Unidas informaban de que
48% da poboación vivía con
menos de dous dólares por día e
o 13% con menos de un dólar),
o liderádego político kosovaralbanés alimentou o soño lexítimo da súa poboación como
alavanca para afortalar outro
estado paralelo que xa existe
desde hai moito máis tempo: a
mafia kosovar, irmá siamesa da
elite política local. A independencia supervisada do Kosovo
sería mellor para todos os seus
pobos se tivese lugar no contexto dun verdadeiro novo Plan
Marshall europeo para todos os
Balcáns. Afinal, houbo ou non
houbo guerra alí, hai menos de
10 anos, nun dos corazóns de
Europa?
O cuarto erro é precisamente
ese: cando nos esquecemos de
que alí houbo guerra, hai menos
de 10 anos. Repetir a promesa
“cemiterios en Europa, nunca
máis!” é unha frase silenciosa
que ás veces logra facerse oír moi
lonxe. Para que os Balcáns sexan
a prioridade europea que deberían, a opinión pública non pode
falar do Kosovo só cando cheira
a sangue ou hai unha “nova” independencia, anunciada outra
vez precozmente como o último
capítulo da Iugoslavia. Kosovo
tamén é un territorio europeo
que nos concerne.G

udán é un bo exemplo do
desacerto que foi unha
descolonización ao tolo, non
diferente da dos demais países
africanos, foran colonizados
polo Imperio Británico ou non.
Os colonizadores concertaron
cos políticos locais como puideron, sen chegar a unha verdadeira representación das diversas comunidades e etnias
do país.
Todo parece indicar que
xusto Darfur quedou fóra daquelas negociacións, pois a situación conflitiva vén xa de entón, se ben non foi coñecida no
exterior, na súa verdadeira dimensión, ata 2003. O poder de
Khartum dicía dos resistentes
que eran ladróns, ou calquera
outra cousa.
Darfur, polo demais, non ten
problemas de enfrontamentos
relixiosos: son tamén musulmáns sunnitas. O problema real
é que o poder central vén exercendo unha explotación discriminada e mesmo salvaxe sobre
as comunidades de Darfur: hai
un poder elitista que Khartum
exerce sen contar para nada
con esas comunidades.
Agora é acusado de xenocidio polo Tribunal Penal Internacional o presidente sudanés,
Omar el-Bashir. Sen dúbida
que o é. Pero moitos pensan se
esta medida vai traer mellor situación para Darfur. Algúns coidan que non, sinxelamente
porque ese non é o problema.
Este (sen descoñecer as presións e inxerencias exteriores)
non é outro que, ou a secesión
–que ben puidese ser encirrada
pola actuación do TPI, como
pensan algúns–, ou unha rectificación total da política ata hoxe
seguida por Khartum, que teña
en conta a realidade, as aspiración e os dereitos de Darfur. Rectificación, polo de agora, pouco
menos que impensable.G

’’

O problema real
é que o poder central
vén exercendo
unha explotación
salvaxe
sobre Darfur”
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Martinsa-FadesaeossindicatosacordanunExpedientedeRegulación
deEmprego.Trátase dunha proposta que aínda debe ser ratificada polos traballadores e o xuíz do Mercantil da Coruña que se encarga do concurso de
acredores (antiga suspensión de pagos). O ERE afecta a 234 integrantes do cadro de persoal, e prevense indemnizacións de 36 días por ano..G
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A venda de Unión Fenosa fai posíbel
o aumento da participación galega
A súa importancia
estratéxica fai que a
Xunta se implique nas
negociacións

Xurxo González

O anuncio da venda do paquete
de accións que a construtora
ACS mantén en Unión Fenosa,
que supoñen máis do 45% do
total, abriu de novo as especulacións en torno ao futuro do
mapa enerxético no Estado español, embarcado nun proceso
de cambiantes alianzas e movementos financeiros durante os
últimos anos. Aínda que os candidatos a controlar a eléctrica
de orixe galega apuntados polos medios económicos foron
numerosos, nas últimas semanas dúas empresas manifestaron de xeito público o seu interese, a eléctrica francesa de propiedade estatal EDF e Gas Natural, que ten como accionistas
a Repsol e La Caixa.
ACS anunciou que o proceso de venda non se iniciará
até setembro, pero os analistas
xa barallan distintas posibilidades. O control de Unión Fenosa
por EDF ou Gas Natural deixaría dous escenarios moi distintos. O primeiro deles significaría a entrada dun xigante europeo no panorama español.
Polo momento parece menos
probábel, polas reticencias do
Goberno central a que grandes
grupos estranxeiros posúan cotas de poder significativas no
Estado (Unión Fenosa é a terceira eléctrica española, por detrás de Iberdrola e Endesa).

ACS PRECISA LIQUIDEZ. O outro escenario significaría, segundo algúns expertos, a creación dun
dos chamados “campeóns nacionais”. Unha fusión entre Gas
Natural e Fenosa sería máis fácil
que outras operacións similares
(como por exemplo unha fusión entre Gas Natural e Iberdrola), porque obrigaría a efectuar menos vendas de activos,

Honorato López Isla, vicepresidente e conselleiro delegado, e Pedro López, presidente, durante unha xunta de accionistas.

’’

Unión Fenosa xestiona
unha gran parte dos
encoros da Comunidade”

’’

A fusión de Gas Natural
con Fenosa está mellor
vista polos accionistas da
catalá que outra hipotética
con Iberdrola”

cións, a que ACS venda a súa
participación en Unión Fenosa,
que supón en torno a 5.000 millóns de euros, para cancelar
parte das súas débedas, orixinadas, entre outras operacións,
pola súa entrada na eléctrica.
Aínda así, o obxectivo declarado
ao regulador español, a Comisión Nacional do Mercado de
Valores, é que a construtora pretende empregar estes rendementos para aumentar a súa
participación en Iberdrola, que
actualmente supera o 12%.

NEGOCIOSCOMPLEMENTARIOS. As ex-

obrigadas polas leis que regulan
a competencia.
En todo caso, os analistas
coinciden en que a operación
significa o comezo da fin dunha
época na que as grandes construtoras, favorecidas pola facilidade para conseguir crédito,
tentaron diversificar as súas actividades entrando no rendíbel, e
estábel, sector enerxético. As dificultades para endebedarse que
existen na actualidade e a crise
do sector da construción obriga,
segundo algunhas interpreta-

pectativas de fusión entre Gas
Natural e Unión Fenosa non
son novas. Os seus modelos de
negocio son complementarios,
xa que a entidade resultante podería aproveitar as sinerxias do
gas e a electricidade a través da
xeración de ciclo combinado,
que emprega ao mesmo tempo
gas natural e fuel ou carbón.
Unión Fenosa é unha industria estratéxica para Galiza, pola
súa orixe e porque xestiona
unha gran parte dos encoros da
Comunidade. Ao comezo da
presenta lexislatura o Goberno
bipartito galego promovera
unha asociación entre a construtora San José, Inditex e Caixa-

nova para tentar unha regaleguización de Fenosa. A reedición
dese pacto parece difícil. Foi o
propio Florentino Pérez o que
conseguiu comprar daquela a
participación do Santander, entón accionista maioritario, pese
a que o banco xa chegara a un
acordo co grupo galego.
O presidente da Xunta apuntou nunha rolda de prensa o pasado 24 de xullo que o Goberno
galego está a manter conversas
para tratar de aumentar a participación de empresas galegas
no accionariado de Unión Fenosa nunha eventual fusión con
Gas Natural. Actualmente esta
proporción ronda o 10%, xa que
Caixanova controla o 5%, Caixa
Galicia o 3% e o Banco Pastor
algo menos do 2%.

TOURIÑOBUSCAACORDOSPOLÍTICOS. As
negociacións políticas débense a
que La Caixa, dependente en
boa medida da Generalitat, controla o 33% de Gas Natural. As
boas relacións entre os gobernos
galego e o catalán poderían ter
como resultado condicións favorábeis para que Gas Natural optase por buscar o acordo con socios galegos para afrontar unha
OPA polo total da compañía
(algo ao que está obrigado por lei

A.G.N.

se compra a participación de
ACS). O custo total da operación
podería ascender, de manterse a
cotización das últimas semanas,
a 14.000 millóns de euros.
Por outra parte, a fusión de
Gas Natural con Fenosa está
mellor vista polos accionistas da
catalá que outra hipotética con
Iberdrola. Esta última é a líder do
sector en España, cun valor en
bolsa moi superior ao de Gas
Natural. De se fusionar, a sé da
compañía sería a de Iberdrola,
que actualmente mantén a central oficial en Bilbao e a operativa
en Madrid. Ademais, os accionistas de Gas Natural (principalmente La Caixa e Repsol) quedarían moi diluídos no conxunto
resultante. Pola contra, Gas Natural ten un valor en bolsa lixeiramente superior ao de Fenosa,
polo que a sé da entidade resultante manteríase en Barcelona.
De todos os xeitos, esta operación de seguro dará moito que
falar. Nos últimos días a listaxe
de posíbeis compradores foi
medrando a medida que as informacións e os rumores se multiplicaban. Potentes grupos estranxeiros, como o francés Suez,
o alemán Eon ou varios italianos
poderían verse implicados na
futura poxa por Unión Fenosa.G
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Iberia comeza o proceso de fusión con British Airways.As compañías xa
colaboraban mediante a alianza Oneworld. A operación, feita pública o pasado 29 de xullo, realizarase mediante un intercambio de accións, e a entidade resultante manterá as dúas marcas comerciais. Este anuncio fixo aumentar o valor en Bolsa de ambas compañías, segundo informan diversos
medios internacionais. G

David Ferro Romero, enxeñeiro aeronáutico nos EE UU

‘A China e Rusia competirán con EADS e Boeing en p
Xurxo González [TEXTO E FOTO]

David Ferro Romero (Ferrol,
1976) traballa como enxeñeiro
para a Axencia Europea para a
Defensa e o Espacio (EADS nas
siglas inglesas), que fabrica, entre
outros produtos, os avións Airbus. Actualmente vive en Florida, onde desempeña a función
de director técnico á procura
dun disputado contrato fronte á
multinacional estadounidense
Boeing. A forza aérea dos EE UU
quere renovar os avións cisterna,
fundamentais para manter a hexemonía militar global. Os que
emprega na actualidade datan
dos anos cincuenta. Aproveitando as súas vacacións en Ares,
Ferro accedeu a comentar algúns detalles sobre a situación e
perspectivas da industria aeronáutica e de defensa.
Tradicionalmente considerábase que a industria militar estadounidense non tiña rival, pero
vostedes están a piques de conseguir un contrato moi importante. Está a superar a tecnoloxía
europea á estadounidense?
Depende das áreas. A día de
hoxe nós temos un produto mellor no caso dos avións cisterna.
EADS investiu en torno a 100 millóns de dólares para desenvolver unha tecnoloxía que até o de
agora era monopolio de Boeing.
O noso sistema é europeo na
medida en que nós o deseñamos, pero temos moitos fornecedores estadounidenses. Por
exemplo, as válvulas de enganche prodúcenas empresas de alí,
porque son as que están capacitadas para facelo. Seleccionamos o mellor que podemos encontrar no mercado global.
O mercado de defensa dos
EEUU é o máis importante do
mundo. Non obstante, non
preocupa o gran déficit público
e por conta corrente do país?
Os mercados militares son
máis estábeis que os civís, non
están suxeitos a ciclos. Os EE
UU seguen a ser un mercado
moi potente e están a lanzar
programas moi importantes.
De feito, a cantidade de recursos para este apartado vai en
aumento.

Preocupa no sector aeronáutico a acelerada progresión da
industria chinesa ou doutros
países emerxentes?
O problema chinés é moi complexo, porque é un dos merca-

’’

Os mercados militares son
máis estábeis que os civís,
non están suxeitos a ciclos”

dos máis importantes do
mundo e por tanto ten a posibilidade de forzar ás industrias a poñer os medios de produción no
seu territorio. O reto consiste entón no equilibrio entre ceder tec-

‘En Galiza hai opcións para produtos
tecnolóxicos moi concretos’
Considérase un cerebro fugado?
Non, nin tampouco emigrado.
Cando comecei, a posibilidade de estudar enxeñería aeronáutica só existía en Madrid.
Penso que as oportunidades
hai que ir buscalas onde están.
Considera que é posíbel aproveitar a súa experiencia nalgún
proxecto en Galiza?
O que se podería facer aquí é
especializarse nalgún aspecto

’’

Nonmeconsidero
un cerebro fugado nin
emigrado porque penso
que as oportunidades hai
que ir buscalas onde están”

concreto da produción no
que, cun investimento razoá-

bel, se poida desenvolver unha
tecnoloxía competitiva para
converterse nun subministrador necesario. Por exemplo,
en Ourense existen empresas
aeronáuticas que fan as palas
para os helicópteros Apache.
Por outra banda, a industria
eólica e aeronáutica están moi
ligadas. Neste tipo de proxectos o máis importante son as
ganas e, por suposto, unha
base mínima.G

noloxía a axentes chineses e
manter a capacidade de venda.
Actualmente eles están desenvolvendo avións comerciais do
rango baixo, en torno ás cen prazas. En canto sexan capaces de
certificalos con autoridades occidentais, precisarán dun período moi curto de tempo para
vendelos en todo o mundo,
aproveitando os custes máis reducidos. Nós temos que optar
por mellorar a nosa capacidade
tecnolóxica para lograr unha
maior eficiencia nos nosos modelos, que é algo que precisa
dunha experiencia que eles non
teñen. En pouco tempo EADS e
Boeing teremos, no rango baixo,
un competidor ruso e outro chinés, e cruzamos os dedos para
non ter outro indio ou xaponés.
Cando isto suceda, a saída estará
en abandonar certas liñas de
produción que non serán rendíbeis para nós e apostar polas que
requiren máis tecnoloxía.G

‘EADS pode gañar un gran contrato
porque McCain destapou un caso de corrupción’
A Administración estadounidense leva varios anos xestionando o contrato para renovar
os seus avións cisterna. A que
se debe o atraso?
Inicialmente fora a multinacional estadounidense Boeing
a que recibira este encargo.
Non obstante, en 2003 descubriuse que Darleen Druyun,
número dous do departamento de adquisicións do
Pentágono, logo de conceder o
contrato a Boeing, se integrara
na compañía como vicepresidenta cunha excelente retribución económica. Ademais
comprobouse que existía
moita animosidade cara
EADS, por ser unha compañía
estranxeira e que datos da
nosa proposta, sobre todo económicos, foran filtrados á nosa
competidora estadounidense.
Foi o senador McCain, hoxe
candidato do Partido Republicano á presidencia, quen con-

’’

Para entrar no mercado
de defensa estadounidense
foi necesario aliarse
cunha das grandes
empresas fornecedoras
do seu exército, como
Northrop Grumman”

seguiu a información que destapou este escándalo, que
concluíu coa anulación do primeiro contrato.
Que dificultades ten unha empresa estranxeira para introducirse no mercado estadounidense de defensa?

?

UERE SABER MÁIS?
www.eads.com
www.casa.eads.net

Sabiamos que tiñamos que
aliarnos cun dos grandes fornecedores do exército, que coñecese ben o mercado. EADS
tiña contactos cun dos principais, Northrop Grumman, e
en 2005 decidiuse concorrer
conxuntamente con esta compañía ao novo concurso. Eles
son os contratistas principais e
nós os subcontratistas maioritarios, que proporcionamos o
avión, un Airbus comercial
adaptado, e os sistemas de repostaxe en voo. Eles encárganse dos aspectos militares,
que por razóns de seguridade
nacional nós non poderiamos
desenvolver. Foi con este esquema co que saímos gañadores o pasado 29 de febreiro,
aínda que o contrato está
aínda no aire porque Boeing
apelou a resolución. A Oficina
de Contabilidade do Goberno
detectou algúns defectos no
proceso, co cal a Forza Aérea

decidiu revisar o concurso,
como anunciou o secretario
de Defensa a comezos deste
mes de xullo. Prevese que a decisión final se tome a fin de
ano, e pensamos que sairemos
gañadores de novo.
Que importancia ten este contrato para EADS?
Trátase dunha operación moi
importante, xa que ten unha
enorme repercusión mediática. Supón un gasto para a
Administración estadounidense de arredor dos 40.000
millóns de dólares, o segundo
maior da súa historia. Ademais, nós temos interese en
expandirnos en mercados que
empregan o dólar, xa que nos
favorece polo tipo de cambio.
O desenvolvemento deste
proxecto contempla a creación dunha factoría de ensamblaxe en Alabama, o que
nos permitiría ter unha base
industrial en EEUU.G
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NEGOCIACIÓN
COMPLICADA
Manuel Cao

A

posibilidade de acadar un novo acordo sobre o financiamento das CCAA está mediatizada por diversos
factores que se han manifestar no inmediato futuro.
Dunha banda, o goberno en minoría de J. L. Rodríguez Zapatero terá que elaborar e aprobar os Orzamentos para
2009 co apoio do seu grupo (PSOE-PSC) ao que debe engadir algún ou algúns grupos minoritarios para chegar a 176
votos. Ademais, ha de cumplir cos Estatutos reformados,
en particular, co Estatut que contén especificacións detalladas en materia de financiamento. Doutra banda, véñense de publicar as primeiras balanzas fiscais oficiais que
cuantifican dalgún xeito os fluxos entre CCAA ordenándoas de maior a menor dende as que máis aportan ás que
máis reciben en saldo sobre o PIB. Todo isto nun contexto
de crise que se traslada ao conxunto da economía.
O ciclo político prevé eleccións para a UE (2009) e para
Galicia e Euskadi polo que nese punto a marxe de maniobra é ampla; tamén a distribución de escanos permitiría
negociar con varios grupos pequenos ou con Deputados
individuais pero semella necesario un pacto con CiU ou
PNV para manter certa estabilidade. O tema de xestión político-electoral parece o menos difícil tendo en conta a
troca de posicionamentos cara a moderación do PP.
Da primeira ronda de negociacións dedúcese un desacordo por parte das CCAA o que denota un grao de insatisfación importante, común nos Estados descentralizados. A iniciativa do cambio ven de Catalunya reforzada
polos datos oficiais da súa balanza fiscal. Por agora, non
se deu unha fronte das CCAA que aportan contra as que
reciben e semella que a variable política primará sobre os
intereses fiscais. A proposta do Ministerio transcribe de
forma literal as porcentaxes de cesión de impostos do Estatuto de Catalunya pero ignora certas cláusulas que ratificarían o feito diferencial do Estatut. Para o Goberno
central é clave que a reforma non reavive agravios interterritoriais nun momento de rendemento fiscal decrecente
e necesidades de gasto crecentes.
Os actores básicos da negociación son o Goberno central, a CCAA de Catalunya afortalada pola presión de CiU,
os graneiros de votos do PSOE e o PP que ten gobernos
autonómicos entre os aportantes e receptores netos. A
presentación das balanzas fiscais, incluindo a Ceuta e
Melilla, preserva o feudo andaluz do foco dos beneficiarios situando a CCAA pequenas en poboación e PIB
como as máis beneficiadas cando en cifras absolutas Andalucía é a gran beneficiada no reparto. Pola contra, Galicia apareceu mediáticamente como unha das mellor tratadas cando, en realidade, os seus porcentaxes representan a metade ou menos que Extremadura.
É un bon momento para que os políticos mostren as
súas cualidades pois a crise económica e o novo consenso
no financiamento autonómico son dúas asignaturas complicadas. En Galicia obsérvase unha confluencia de intereses que afortalará a posición negociadora do país.G

’’

É un bon momento para o consenso
porque a crise e a financiación
autonómica son dúas
asignaturas complicadas”
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España, campiona de Europa de
hoquei a patíns. A selección española de hoquei a patíns proclamouse por quinta vez consecutiva campiona de Europa despois de impoñerse por un gol a cero a Portugal
na final da especialidade. O torneo
celebrouse en Oviedo na derradeira
semana de xullo. O vindeiro ano Vigo acollerá o Campionato do Mundo deste deporte.G
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GALEGOS NOS XOGOS OLÍMPICOS

Teresa Portela, piragüista
‘As nosas principais rivais son as húngaras e as chinesas’
Teresa Portela (Aldán –Cangas– 1982) subiu por
primeira vez nunha piragua aos nove anos e
dende aquela só coñece a vida do deporte.
Veterana nos Xogos Olímpicos, vai ser un dos piares
fundamentais do K-4 en Beixing
Esther Quinteiro

Sydney (Oceanía), Atenas (Europa), Beixing (Asia)... En cal
dos tres continentes se navega
mellor?
Sabendo como me foi nos dous
primeiros, espero que se navegue mellor en Beixing.
Non van estar soas no mar. Xa
analizaron os vídeos das máximas contrincantes?
Si. Pensamos que as rivais no k4 van ser especialmente as alemás, húngaras e chinesas. Este
ano non competimos con elas,
pero cremos que van estar aí. E
logo, sempre hai sorpresas porque nos Xogos Olímpicos todos
están moi fortes.
Para alcanzar Beixing, tiveron
que superar moitas competicións. Como se administran para chegar a participar en cinco
carreiras nun mesmo día?

En varias ocasións remei en todas as categorías. Polas mañás tiñamos dúas finais de 500 e pola
tarde tres finais de 200. Pero realmente no que máis se tardaba
era non K-1, cunha saída de 40
segundos que non é tanto. Ao final lévase ben porque temos
moito adestramento e preparación: ás nove vou remar, ás 12
volvo, ás cinco teño ximnasio e
despois outra vez coa canoa. Faise, pero en canto acabo, éntrame o baixón e ao día seguinte toca completo descanso.
Compensa o esforzo para lograr
o pasaporte á China?
Si. Aínda que conseguir unha
praza nos Xogos é un esforzo de
moitos anos, porque cos adestramentos dunha soa temporada non consegues nada, e ademais nesta estiven bastante
tempo fóra da casa. No noso

Teresa Portela recibindo
a medalla de ouro
na Copa do Mundo de Polonia.

caso, o que tanto nos custou,
conseguímolo. Hai que ser
conscientes de que esta é unha
carreira deportiva longa na que
hai momentos bos e malos.
O seu corcho xa debe estar repleto de medallas, quedaralle
sitio para colocar unha máis?
Xa non caben máis, hai que amplialo. O meu pai fíxome un
cando era pequena e, como tamén facía atletismo, ía colgándoas alí. O que non esperaba
era enchelo todo. Pero aínda
que non quede sitio, en K-4 temos ganas de conseguir unha
medalla; canto máis cerca quedemos dela, mellor. No que se
refire ao K-1, é o primeiro ano
que me dedico a nivel internacional, polo que xa sería unha
alegría chegar á final.

Aos 14 anos entrou nun centro
de tecnificación. Era unha nena.
A vida que coñezo é a vida do
deporte. Neste centro compatibilízanche os horarios e está todo organizado. Permitíame
adestrar e estudar. Paréceme
estupendo. Foi unha etapa bonita e penso que boa parte da
formación que teño agora, recibina alí.
Botou de menos algo en especial na súa xuventude?
Non. Vía que os meus amigos
ían á praia, tiñan máis tempo libre... Botabas de menos ese relax, pero eu estaba contenta co
que facía. Sabía que ao rematar
a temporada tería descanso.
Se tivese a ocasión de retroceder no tempo, volvería a dedicarse ao mundo do deporte?
Si, seguro.
Comezou xunto con máis compañeiros hoxe profesionais no

mar de Cangas. Garda algún segredo a ría de Aldán para que tres
dos piragüistas que van a Beixing
se iniciasen neses mares?
É unha pregunta que sempre
nos facemos. Non sei se será
unha casualidade. Do que si estou segura, é que cantos máis
sexamos, mellor. E de paso, dáse a coñecer Aldán.
Un deles é o seu amigo David
Cal, pero non o é tanto do seu
adestrador. Arranxaron os problemas?
Houbo problemas. Agora están
arranxados, pero non teño unha boa relación.
Dedica o seu tempo libre a estudar...
Si, acabei Maxisterio de Educación Física e agora vou comezar Fisioterapia. Inquiétate o
que será de ti cando te retires.
Mentres adestro, aproveito o
tempo e, ao rematar contarei
con dúas carreiras. Cun título
sempre tes a posibilidade de
atopar traballo.
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O ciclista madrileño Carlos Sastre gaña o Tour. Sastre impúxose
na 95 edición da volta francesa, cunha avantaxe de un minuto e cinco
segundos sobre o australiano Cadel
Evans. Esta é a terceira vitoria consecutiva dun ciclista español na rolda
gala. En 2006 impuxérase o galego
Óscar Pereiro e en 2007 fixera o
mesmo Alberto Contador.G

’’

Non sei se será
unha casualidade. Do que
si estou segura, é que
cantos máis sexamos,
mellor. E de paso, dáse a
coñecer Aldán”

’’

Houbo problemas
co meu adestrador.
Agora están arranxados
pero non teño
unha boa relación”

Nos EE UU os deportistas contan con facilidades para estudar
unha carreira. Por que non ocorre o mesmo aquí?
A verdade é que a carreira de
tres anos saqueina en cinco
porque adestraba en Sevilla.
Non tiña tantas prácticas como
o INEF pero había algunhas clases presenciais que só podía ir
cando estaba en Galicia... Non
sei, eu creo que ao final faise.
Non o vexo tan necesario que
che dean esas facilidades.
Moveuse dende nova nun
mundo de adultos. Imaxínase

Adestrando en Asturias este verán.

dando clases a meniños?
Si, o que pasa é que hai que opositar e agora parece complicado. Por iso vou comezar con Fisioterapia.
Gustaríalle vivir infinitamente
do piragüismo?

Non, cada cousa ten o seu tempo. Mentres poida claro, pero
non me vexo con 40 anos así.
Uns deportistas van xubilando
a outros, tenlle medo á canteira
de Galicia?
Medo para nada. Cantos máis

piragüistas, mellor. É lei de vida: hoxe estamos uns e mañán
outros.
O día de inauguración dos Xogos(08/08/08), miles de parellas
casarán en Beixing. Pensan que
o oito dá boa sorte. Quédalle

tempo para pensar neses temas?
Si, os piragüistas somos como
todo o mundo. Unha cousa
non quita a outra. Son moitas
horas, pero non por iso deixas
de facer outras cousas que son
importantes na túa vida.G
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O estado da arte a través do coleccio
A exposición Paixóns privadas, visións
públicas no MARCO de Vigo mostra unha
selección de fondos de coleccións de arte
contemporánea en Galiza

W

alter Benjamin
advertiu que o
coleccionismo
constituía “a
etapa infantil” do traballo crítico:
“o coleccionismo é un fenómeno orixinario do estudo: o estudante colecciona saber”. Tamén
chamaba a atención sobre o carácter estritamente privado desta pulsión por reconstruír o
mundo e sobre a natureza antieconómica da colección: “(ao coleccionista) cáelle en sorte a tarefa de Sísifo de quitarlle ás cousas,
posuíndoas, o seu carácter de
mercadoría”. Estas dúas características apuntan a un perfil do
coleccionista como alguén que
reproduce o universo no seu
ámbito íntimo para comprendelo. A súa paixón por acumular
obxectos procede da súa sede de
comprender, de reducir o mundo a unhas dimensións proporcionais ao seu entendemento.
Como é obvio, esta tarefa é
tan impracticábel coma a de
aquel emperador chinés do que
fala Borges, cuxa minuciosidade
na pretensión de elaborar unha
cartografía do seu imperio levouno a encargar un mapa a escala 1:1, un mapa do tamaño do
territorio que debía representar.
Para que ese mapa poida existir,
a realidade habería de ser estática. E esa é a primeira lección que
aprende o coleccionista: a nosa
ansia por saber bate sempre co
perpetuo dinamismo do mundo, co eterno devir do que nos
arrodea. Daquela, toda colección é provisional, incompleta,
interminábel.
Non obstante, os logros e os
fracasos do coleccionista pódense medir polo intercambio que a
súa colección estabelece coa realidade que o circunda. O íntimo
é o espazo onde o seu repertorio
se desprega, mais é o afora o que
lle dá a escala do seu valor. O que
posúe debe ser calibrado en función do que non posúe. Dende

este punto de vista, tamén podemos resolver a ecuación contraria e fixarnos en que é o que din
as coleccións sobre a sociedade
na que se insiren e coa que dialogan permanentemente.

ITINERARIO DO MUNDO ARTÍSTICO GALEGO. Paixóns privadas, visións
públicas ofrécenos unha magnífica oportunidade para coñecer
en que parámetros se move o

’’

Os logros e os fracasos
do coleccionista pódense
medir polo intercambio
que a súa colección
estabelece coa realidade
que o circunda”

Pajarraco, 1990, Francisco Leiro.
Colección
Alfonso Román.

’’

O mapa cultural debuxado
por esta exposición
demostra que a entrada
na contemporaneidade
non afecta á imaxe
identitaria que temos de
nós mesmos”

’’

Unha parte importante
dos artistas incluídos
nesta mostra foron dados
a coñecer no noso país
polo CGAC”

ENRIQUE TOURIÑO

Manuel Xestoso

coleccionismo privado de arte
contemporánea, cales son as inquietudes e preocupacións que
moven os amantes da arte na
Galiza de comezos do século XXI.
A exposición reúne un centenar
longo de pezas procedentes das
principais coleccións particulares do país e, de entrada, o resultado sorprenderá a máis de un
precisamente polo que é quen
de formular de nós mesmos.
En primeiro lugar, constátase
que a historia pegou unha acelerada nos últimos trinta anos que
contribuíu a “normalizarnos”
–tamén no aspecto artístico– a
través dun itinerario que viu sucederse a recuperación, a finais
dos anos setenta, das vangardas

históricas galegas –Laxeiro, Colmeiro, Maside, Patiño, Seoane…–; a eclosión insurxente de
Atlántica; o labor calado, mais
fundamental nunha determinada época, da Bienal de Pontevedra; as aventuras persoais de
galerías como Abel Lepina, Adhoc, Trinta e, máis adiante, SCQ,
Marisa Marimón e Bacelos; a
apertura da Facultade de Belas
Artes da Universidade de Vigo… Todos eles foron no seu
tempo pequenos pasos non
sempre suficientemente valorados mais, á vista do exposto nesta mostra, adquiren agora a natureza de elos dunha cadea
máis ampla cuxo sentido comezamos a albiscar. A relevancia

que esta exposición lles presta
–polo salto cualitativo ao que
contribuíron– abonda para suxerir que unha verdadeira historia da arte na Galiza destes anos
precisa ser reestudada, reescrita
e revalorizada se queremos explicar como é que un país cuxa
(escasa) burguesía coleccionaba estampas paisaxísticas de
Soutomaior e Serafín Avendaño
pasou a ser un país perfectamente integrado nas correntes e
preocupacións artísticas contemporáneas do seu contorno
europeo.
En segundo lugar, a selección
de artistas presentes nesta mostra amósanos que esa transición
emprendeuse –non podía ser
doutra forma– sen perder de vista as ligazóns fundamentais que
delimitan, para ben e para mal, a
nosa identidade. Así, podemos
comprobar que a meirande cota
de adquisicións dos coleccionistas corresponde a artistas españois e galegos (16 españois e 16
galegos xunto a dous españois
que viven e traballan en Galiza),
Por nacionalidades seguen, sorprendentemente, 16 artistas alemáns. Portugueses e brasileiros
suman 12 artistas. A continuación, 8 británicos, 4 suízos, 4 estadounidenses e 3 mexicanos.
Outros só adquiren a categoría
de anécdota explicábel pola omnipresencia que o mercado lles
outorgou practicamente en todo o mundo.
Quizais as únicas “anomalías” sexan, por unha banda, a
destacada cantidade de artistas
alemáns –como sinala o crítico
Seve Penelas, talvez “tanta vea
expresionista, dende Laxeiro a
Leiro, creara este fermento tan
receptivo a arte alemá”– e, por
outra, a práctica desaparición da
arte arxentina dos gustos dos coleccionistas galegos. En todo caso, o mapa cultural debuxado
por estas preferencias estabelece con claridade meridiana que
as prácticas novidosas non afectan á imaxe identitaria que temos de nós mesmos. Os cambios profundos adoitan vir da
man doutros procesos máis
complexos e non de desterrar o
chauvinismo.

MUSEOS E COLECCIÓNS. Finalmente,
hai que reflexionar sobre o papel
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ENRIQUE TOURIÑO

Small Man on a Snail, 1990.
Stephan Balkenhol.

Alice Lidell after Lewis Carroll, Vik Muniz,2004. Colección José Blanco e Sofia Santos.

substancial que desenvolveu ao
longo dos últimos quince anos o
Centro Galego de Arte Contemporánea. Unha parte importante dos artistas incluídos nesta
mostra foron dados a coñecer
no noso país, no seu momento,
pola cabeza visíbel da arte moderna galega. Velaí os casos de
Tracey Moffat, Vik Muniz, Ana

Mendieta, Stephan Balkenhof,
José Pedro Croft… Isto debería
ser suficiente para facer un exercicio de responsabilidade que
evitase aventuras políticas coma
as vividas no pasado, que non
poden máis que atrasar o proceso de maduración da creación
artística. E avala a teoría de que
un incremento de fondos a ou-

ENRIQUE TOURIÑO

tros centros como a Fundación
Luís Seoane da Coruña ou o propio MARCO de Vigo permitiría dotarnos dunha maior pluralidade
e riqueza na orientación aos coleccionistas e na formación do
gusto dos afeccionados.
Paixóns privadas, visións
públicas asegura que os entendidos fagan as lecturas que pro-

cede e que o público, en xeral,
saia satisfeito da experiencia.
Quédanos, agora, sacar conclusións sobre o que se alcanzou e
das carencias que restan por
solventar. Polo de agora, hai
que subliñar que, compoñer esta panoplia da mellor arte contemporánea é unha empresa
abraiante, pero facelo con

obras de tanta calidade é admirábel. O MARCO de Vigo apúntase un tanto importantísimo con
esta pioneira exposición, que
debe ser saudada como merece
por todos os amantes da arte.
Igual que os coleccionistas, sen
os cales nin esta mostra nin esta
oportunidade para a reflexión
sería posíbel.G
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Marcos Nine
‘Hai demasiados prexuízos
ao redor do cómic’
M.B.

Cunha gran bagaxe no eido documental e na produción de
guións (Terra de Miranda, Mareas Vivas), o director e guionista Marcos Nine (Illa de Arousa,
1977) está a gravar o seu novo
proxecto, Na procura da besta,
que retrata o proceso de creación da banda deseñada a través das experiencias dos debuxantes. Estrearase en 2009.
En que consiste o proxecto?
O documental recrea o proceso
de creación dun cómic. Para iso
elaborarase un cómic pequeno
composto por tres historias
contadas por David Rubín, Alberto Vázquez e o tándem de
Kike Benlloch e Diego Blanco.
Con este fío argumental, pretendese ofrecer unha aproximación ao mundo do cómic
para os profanos. A xente ten
unha visión do cómic derivada
dos superheroes americanos e
con demasiados prexuízos.
Pódese dicir que existe un cómic galego?
Vexo o cómic coma calquera
outra arte. Nese sentido penso
que a nacionalidade non vai
asociada a unha serie características que se aplican a un produto, senón que bebe máis da
propia formación do autor. Creadores como Rubín ou Vázquez, cunha personalidade galega moi marcada, transmiten o
seu mundo e iso é o que consegue que unha historia sexa dunha determinada nacionalidade.
As veces pode pensarse en temáticas que se repiten, pero
que sexan recorrentes non quere dicir que sexan exclusivas.
Hai 20 anos, pensar neste documental sería imposíbel.
Houbo unha explosión da banda deseñada, pero segue a ser algo minoritario derivado moitas
veces dos prexuízo de se é unha
cousa de frikis ou para nenos.
Ademais, ao non existir editoriais que aposten non se distribúen produtos para o público de
aquí. Pasa como no audiovisual,
existe produción, grazas ao abaratamento dos custes, pero é difícil facela chegar ao público. G

A Nosa Terra reapareceu de man do Grupo Galeguista de Buenos Aires. Na fotografía, nun acto de solidariedade coa República celebrado na Arxentina.

O nº 424 de A Nosa Terra
recuperado despois de 70 anos
X.E.A.

Arxentina hospedou unha das
etapas históricas con máis longo percorrido do xornal A Nosa
Terra. Buenos Aires, a súa capital, sería o centro de operacións
daqueles galeguistas emigrados
que tomaron a decisión de relanzar o voceiro do Partido Galeguista no exilio. Un traballo
no que estiveron empeñados
máis de 30 anos.
A Nosa Terra era un periódico desmantelado desde que Vítor Casas, o seu director e administrador, fora pasado polas armas. Con Alexandre Bóveda, o
seu ideólogo de bandeira, asasinado e, con Castelao, a súa referencia política e popular de
maior calado, lonxe, máis a salvo
en zona republicana, dera en ser
a voz en prensa daquel nacionalismo galego que se modernizou
en tempos de esperanza e compromiso republicano. Vírase
obrigada desde xullo de 1936 á
escuridade ao ter os seus columnistas principais encarcerados
ou reducidos ao medo.
Desde aquel nº 422 previo aos
días de xullo nada sabemos da
redacción pontevedresa d’A Nosa Terra. Os galeguistas chegaran
a enviar ao prelo de La Popular,
do tamén fusilado Ramiro Paz,
unha nova entrega, loxicamente
frustrada, do seu xornal. Coñece-

mos menos dos intentos de trasladala a zona leal, onde non poucos colaboradores cumprían
funcións de responsabilidade.
Agora coñecemos por fin a existencia do nº 424, publicado como Boletín do Partido Galeguista
e “editado no eistranxeiro polo
grupo galeguista mentres Galiza
fique encadeada” e imprentado
en Buenos Aires.

FACSIMILARINÉDITO.Trátase dunha
entrega de enorme valor histórico, ausente da edición facsimilar, que confeccionou un activo
núcleo militante encabezado
por tres personalidades de vital
importancia na esfera galeguista
bonaerense como foron Emilio
Pita, Xosé Abraira e Rodolfo Prada. En colaboración con outros
compañeiros emigrados, e xuntamente coas informacións xa
facilitadas por compañeiros recen chegados á Arxentina como
exiliados, en xullo de 1938 conseguiron editar unha especial
entrega d’A Nosa Terra que enmarcaría as distintas situacións e
compromisos que se vivían, traxicamente, na Galiza ocupada,
con ventos bélicos, na zona leal
e, solidarios coa República, no
propio Buenos Aires.
Un texto de Castelao centraba unha cuberta na que, a xeito
de editorial ofrecíanse tres datas

que xustificaba unha edición tan
extraordinaria. A primeira referida á xornada de aprobación do
Estatuto, a segunda, ao día de
comezo do golpe de estado, e a
terceira, a cada un dos 25 de xullo dos tres anos transcorridos de
movemento facioso que, foron
convertidos “por obra e mercede da Igresia católica en festa
dun horrendo Santiago Matamouros ferozmente asesiño”.
As páxinas pioneiras d’A Nosa Terra en Buenos Aires reflectían a realidade da dureza da represión en Galiza e a multitude
de actos que se celebraban na
capital arxentina en solidariedade coa República. Informacións
de primeira man chegadas desde o país daban conta da dureza
represiva e casos, como o do fusilamento en Ourense de Erundia Álvarez, ocupaban planas
compartidas con fotografías
dun Xosé Suárez, xa exiliado na
Arxentina igual que os pintores
galeguistas Manuel Colmeiro e

’’

Agora coñecemos por fin
a existencia do nº 424
imprentado
en Buenos Aires e ausente
da edición facsimilar”

Luís Seoane. A man destes artistas achega debuxos orixinais que
arrouparon textos de Núñez
Búa, Ramón Rey Baltar ou colaboracións con orixe na revista
Nova Galiza suscritas por Rafael
Dieste ou Ramón Valenzuela.
Cartas de Ramón Suárez Picallo convertidas en artigos, poemas de Emilio Pita, crónicas de
actividades galeguistas no primeiro exilio, debuxos de Castelao reproducidos dos seus albumes de guerra e combativos artigos de J. Rivadulla e Vicente Barros compactaron un número
que apuntaba a inxente actividade literaria e artística dos galeguistas nas frontes de guerra. As
entregas de Dieste, Cuadrado e
Castelao. Os ensaios e artigos de
González del Valle, Varela, Plá,
Benavides, Álvarez Gallego e Xesús Bal. As publicacións de Ángel
Lázaro e do “Conrado Alem”
que agachaba o nome de Luís
Seoane nunha prensa arxentina
na que Antón Zapata e Avelino
Díaz exercían labores de propaganda e denuncia solidaria.
A Nosa Terra saudaba o traballo militar do tenente coronel
das milicias populares Enrique
Lister e anunciaba a publicación
de albumes de guerra de Castelao, Seoane e Souto e mostras da
mesma temáticas de Manuel
Colmeiro e Federico Ribas. G
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Marcos S. Calveiro, autor de Festina lente

‘A Inquisición quixo pechar os portos
de Galiza para que non entrasen libros’
M.V.

Con Festina Lente (Xerais),
Marcos S. Calveiro (Vilagarcia,
1968) está a lograr un importante eco entre os lectores. Trátase dunha novela histórica, situada na Compostela do século
XVI. Calveiro é autor de dúas
novelas xuvenís, Rinocerontes e
quimeras e Sari, soñador de
mares. Logrou o premio Ala
Delta de literatura infantil, en
2007, por O carteiro de Bagdad.
Por que escolleu Santiago como
lugar onde se desenvolve a novela?
Naquela época era a única cidade de Galiza na que había imprenta e como o libro vai da historia dun encadernador...
Cal foi o primeiro fío que o levou
a ese tema?
Outro libro: Terraza en Roma
de Quignard. É un diario en primeira persoa dun encadernador. Quixen tomar a mesma
idea, pero fracasei. Deille moitas voltas, empecei a documentarme, apareceron outras historias que tamén me interesaban
e acabou por saír unha cousa
distinta.
É a súa primeira novela orien-

tada a un público adulto. Parece
ambiciosa para empezar.
Realmente é o primeiro libro
que comecei a escribir, pero sufriu un proceso longo, de tres ou
catro anos. En medio, fixen varias obras infantís e xuvenis, con
elas aprendín o oficio e a usar
recursos que descoñecía. Tamén aprendín moito no proceso de edición, con Ignacio
Chao, en Tambre.
O escepticismo relixioso do protagonista é verosímil na época?
Non o vexo estraño, estamos na
Contrarreforma. O que sinte é
desconfianza respecto do poder,
el é contrario á Inquisición. A
Igrexa era moi criticada nese momento, critícaa Frei Luís de León,
os erasmistas, os heréticos, xente
que pertencía á curia pero que
non estaba dacordo con certas
prácticas, por exemplo coa venda
de bulas. Todo iso non é necesariamente ateísmo. O protagonista da miña novela ás veces recorre a Deus. É un proceso íntimo
do personaxe ante o que ve. Tampouco se enfronta, vive dos traballos que lle encarga o cabido.
Como escritor usa unha lingua
moi traballada.

O meu bisavó era carpinteiro de
ribeira e coidaba da ferramenta.
Ademais hai vocabulario da
época que agora non se emprega pero daquela si. Escribo
con moitos dicionarios e gústame que o texto teña ritmo,
que arrastre.
Chama a atención esa paixón
que describe polos libros. O tráfico clandestino nos portos, por
exemplo, era real?
Naquela época documentábase todo. Talvez por contraposición co analfabetismo, a palabra escrita tiña case un valor sagrado. Aínda que houbese poucos exemplares, falábase moito
de certos libros, ás veces dábaselle máis importancia da que
tiñan. A Inquisición pensou en
pechar os portos galegos a barcos estranxeiros para que non
descargasen mercadorías. O
que pretendía coutar era a entrada de textos de pensamento
herético ou revolucionario.
Moitos dos libros que cito na
miña novela podían atoparse
en Santiago. Existe un inventario da libraría de Giraldo de Sol,
que foi incluido nun testamento á muller. Por el sabemos

’’

Daquela, o libro
como obxecto aínda non
estaba delimitado”

que nesa libraría había obras de
Erasmo, clásicos gregos e latinos, reformistas relixiosos en diferentes linguas. Dous mil cincocentos volumes en total. A literatura de pensamento seguía
a ser en latín, a lingua franca.
Nesa época o libro vive unha revolución coa chegada do papel.
É o tempo no que se pasa dos
códices en pergameo, que tiñan
unha tirada limitada, ao papel.
Os libros de molde ou impresos
esténdense como un andazo.
Había persoas que non estaban
contentas con ese cambio,
como o mestre do encadernador protagonista. As resmas ou
pregos imprímense e transpórtanse sen encadernar. Encadérnase en destino, así os arrieiros
evitaban levar tanto peso.
Isto pódese ler como unha metáfora da actualidade?

CULTURA.25.
Claro. Daquela tamén se pasa
da imprensa de tipos fixos de
madeira aos móbiles de metal.
Xa había imprensas, nalgúns
países, con 200 ou 300 traballadores. Os correctores eran ás
veces persoas importantes, tiñan que saber linguas clásicas.
O libro como obxecto aínda
non estaba delimitado. Empezouse a poñer o título na capa, o
nome do autor, etc. Cada impresor tiña unha tipografía, grazas a ela era posíbel seguir a
pista de impresores e libros.
Na novela dalle un papel importante e misterioso á lingua
dos canteiros.
Dos arxinas, porque todos os arxinas eran canteiros, mais non
todos os canteiros sabían a lingua
dos arxinas. Os canteiros franceses entran polo Camiño e forman a súa lingua, por iso ten palabras de orixe francesa, tamén
vasca e doutros idiomas. Na lingua dos arxinas, Galiza recibe o
nome de Arengues. Na primeira
versión incluía anacos enteiros
nesa lingua, logo reducinos
moito para facilitar a lectura.
Reflicte unha sociedade moi
viva.
Cando busquei a documentación gustoume moito. Compostela é unha protagonista
moi viva, pero tamén é unha cidade pechada con murallas,
controlada pola Igrexa e pola
Inquisición, aínda non chegara
o barroco. A miña memoria é
máis de cheiros e sabores que
de imaxes, algo diso quixen que
se percibise na novela.
Como ve a literatura galega de
hoxe?
Vai por tempadas, ás veces saen
libros bos, outras máis frouxos.
Queixámonos de que nos traducen pouco, mais quizais algunhas novelas teñen compoñentes moi locais que as fan difíciles de exportar. Cunqueiro é
un exemplo de como ser moi
galego e, ao tempo, quedar ben
nas traducións. O problema,
contodo, é a escaseza de lectores e a pouca visibilidade do libro galego. Aquí vén un autor
de Madrid calquera e os xornais
xa lle adican unha páxina.
Que está a ler?
Cando escribo leo pouco para
non contaxiarme. Sigo lendo
moita novela gráfica. Hainas
magníficas de 200 ou 300 páxinas, cun alto nivel gráfico e narrativo. Tamén leo ensaio histórico.
Teño algo abandonada a novela.
Cales son os seus proxectos?
Teño unha segunda novela rematada. É un libro de fronteira,
que pode funcionar para adultos ou para rapaces. E estou comezando outra que non sei
onde me vai levar.G
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A N I M A I S
AUTÓCTONOS
G A L E G O S
EN PERIGO
DE ESTINCIÓN

Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Made in GZ. Séchu Sende. Galaxia.
 O neno do pixama a raias. John Boyne. Faktoría K.
 Pan e coitelo. Bieito Iglesias. Galaxia.
 Harry Potter e as reliquias ... J.K. Rowling. Galaxia.
As palabras da néboa. Francisco Castro. Galaxia.
A

crítica

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

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

NARRATIVA.

Terceira
aventura
do detective
Frank Soutelo
Tres disparos e dous friames
Autora: Miguel Anxo Fernández.
Edita: Galaxia.

nova colección
dos
BOLECHAS
Para pícaros de 2 a 6 anos

Edicións
A NOSA TERRA

A primeira aparición do detective Frank Soutelo foi en Un nicho para Marilyn, onde Miguel
Anxo Fernández se atrevía cun
tema nada frecuente na narrativa deste
xénero: o contrabando necrofílico. Logo
foi Luar no inferno, onde a
trama se metamorfosea en
progresión contínua (trata de
brancas, mundo da prostitución, snuff movies, corrupción
policial, vinganza particular)
retratando o mundo podre que
aniña debaixo do glamour da
que se autoproclama como
“fábrica dos soños”.
Estamos aquí tamén ante o
resultado do pescudar de
Frank Soutelo, detective descendente de galegos, que responde ao prototipo do perdedor á volta de todo, mais que
estrebilla e estribilla deica desvelar a verdade duns acontecementos que o superan, que o
acurralan. Obviamente non
era unha trama co poder de
atracción da novidosa primeira
entrega, nin seguramente ningunhas das vindeiras (cando
menos, o autor cofirmounos
que outras dúas xa están escritas) o será. Porén, de Tres disparos e dous friames podemos
comezar asegurando que ofrece algo máis que unha simple
historia de xénero detectivesco.
Sen acadar os niveis metamórficos de Luar no inferno,
esta é unha trama evolutiva,
que nace, medra e se escinde
para redimensionar todo o an-

Miguel Anxo Fernández.

CALROS SILVAR

terior. O que nun principio era dez primeiros capítulos resólun caso no que unha promete- vese o caso de Sarah (a actriz
dora actriz reclamaba os seus prometedora), e nos seguintes,
servizos, para desfaoutros dez, os cabos
cerse das “imposisoltos e derivacións do
cións” carnais do proanterior. Para alén, hai
dutor e protector, re- A novela
outro aspecto que deimatará sendo un caso rematará
xa entrever isto.
de vinganzas persoais sendo un caso Sabendo quen é o au(como na anterior ende vinganzas tor e a paixón e profetrega) con Soutelo no
sión que o vive, nada
persoais
medio. Mesmo se poestraño ten que non
de dicir que a novela (como
falte a homenaxe ao citen dúas partes ben na anterior
nema e que esta sexa
trabadas entre si, tan- entrega)
doadamente perceptíto na trama como vi- con Soutelo bel. De aí que, por
sualmente (por esas no medio”
exemplo, nos primeicursivas dos títulos
ros capítulos, o narrados capítulos, convidor insista en que vexadando a ver o retorto
mos/leamos como as
entre o “normal”). Nos
personaxes “actúan”.

’’

Malia a clara conciencia de que
vida é un grande plató, este ten
límites. ?Estas cousas danse nas
películas e nas novelas, porque
soan a excesivas na vida real”
(páx. 169).
Igual que o fai o narrador,
cónvidase ao lector á reflexión,
desde o inicio. E de aí a insistencia en que se visualice. Este
e outros convites actúan de
complemento arriquecedor da
trama detectivesca. O feito de
que non pasen de propostas,
non lles resta valor. Isto na primeira parte da novela. Logo,
non podemos dicir que se
abandonen esas propostas,
mais non se volve a elas tan
decote. E fica aínda por citar
outro aspecto, tamén con tratamento especial na primeira
parte, a recorrencia a títulos fílmicos que axudan a contrastar
actitudes, configuracións, situacións, ou simplemente descricións, ás que o narrador adica atención moi consciente, e
consecuente coa concepción
(da literatura, do cinema e da
vida mesma) que se amosa ao
longo deste discurso.
Dependendo do grao de
esixencia do lector, pódeselle
achar certo grao de agardábel,
ou deus ex machina, a este
Frank ao que as cousas lle veñen dadas, certos azares resolven por el aínda que sexa el
quen complete un cadro no cal
o xogo de transparencias narratorias non falta: autor, autor
implícito, personaxe que constrúe as súas memorias, un “negro” e un editor polo medio, a
facérense responsábeis do discurso. Resulta consecuente
con esa visión de personaxe
acurralada antes mentada,
mais tamén dá a impresión de
trama pouco clara, como de
fuxida cara adiante de algo que
hai que acabar.
Trazos característicos neste tipo de escrita, a ironía, a
ocorrencia, inzan o discurso,
caracterizando a actitude do
narrador, desapegada e crítica, que exhibe unha rica fraseoloxía epatante, sen dar fuxido dos calcos semánticos do
castelán.
Xosé M. Eyré

a (Ferrol).
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Amadeu Baptista, premio Espiral
Maior de poesía. O poeta portugués Amadeu Baptista vén de facerse co XVI Premio de Poesía Espiral
Maior pola obra Açougue.O xurado
valorou a orixinalidade da estrutura
do conxunto poético, de base autobiográfica, e a súa capacidade de
evocación do pasado así como “ a expresión lingüística limpa, natural e
fluída”. A obra publicarase cunha tirada de 2000 exemplares na Colección
de Poesía Espiral Maior.

O humor
que xorde
da crueldade
Unha antoloxía de relatos
de Quim Monzó
recolle a súa produción
de 1978 a 1996

Vinte e nove contos
Autor: Quin Monzó.
Tradución: María Xesús Lama López.
Edita: Sotelo Blanco.

Quin Monzó.

Quim Monzó (Barcelona, 1952)
converteuse, a día de hoxe, no
mascarón de proa da literatura
catalá contemporánea. Por obra
e graza dos medios de comunicación, en canto se fala de autores cataláns, aparece indefectibelmente o seu nome, en detrimento doutros interesantes escritores de importancia en Cataluña. Non obstante, hai que dicir que esta omnipresencia non
deixa de estar
xustificada. En
primeiro lugar,
porque é un dos
poucos autores que opta, no
ámbito das literaturas ibéricas,
por outorgarlle ao relato curto a
importancia que ten noutras tradicións como a anglosaxoa. En
segundo lugar, porque o fai cunha calidade e unha desenvoltura
que mereceu eloxios tan pouco
comúns como o de consideralo
un dos mellores escritores de
contos de todo o mundo. O lector que se achegue a este volume
verificará –valoracións hiperbólicas á parte– que estamos diante
dun magnífico escritor.
Vinte e nove contos é unha
antoloxía realizada a partir da
compilación aparecida en catalán Vuitanta-sis contes que, á súa
vez, recollía os contos dos cinco
primeiros libros do autor dedicados a este xénero. Estamos, daquela, diante dunha selección
que nos permite botar unha olla-

da panorámica á produción de esa implacábel disección do coentre os anos 1978 –ano de pu- tián que Monzó se vai internanblicación de Uf, va dir ell– e 1996 do nunha outra realidade moito
–ano en que apareceu o volume máis escura e dramática onde os
Guadalajara, talvez o título da seus desorientados personaxes
súa consagración definitiva. En deben enfrontarse cun destino
todos eles podemos comprobar terríbel. A risa producida polos
que –malia que a escrita se vol- contos deste volume detense
veu máis espida e depurada nos exactamente no punto onde se
últimos anos– as características confunden o ridículo e o terríbel,
fundamentais do estilo estaban o punto en que nós, lectores,
presentes dende o principio.
descubrimos desconcertados
que o fado deses desoA primeira reacción
lados personaxes é o
ante a lectura destes relatos é, sen dubida, a
noso. Porque esa é a segargallada. Monzó de- Monzó debe
gunda e máis escondibe ser clasificado entre ser clasificado da característica destes
os mellores humoristas entre os
contos: a crueldade. A
da narrativa contem- mellores
comicidade destes relatos ten un pouso de duporánea e esta calidade humoristas
reza e de inclemencia
se nos presenta baixo da narrativa
formas moi diversas
contemporán para cos seus personaque abalan entre a iroxes; non ten compaiea e esta
nía e o sarcasmo. O enxón con eles e moito
menos coas súas imxeño iconoclasta e irre- calidade se
verente destes contos nos presenta perfeccións –humanas
consiste en subliñar, baixo formas e recoñecíbeis todas
por unha banda, os as- moi diversas” elas–, polo que o lector
pectos máis absurdos
sente que o mundo en
da vida cotiá e, por ouque se desenvolven estra, eses pensamentos
tas historias é tan ilóxico
insensatos que todos temos e feroz coma o seu. Ou máis ben,
mesmo nos momentos máis que, en realidade, é o seu.
dramáticos. Seguindo estritaEsa devastadora visión da
mente a lóxica deses desatinos existencia desvela un fondo de
–e sen medo a romper os límites pesimismo que, unido ao acedo
entre o verosímil e o incríbel– enxeño do autor, provoca que as
Monzó acada un punto en que observacións de Monzó sexan
os seus protagonistas e as situa- coma un bálsamo que dispensa
cións nas que se ven envolvidos un chisco de frescor na queimasemellan ao mesmo tempo ab- dura. O sorriso que nos queda
solutamente disparatados e tras ler unha das súas historias é
completamente normais.
inequivocamente amargo, pero
Mais é precisamente grazas a outorga unha certa tregua na pa-

’’

tética paisaxe que nos amosa: a
hipocrisía social, o irrisorio do
noso comportamento nas relacións cos outros, a fatuidade que
adoita rexer as nosas vidas. O humor destes contos é, dende logo,
esmendrellante, mais debe ser
catalogado como perigosísima
arma de dobre fío.
Ás veces, Monzó é irónico e
case amábel, como nese relato
que me atrevería xa a chamar
clásico –O secuestro– no que
aprendemos de vez a diferenza
entre a literatura e o mundo literario. Outras veces é máis sutil,
coma no conto titulado Barcelona, onde nos mostra como o
punto de vista pode mudar o
sentido do discurso. En ocasións, o sarcasmo toma o lugar
da agudeza coma en Vida familiar, unha hilarante denuncia do
poderoso papel que o costume
e a tradición xogan nas nosas
biografías. Mais hai algúns contos –na miña opinión os mellores– nos que da impiedade se
salta ao humor negro: Casacon
xardín, Vida matrimonial, A
inestabilidade, Gregor… Nestes
contos é onde Monzó alcanza a
xenialidade, onde a súa escrita
alcanza a desvelarnos con brillantez esa zona lóbrega da nosa
personalidade que, máis tarde
ou máis cedo, acaba aflorando e
poñendo de relevo a anódina
estupidez da comedia humana
na que tan doadamente nos
mergullamos.
Hai nestes contos ecos de
Kafka, de Cortázar, de Cheever,
de Manganelli… Mais iso só demostra que Monzó bebe do caudaloso río da tradición: o seu estilo é ben persoal e recoñecíbel.
As súas historias teñen moito de
metaficcións nas que o autor interroga con descaro o conto, íspeo de falsos transcendentalismos para ver que hai de auténtico ou de novidoso no relato,
eternamente repetido, das paixóns humanas.
Unha das virtudes deste volume é, precisamente, que nos
permite seguir o proceso de decantación deste estilo dende os
primeiros contos. A outra é que
nos agasalla con estupendos
momentos de pracer e lucidez.
Manuel Xestoso

CULTURA.27.

CONTADELIBROS.
Para enredar nas vacacións
Oqo presenta tres novidades
para os lectores infantís. Un
segredo do
bosque, de Javier Sobrino e
Elena
Odriozola;
Chuzos
de punta,
de
Raquel
Saiz e Maja
Celija e A incríbel historia da nenapaxaro e o galopín, de Anna
Castagnoli e Susanne Janssen
combinan historias para
primeiros lectores e debuxos
moi elaborados.

Libros para todas as idades
As especies simiescas,
a aventura
ecolóxica de
Greenpeace
ou un texto
dun dos
mellores
escritores do
século XX forman parte das
novidades de
Kalandraka. Simios, de Martin Jenkins con
ilustracións de Vicky White;
Discurso do oso, de Julio
Cortázar con debuxos de Emilio Urberuaga e A historia do
Rainbow Warrior, de Rocío
Martínez.

Un conto clásico
Riciños de ouro, clásico conto
para crianzas, chega agora
nunha nova
versión en galego da man
de Alberto Toval. A historia
conta como
unha cativa un tanto rebuldeira acaba por revolucionar a vida dunha tranquila familia de
osos. Edita Edicións Embora. 
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João Ubaldo Ribeiro, premio
Camões.O escritor brasileiro João
Ubaldo Ribeiro gañou o premio
Camões 2008. O xurado aprobou por
maioría darlle o galardón en recoñecemento á súa longa carreira literaria
que inclúe títulos xa clásicos como Viva o pobo brasileiroou A casa dos budas ditosos.

crítica
O CORDEL.

POESÍA.

Galicia Solidaria

A illa mordida
polo mar

Nº 5. Xuño do 2008.
Dirixe: Xosé María Torres.
Edita: Coordinadora Galega de
ONGDs.

Xosé María Torres reflexina
sobre as catástrofes naturais de
Birmania e a
China. Dáse
conta dos
seguintes
temas: a publicación das
subvencións
galegas ás
ONGs, un curso de veránsobre a
loita contra apobreza e a
Asemblea Xeral da
coordinadora..

NT
Nº 11. Xullo-agosto do 2008.
Dirixe: Edurne Baines
Edita: Turgalicia.

Inclúese unha ampla reportaxe
sobre as praias con bandeira
azul de Galiza. A visita deste mes
é ao Grove e a Sanxenxo,
destinos moi solicitados no
verán.
Publícase o
making off da
campaña de
publicidade
de Turgalicia
para animar
ao turismo en Galiza. Cóntase
tamén que a prestixiosa regata
“La Solitaire” arriva en Vigo a
finais de xullo. Ademais,
informacións breves sobre o sector turístico.

Xacobeo Noticias
Nº 9. Maio-xuño do 2008.
Dirixe: Pedro Puialto.
Edita: Consellaría de Innovación.

Esther Rodríguez dá conta do
encontro sobre o Camiño do
Sueste e entrevista o
presidente da
Asociación Galega de Amigos
do Camiño de
Santiago, Elixio
Rivas. Tamén se fala do XX
Encontro Compostelán en Italia e do programa musical ‘Vai
de camiño’, do que se inclúe a
axenda completa. 

Nove
Autora: María Lado.
Edita: Fervenza, colección O Cartafol de
Vilancosta. 2008.

Se tivésemos que explicar as canles empregadas para a difusión
da poesía en Galiza nos últimos
quince anos, ben poderiamos
botar man da figura de María Lado (Cee, 1979),
que explorou
durante este
tempo diferentes camiños,
desde os máis
canónicos até
os máis innovadores. A irmá pequena do Batallón Literario da
Costa da Morte, formación imprescindíbel para explicar a produción lírica da década dos noventa, viu publicados os seus versos en revistas, follas voandeiras,
editoras de espírito cooperativo
(Letras de Cal), coleccións estábeis (Ablativo Absoluto) e proxectos subvencionados (Poeta
en Compostela). Alén disto, a escritora foi pioneira na difusión de
textos na rede a través do seu
bolg Casa atlántica, así como na
experimentación de formatos
audiovisuais.
A publicación do seu último
libro, que resultou gañador do
Premio Avelina Valladares, é un
feito agardado polos seguidores
da poesía dunha escritora que
ten ademais, coa súa dicción inconfundíbel, unha presenza activa nos recitais.
Nove é un poemario de gran
cohesión formal, que retoma,
desde unha actitude máis intimista e ao tempo simbólica, a temática mariña. O libro está protagonizado por unha illa, de nome Novembro, descrita en termos alegóricos. Trátase dunha
illa mordida polo mar e envolveita na borraxeira, de coordenadas

María Lado.

PACO VILABARROS

inexactas e algúns trazos de ico- do barco, o Prestige, cuxo ronsel
nografías mariñas recoñecíbeis, segue a manchar a poesía galeque retén os seus habitantes fa- ga: “así doe novembro. / así docendo imposíbel a fuxida. No- en as moas apretadas contra ti,
vembro é tamén o escenario da coma un barco, / unha traxedia
dor, dos barcos fracasados, da para un pobo”.
captura e o despece da balea (ceO libro compleméntase aíntáceo que habita algunhas das da cun bonus track, un pequeno
mellores páxinas da popoemario que desenesía actual), dos ritos das
volve algúns fíos do limulleres “que coñecebro e deixa entrever noron a dor das cesáreas” e Noveconstitúe vos camiños: “Falsa
que, coas súas redes, te- unha
sensación de ter durmiñen conta das palabras. secuencia
do (dous poemas de
María Lado reescribe, de poemas
alicia para o doutor”).
con elementos carga- envolvente
Alén disto, a autora deidos de simboloxía, unque demanda xa constancia da partihas paisaxes desacoucular banda sonora da
unha lectura obra (“foi música de
gantes (“paisaxes coma
coitelas”) onde o mar se alegórica”
nove”), entre a que se
converte nun elemento
atopan nomes como
hostil que morde, apreMassive Attack, Muse,
ta os dedos dos homes
Emak Baia, Le Glamour
que andan ao percebe e
Grotesque, Colectivo
engole os cargueiros. Novembro Oruga ou Mig Seoane. O soporte
preséntase polo tanto como un tradicional do libro semella taterritorio do illamento, por veces mén unha illa na que a escritora
fantasmagórico, no que a me- procura camiños cara a outras
moria está ademais prohibida.
formas de expresión.
O núcleo de Nove constitúe
O último libro de María Lado
unha secuencia de poemas en- introdúcenos, da man de imavolvente que demanda unha lec- xes poderosas de cuño persoal,
tura alegórica suxerida xa no tex- nunha unha illa interior, repreto que se repite, conformando sentada como un espazo misteun marco, no principio e no final rioso e neboento no que é posído libro, onde se anticipa o moti- bel percorrer paisaxes ferintes e
vo da dor e se evoca a catástrofe ao tempo feridas, tatuadas, o

’’

mesmo que a letra inicial do título, “na pel suave do interior
dos brazos”.
María Xesús Nogueira

OUTRASLINGUAS.

Quen nos
consola de
La consolante de
Anna Gavalda?
La consolante / El consuelo
Autora: Anna Gavalda.
Edita: Le Dilettante / Seix Barral.

Que ganas de ler este libro, un
deses que os franceses chaman “pavé” polo seu grosor,
promesa de
moitas horas
de lectura pracenteira! Centos de miles de
persoas debían ter este
pensamento
pois desde a publicación do
libro a autora viuse cata- >>>
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Obradoiros de debuxo e graffiti a
través da palabra.Dentro das actividades da Feira do Libro da Coruña,
que se celebra do 1 ao 10 de agosto,
a editorial A Nosa Terra organiza un
obradoiro de debuxo e graffiti a través das palabras. O curso, impartido
polo autor e ilustrador Anxo Fariña
[na foto], terá lugar o mércores 6 de
agosto e vai dirixido a rapaces de entre 12 e 14 anos.

>>> pultada ao primeiro posto dos libros máis vendidos en
Francia.
Todo empezou en 1999
cando a pequena editora Le
Dilettante de París publica o
primeiro libro de Gavalda, Je
voudrais que quelqu’un m’attende quelque part, que reúne
unha ducia de relatos de perspectivas, estilos e protagonistas diferentes. Se esta escolma
en seguida se converteu nun
éxito de vendas tamén foi por
mor da capacidade impresionante da autora de crear personaxes moi distintos. Outra
particularidade: a súa proximidade, sempre e cando a historia o suxire, ao francés actual
con todas as características
morfolóxicas, lexicais ou fonéticas que o afastan tanto da lingua oficial.
A comunidade de fans de
Gavalda, unha das escritoras
francesas de máis ingresos,
medrou con cada novo libro:
en 2002 sae a pequena novela
Je l’aimais e en 2004 a obra vo-

titúlase: Xuntos e máis nada). entrar nun texto que non ten
Cada un destes textos ofrece a por onde agarralo. É a historia
mellor Gavalda in crescendo: de Charles Balanda, 47 anos e
Je l’aimais como relato inten- arquitecto en París, que se ve
so sobre un amor en crise, am- sacado da súa vida, de repente
pliación, de certo modo, das desenmascarada como falsa e
pautas seguidas no primeiro baleira, cando recibe unha nota que o informa da
libro, e Ensemble,
morte dunha muller
c’est tout como commoi particular que na
binación da narrasúa infancia e adolesción polifónica sabia- Como
cencia xogou un rol
mente composta, se pode
decisivo. O que segue
aplicada tamén na describir
non é outra cousa que
primeira obra, nunha o tedio e o
única historia emo- estancamento a busca do que se foi:
unha vida plena, chea
cionante de moito dun xeito
de promesas e ideais.
fondo e moito mate- interesante
Oportunamente, Barial que contar.
para
landa atopa o paraíso
E agora, hai poucos o lector?”
perdido en Kate, unha
meses, a publicación
inglesa ben curiosa
de La consolante, títuque, instalada nunha
lo que provén da denominación dunha
granxa do rural francés, se ocupa dos fillos
partida relaxada de
da súa irmá morta
petanca sen perdedores nin gañadores. Mais aquí nun accidente así como dalgrande parte dos lectores se gúns outros nenos desfavorevan sentir como perdedores cidos.
Un argumento potencialdespois de pagar case 25 euros
e de investir horas en tratar de mente interesante, porén como se pode describir o tedio e
o estancamento dun xeito interesante para o lector? En Je
voudrais... Gavalda conseguiuno nalgún que outro relato, unindo de xeito perfecto
forma e contido. Ora ben, La
consolante esténdese sobre
máis de 600 páxinas. O que
nos libros anteriores constituían técnicas enriquecedoras revélase en La consolante como
sumamente molesto, por
exemplo os permanentes
puntos suspensivos e puntos e
á parte, as palabras interrompidas, fenómenos que aquí
aparecen ao chou. Así, a propia escrita tapa demasiadas
veces a narración, incluso xorden novos tics que obstaculizan a lectura fluída, como por
exemplo a omisión do pronome persoal de suxeito, algo
que en galego sería normal
mais en francés resulta artificial e mesmo confuso. Un bo
exemplo entón para ver que
non é tanto o argumento dunha historia o que fai a súa calidade senón a plasmación concreta no seu narrar.

’’

Anna Gavalda.

luminosa Ensemble, c’est tout
(2004), levada ao cinema o

ano pasado e traducida a moitos idiomas (a versión galega

Franck Meyer
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Oliver Laxe e Ángel Santos, Grandes Premios do Filminho.A peza
experimental París #1,de Oliver Laxe,
e a curtametraxe de ficción O cazador, dirixida por Ángel Santos, comparten o Gran Premio da primeira
edición do Filminho, a Festa do Cinema Galego e Portugués clausurada o
pasado 27 de xullo. Ademais recibiron mención de honra a directora Peque Varela por 1977,Gonçalo Tocha
por Ballou e a Lara Bacelos pola peza
John Ballan, detrás da porta.

Peque Varela.

CINEMA.

Fábula,
sen sentenza,
sobre
a Serbia de hoxe
Prométeme
Dirección e Guión: Emir Kusturica.
Elenco: Marisa Petronijevic,
Uros Milovanovic e Aleksandar Bercek.
Dúas imaxes de Prométeme. O director da película Emir Kusturica [abaixo].

Para min, cada película de Kusturica é un regalo; sucédeme o
mesmo que con antigos e xa clásicos directores que gardo no
meu santoral cinematográfico,
no que o santo patrón, o único
santo coñecido é Sam Peckinpah. Defectuoso ás veces, imperfecto outras, en mellor ou
peor forma, Emir Kusturica divirte e conta historias. Esta vez,
con esta peza que poderíamos
considerar de arte menor, o iugoslavo (el di que naceu nun sitio que se chamaba Iugoslavia e
agora, por moito que a partisen
en cachos, el pertence a aquela
realidade) relátanos un conto
clásico, no que hai nenos (sempre hai un neno puro) avós
(sempre hai en Kusturica un
avó, que ten que mandar encargos) unha viaxe iniciática, unha
princesa, e moitos perigos que o
rapaz ten que sortear nun bosque cidadán onde contará coa

axuda de amigos valentes.
tor sempre ten unha mirada
O conto, unha fábula sen lec- agradecida e mira polos seus
cións morais, móstranos a Ser- personaxes.
bia nas portas da Unión EuroPero o relato mantén o estilo
pea, e o conto clásico atópase habitual en Kusturica e aquí é
adornado por mafias
onde pode haber difeda prostitución, karencias de visión, hai
lashnikovs e especulaquen non gusta deste
ción inmobiliaria (na- Prométeme
tipo de historias e rexeida menos que para
ta esta acumulación de
é un
montar as torres xeimaxes, anécdotas, sudivertimento cedidos e diálogos abmeas na Serbia); e así
os malos andan en co- que encerra
surdos, e hai outros que
ches caros, beemeuves datos sobre
sorrimos por debaixo
ou mercedes (todos o mundo
da barba e nos deixacon matrícula UE) e o de agora
mos levar por este aparesto anda en Trabants na Serbia”
rente sinsentido, por
ou Wartburg, vellos
eses personaxes taniconos do comunisxenciais (sempre atomo. Como cabe espepamos algún que corar de calquera conto
ñecéramos na nosa
que se precie, o ben sempre mocidade, como sucede natriunfa e o xoven héroe alcanza queles narradores que recollen
a felicidade para que todos poi- personaxes de dentro da medan comer perdices, o contrario moria, onde viven seres universería un despropósito e o direc- sais) e por ese aire de tebeo mor-

’’

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

EDICIÓNS A NOSA TERRA

tadeliano con que resolve evidencias que na realidade resultan moito máis crueis (desgraciadamente, as mafias balcánicas non son tan simpáticas e esperpénticas como as da película, e os asasinatos meten medo
e non dan risa).
A película respira aires de
Fellini, de óperas bufas de Darío Fo, de cadros de Chagall e
tempos de festa, e, claro, aí xa é
cuestión de gustos, hainos que
se enfrentan coa película porque non está ao seu gusto e poñen pegas por todo, e hai outros que entramos xa entregados ao director e nos deixamos
levar polo seu mundo absurdo,
con eses dous personaxes que
parecen pintados con lapices
Alpino, o home-bala que voa
ao longo de toda a película e o
enamorado terco que toca a
guitarra.
Prométeme é un divertimento que encerra, se se quer

ver, datos sobre o mundo de
agora na Serbia, claves agachadas que habería que mirar con
bisturí, pero non hai caso, tamén se pode ver como un conto feliz e divertido, con pinceladas de humor besta e a eterna
música de bodas e funerais
(aquí hai unha banda que toca
nunha boda e un enterro ao
mesmo tempo).
PROPOSTA: Marchar xa de
vacacións, ainda que sexan
dous días e con tenda de campaña de apertura automática.
J.A. Xesteira
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Especial sobre o audiovisual galego en Variety. Un ano máis Galiza
será protagonista dun dos especiais
que se publicarán na revista Varietyo
22 de setembro, co gallo da presenza
do Consorcio Audiovisual de Galicia
no Sales Office da 56 edición do Festival Internacional de Cine de San Sebastián. A reportaxe abordará os proxectos e producións galegas presentes na edición deste ano. A revista será distribuída por todo o mundo.

ARTE.

Dous de maio
en Móstoles

Levantamiento.
Libertad y ciudadanía
Lugar: Centro de Arte 2 de Mayo,
Móstoles.
Datas: Até setembro.

O certo é que resulta moi doado
e xustificado darlle leña ao mono cando se fala dos eventos
que o goberno de Esperanza
Aguirre formulou no bicentenario do Levantamento do 2 de
maio, mais voume centrar exclusivamente no novo e de a
pouco inaugurado Centro de
Arte 2 de Mayo e acerca da mostra coa que se inaugurou.
Principiarei por subliñar os
aspectos positivos. En primeiro
lugar, paréceme perfectamente
pertinente que o novo centro de
arte contemporánea que o
mundo especializado viña demandando para Madrid se
chante literalmente, na rúa principal de Móstoles, unha vila madrileña chea de emigración e inmigración, de obreiros e traballadores, unha enorme cidade
que é na práctica pouco máis
que unha vila de pisos baratos e
desarrollistas. Marabilloso iso de
que, como un extraterrestre, o
novo centro se sitúe aí no embigo mesmo dun pobo ao que a
palabra “cultura” halle de soar
como mínimo a burgués.
E hai que dicir que, mesmo o
barrio do Raval en Barcelona,
cando se planta alí o MACBA como operación “rexenerativa”, tiña moitísimo máis encanto que
esta vila do sur madrileño. Algúns quéixanse de que con ese
afastamento ás marxes, Madrid
segue a carecer na práctica dun
Centro de Arte Contemporánea.
As marxes? Pero non falamos de
arte contemporánea? Ademais,
non está tan lonxe, eu fun en metro dende o centro de Madrid até

O novo Centro de Arte 2 de Mayo en Móstoles (Madrid).

case o mesmo centro da vila.
Agora estou pensando que
máis de positivo podo subliñar
pero non atopo nada. Ah! Si, o tema expositivo. Contra o parecer
da profesión á que seguramente
arrepía, non vexo que sexa máis
ou menos afortunado como tema que outras temáticas propostas por outros museos peninsulares que celebrando o aniversario do museo titulan á mostra conmemorativa, por exemplo, Tempo ao tempo. Termos
como “liberdade”, “cidadanía”
ou “nación” non só resultan pertinentes, se non que poden ser
especialmente fructíferos e suxestivos para o debate nos tem-

pos que corren. Outra cousa é tes visuais do goberno da Comuque algúns prefiran centrarse en nidade de Madrid. Obras todas
metáforas moito máis latas e procedentes da colección que
inanes politicamente. A
está a construír a propia
Comunidade e que, por
min o termo “levantamento” paréceme que
certo, estarán agora depositadas neste Centro
ofrece moitísimas posi- O Centro
bilidade para a arte e a o máis digno de Leganés.
acción.
Non se pode dicir que
e correcto
estea mal amañada esa
Mágoa, non embarque ten
gante, que nada diso se
selección a partir dos
é a fachada” fondos existentes, porvexa logo no proxecto
que os tres apartados
expositivo, porque a
en que se divide o promostra nin sequera ten
xecto expositivo dan o
comisario. Trátase
dunha mera “selección de suficiente xogo para adecuarse
obras” –e así figura literalmente de xeito sequera sexa tanxencial
nos créditos da mostra– por par- ao “asunto”, aínda que, evidente de Carlos Urroz, asesor de ar- temente, limitarse á colección,
sempre condiciona, pois hai que
argallar só a partir dos propios.
Por certo, os creadores son todos
eles españois (en todos os casos
moi coñecidos e presentes na
“actualidade” artística peninsular...). En definitiva: Non é unha
mostra nin significativa nin suxestiva nin recomendábel. Só un
proxecto de trámite. Mais o que
resulta penoso, iso si, é a montaxe, á que axuda a propia arquitectura do edificio.
O novo museo é un desgraciadísimo proxecto arquitectónico. De quen é a súa autoría?

’’

Uns nomes descoñecidos aos
que, por certo, non se menciona
por ningures e que é difícil atopar nos créditos. Non podo evitar a suspicacia agora: Unha estratexia perfectamente controlada pola todopoderosa Presidenta para evitarse problemas despois da enorme polémica suscitada polo despido de Navarro
Baldeweg do proxecto do Teatro
do Canal e que mesmo a obrigou, tras despedilo, a readmitilo?
O certo é que o Centro o máis
digno e correcto que ten é a fachada. O seu interior é vulgar
con chiscadelas pretensiosamente modernas pero que se
afogan a cada paso na falla de
harmonía arquitectónica, na absoluta falla de equilibrio e intelixencia compositiva. Non se sabe
que é o peor, se esa recreación
–non pode ser outra cousa, imaxino– casiña de madeira con catavento plantada no centro (teoricamente para integrar unha
antiga casona existente no solar)
ou esa galería “antiga” nun lateral do adro de entrada ou ese a
xeito de cesto de globo aerostático ou balcón con tirantes suspendido no centro do espazo do
museo e sobrevoando a casiña.
Todo o prometedor que resultaba un centro de arte contemporánea chantado en metade desa rúa vulgar de comercios sinxelos e bares de menús
obreiros, e vai a equipa de arquitectos e converten o interior
do edificio nunha triste horterada posmoderna. Non podo deixar de pensar que un intervencionismo político da peor especie, cheo de ignorancia e soberbia, unido a extremada urxencia do proxecto para telo operativo e poder coincidir cos fastos
celebratorios fixeron que o novo Centro resulte tan mediocre.
Agora hai un concurso internacional para dotalo de dirección. Non sei por onde irán os
contidos a partir da súa elección,
mais desde logo o contedor semella lastrar e moito calquera
programa expositivo. Agás que a
nova dirección opte por proxectos artísticos tan radicais e luminosos como para mesmo camuflar e sobordar ao edificio.
X.M. Buxán Bran
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ENXEÑOS E CRIATURAS

VIDA E NARRACIÓN
Xosé Miranda

A

índa que os contos orais son arquetípicos nun sentido
junguiano, teñen miles de variantes, que son as nosas
mesmas vidas. As súas poderosísimas imaxes que proceden
en liña directa dos mitos orixinais espertan en nós milleiros
de ecos. Continuando cos exemplos e volvendo a Edgar
Allan Poe, fálase del como dun campión da literatura fantástica: En realidade, se quitamos O gato negro e algún máis, os
contos de Poe non teñen nada de fantástico. Producen, iso
si, unha sensación de estrañeza, de dislocación ou de horror
irreparables. Charles Baudelaire xa advertiu que o que facía
Poe era relatar as excepcións da vida humana. Noutras palabras, digo eu, é literatura dos límites. E isto porque creo, con
Marcel Schwob, que a literatura no que verdadeiramente se
diferencia da ciencia é en que o obxecto da primeira é o único, e o da segunda o xenérico. Contar unha historia non é o
mesmo que contar a Historia.
Canto máis único, máis diferente, menos cotián é o narrado, máis efecto produce. Canto máis singularicemos o personaxe e as súas peripecias, máis real e verosímil o faremos.
Estará máis vivo e , por iso, poderemos vernos no seu espello
e emocionarnos coas súas emocións. Unha princesa manca
ou unha princesa cun parche nun ollo teñen moita máis forza literaria, que lles vén conferida pola súa singularidade. Así
comeza Schwob as súas vidas imaxinarias: A ciencia histórica énchenos de incerteza se se refire a individuos. Deste xeito, unha novela costumista que o que pretende é xeneralizar,
clasificar, exemplificar, está de antemán condenada ao fracaso. A nai de Maxim Gorki non representa as nais, é só unha
nai. Non en van Gustav Flaubert condenou as novelas “estatísticas ou etnolóxicas” de Honore de Balzac e de Emile Zola,
matando con iso a súa propia creación, o realismo.
Outros din que a novela moderna ten que abandonar a
trama, que ten que facerse fractal (como os blogues) e que debemos fuxir da intriga, do misterio, do artificio, da narración,
que non debemos facer novelas que sexan, en realidade, sedicentes guións de película, esquecendo que, verdadeiramente, son as películas as que semellan novelas, e non pode ser
doutro xeito, pois o cine é unha vasta extensión da literatura,
case sempre, mais non sempre, épica. Xa que o pensamento
non é verbal, senón imaxinativo, xa que os nosos pensamentos son antes imaxes ca palabras, a literatura, o cine e a banda
deseñada son tres formas de narrar, mais teñen a mesma base. A crenza de que a novela está en crise, a crenza de que a novela debe ser psicolóxica e a crenza de que todas as tramas están escritas, tres crenzas que son unha soa persoa verdadeira,
son pura superstición á que, afortunadamente, os lectores
non lle fan nin caso. Os que así razoan supeditan a emoción á
ética, fixándose na parte e non no todo, porque o importante
é a eficacia do mecanismo. Xa Jorge Luis Borges advertiu que
o que está en crise é a novela psicolóxica, por repetitiva, e que
nunca como no século XX a novela de trama tivo tanta vida e
produciu tan magníficas obras. Porque, advirtámolo, a propia vida ten estrutura narrativa. Ten comezo, nó e desenlace.
Ou non os ten, pero o cerebro interprétao así.G

’’

Nunca como no século XX
a novela de trama
tivo tanta vida e produciu
tan magníficas obras”

Viñetas desde o Atlántico mostra
o cómic máis comprometido
Entre os convidados
figuran o arxentino
F. Solano López,
o estadounidense
Howard Cruse e o francés
Oliver Ka, autor da peza
autobiográfica
Por que matei a Pierre
M.B.

Aínda que non é claro que exista unha vinculación directa entre as orixes da banda deseñada e a denuncia social, ben é
certo que boa parte dos debuxantes que deu a historia do
cómic valéronse dela para dirixir a súa ollada aos problemas
cotiás. Na actualidade, moitos
creadores toman os cadriños
como arma para facer reflexionar aos lectores e xerar debate
sobre a realidade que os rodea.
Nesta avultada listaxe figuran
os nomes dalgúns dos convidados da nova edición do Viñetas desde o Atlántico, que se
desenvolverá entre o 11 e o 17
de agosto na Coruña.

O Salón Internacional do
Cómic estréase así na súa segunda década de existencia virando os ollos ao cómic máis
comprometido. Consolidado
na súa proposta e maduro en
canto as intencións, o salón
despégase dos condicionantes
comericiais para centrar a súa
atención en problemas cotiás
de calado social.
De xeito excepcional, por
mor dos actos de celebración
do 800 aniversario da cidade da
Coruña, este verán o Viñetas
abandona a sede central do
Kiosco Alfonso e se traslada á
Fundación Caixa Galicia. Aos
espazos expositivos deste recinto súmanselle os xa habituais Palexco, o Palacio Municipal de María Pita, a Sala de
Exposicións de Durán Loriga e
o Aquarium Finisterrae.
A nova edición do salón que
dirixe Miguelanxo Prado contará coa presenza de autores
da talla de F. Solano López, o
afamado creador arxentino,
que achega á Coruña a súa retrospectiva O eternauta, o bri-

tánico Mark Buckingham, debuxante habitual da serie Fábulas e premio Eisner ao mellor autor, o estadounidense
Howard Cruse, pai de Syuck
Tubber Baby e de Wendel así
como da parella formada por
Catel Muller e José Louis Bocquet, creadores de Kiki de
Montparnasse.
Ademais achegaranse ao Viñetas Luc Brunschwig e Etinne
Le Roux, autores de A memoria
nos petos e o francés de orixe libanesa Oliver Ka. Tamén asistirán á cita David Aja, colaborador habitual das grandes editoriais americanas con series como Puño de ferro, e Daniel
Acuña, creador de obras como
Claus & Simon e firma de empresas como Marvel e DC.G

Alzheimer e cambio climático
Entre as mostras que se porán
en marcha durante a semana
do Viñetas destacan a exhibición dos orixinais do álbum de
Paco Roca Arrugas, premio
mellor obra e guión do Saló de
Barcelona, que reflexiona ao redor da enfermidade do alzheimer e a exposición Cambio climático, comisariada polo de-

buxante Sergio Bleda e organizada pola Fundación Divina
Pastora.
Dentro do apartado expositivo, cómpre sinalar ademais a
mostra, do comisario Antonio
Martín, que percorre os feitos e
as obras máis destacadas da
historia do cómic. Permanecerá aberta no Palacio Municipal

de María Pita. Pola
súa banda, o Aquarium será
escenario da mostra Faros, que
recolle decenas de ilustracións
elaboradas, entre outros, por
Tirso Cons, Josep de Haro, Vicente Cifuentes, Melchor Prats
e Enrique Cerdán Fuentes.G
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O espírito do bosque,
aventuras con fondo ecolóxico
O 5 de setembro estréase O espírito do bosque, a nova
produción de Dygra. A película, un filme de aventuras
cun punto de misterio, retoma boa parte dos
personaxes que deron vida á exitosa O bosque animado.

M.Barros

Tras o éxito e as expectativas creadas en 2001 coa estrea de O
bosque animado, Dygra volve
botar man da Fraga de Cecebre,
das árbores antropomorfas e das
pequenas toupiñas que esnaquizaron os plans da avariciosa
señora D'abondo, na súa nova
produción O espírito do bosque,
que se estreará o 5 de setembro
nos cines de todo o Estado.
Pero, aínda que o novo proxecto
continúa polo camiño iniciado
na primeira entrega, o certo é que
O espírito do bosque non está
formulada como unha segunda
parte, senón como “unha película independente tanto a nivel argumental, visual e artístico”. Así o
explica David Rubín, debuxante
e codirector do filme xunto con
Xoán Carlos Pena.
Os espectadores non se toparán nas pantallas con inocentes toupiñas cativas senón con
animais adolescentes na procura de aventura constante que
non escatimarán en empregar
o terror para defender a natureza. Tanto os directores como a
produtora apostaron por novas
tramas, xeitos anovados de narrar facendo ademais madurar
a película no ritmo, na intensidade e no coidado da animación. O resultado é unha comedia de aventuras para todos os
públicos, que se desprende dos
corsés da súa predecesora.
UNHA ESTRADA EN CECEBRE. Os creadores desta comedia terrorífica
pretenden achegar ao público,
sen esquecer o entretemento, os
problemas de destrución da natureza. Materialízano a través
das travesuras das toupas Furi e
Linda e do rato Piorno e das
moscas canallas Hu-hu e Hoho. Todos deberán poñer en
marcha o seu enxeño para desbaratar os plans dun poderoso
home de negocios que pretende
construír unha estrada na Fraga
de Cecebre.
Nesta nova andaina na fraga,
os personaxes de sempre estarán acompañados dunha nova

’’

Oresultadoéunhacomedia
de aventuras para todos
os públicos, que se
desprende dos corsés
da súa predecesora”

’’

Obosqueanimado
foi unha moi boa película
no seu momento pero
dende o 2002 evolucionou
moito a animación e
quixemos ser
consecuentes”
[David Rubín]

toupa, Cebolo, acabada de chegar da cidade, tímida e asustadiza pero decidida a cambiar e a
buscar o seu oco en Cecebre.
Para os novos directores, os
dous galegos, dirixir o novo proxecto de Dygra supuxo un “reto”,
porque, como sinala Rubín,
“queríamos facer a mellor película que nos permitisen os medios dos que dispuñamos”.
“Buscamos crear unha película
que non tivese nada que envexarlle ás producións que nos chegan de Hollywood en 3D, contando, claro está, de que partiamos de orzamentos infinitamente máis baixos”. Para conseguilo, directores e produtora pu-

TENENCONTA
Está previsto que o Teatro Colón da
Coruña acolla o 1 de setembro a
preestrea da película. Antes da chegada masiva ás salas comercias a
produtora agarda preestrear tamén
en Madrid coa versión en castelán,
na que participaron, entre outros
actores, Luís Merlo, María Adánez e
Trancas e Barrancas..G

xeron en marcha un plan artellado ao redor de tres piares: planificación dos tempos, narrativa dinámica e posta en escena eficaz.
“O bosque animado foi unha
moi boa película e un bo proxecto para o momento no que se estreou”, comenta David Rubín,
“pero dende o 2002 até agora
evolucionou notabelmente a
animación e a tecnoloxía. Por iso
tentamos ir un pouco máis alá e
facer un produto acorde cos tempos”. Así, depuráronse os deseños dos personaxes, mellorouse
o software para poder conseguilo

e apostouse por unha narración
dinámica e combativa.
VOCES GALEGAS.As voces da versión
galega correron a cargo dun elenco de actores e dobradores destacados, moitos deles veteranos
das series de animación de éxito
da TVG. Consuelo Díaz Isorna foi
a encargada de dar vida a Linda e
Carolina Vázquez Diéguez a Cebolo. A inconfundíbel voz de
Shin Chan, Ana Lemos, encarna
a Morriña, e Óscar Fernández, o
ultraheroe do pequeno besbello
xaponés, dá vida a Huhu, unha

noxenta mosca peluda. Furi, o
inquedo e aventureiro líder do
grupo, trasládase á escena da
man de Ignacio Castaño. A señora D'abondo, que na versión inglesa será interpretada por Anjelica Huston, fala en galego por
boca de Lucía Cid Cabido.G

Un problema de pelos
O proceso de elaboración de O
espírito do bosque comezou
en 2005. “A animación é un
traballo moi laborioso, que
pouco ten que ver coas rodaxe
de imaxe real, e que precisa
ademais dun equipo numeroso e multidisciplinar”, explica
o director Xoán Carlos Pena.
A súa estrea o 5 de setembro
clausura un ciclo iniciado hai
tres anos, no que participou un
equipo de máis de cen persoas,
entre animadores, deseñadores, músicos, técnicos, dobradores e físicos. Comezou coa
adaptación do guión, o deseño
de personaxes e o seu modela-

’’

Cadaundospersonaxes
está composto por 2 ou 3
millóns de pelos que
cómpre peitear, colorear,
iluminar e renderizar”

do en 3d, para pasar á fase de
animación, iluminación e posprodución. Como en case todos os proxectos de animación,
moitas das complexidades que
se agachan detrás de O espírito
do bosque, poden pasarlle de-

sapercibidas ao público en xeral, pero implicaron un grande
esforzo técnico, non só o investimento de capital en novo software ou a mellora do existente.
Dentro dese esforzo cabe
destacar a pelaxe, presente en
practicamente todos os personaxes . Cada un destes fedellos
está composto por 2 ou 3 millóns de pelos que é necesario
peitear, colorear, iluminar e
renderizar. O mesmo ocorre
coa roupa, á que cómpre darlle unha textura e un modelado que consigan que se mova
con naturalidade acompañando cada movemento.G
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Crossroad 1 danger
[pintura],
de Linas Liandzbergis.
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A Marquesa [fotografía], de Xosé Marra.

Sarria, o pequeno Grand Palais
Por cuarto ano consecutivo, Sarria convértese
no único lugar que acolle parte dunha das
iniciativas máis antigas e prestixiosas do Grand
Palais de París, o Salón de Outono
M. Barros

B

atendo marcas de
participación e con
novos espazos para
exhibir as obras seleccionadas, inaugurouse a mediados de xullo o Salón de Outono de Sarria. A mostra, que
permanecerá aberta até o 23 de
agosto recolle traballos de pintura, gravado, escultura, pintura e arte mural de máis de 170
artistas procedentes de 14 países do mundo, dende Corea e
China até Galiza.
Pero a particularidade do Salón de Outono de Sarria fonte a
outras mostras con características similares reside na súa vinculación co Grand Palais de París, un dos referentes culturais
de Francia.
Erixido en 1900 con motivo
da Exposición Universal de
1900, o Grand Palais de París representa a modernidade. Na
actualidade neste edificio celébranse exposicións de diversa
tipoloxía e actos destacado

dentro do mundo da cultura e
do coñecemento. Unha das súas iniciativas máis importantes
é o Salón d’Automne, que se
vén desenvolvendo de forma
anual case dende o comezo.
Polos seus salóns pasaron os
artistas que revolucionaron a
arte de comezos do século XX,
dende as tendencias flauvistas
de Matisse e Vlaminchk, até as
paisaxes construídas de Cezan-

Autores galegos
no Salón de París
Este ano Galiza contará con
representación no Salón de
Outono de Paris. Os autores
galegos que expoñen en Sarria estarán presentes na cidade francesa con nova obra.
Entre a nómina galega figuran Miguel Macías, Siro López,
Xosé Díaz Fuentes e Mercedes
Freixo. No catálogo da mostra
Galiza aparecerá como país
convidado.G

ne, pasando pola revisión do
postimpresionismo. O Salón
serviu así para amosar e proxectar as diversas expresións artísticas de cada momento, rupturistas por veces, evolutivas noutras, pero sempre na vangarda.
DE PARÍS A SARR. En 2005, o Salón
de Outono desdobrouse fora de
París cunha mostra exclusiva
en Sarria, atendendo a situación da localidade dentro do
Camiño de Santiago e do papel
deste último como transmisor
de cultura e coñecemento.
Ao redor de media ducia de
pezas escolmadas polo Comité
de Selección do Salón de Outono de París foron exhibidas na
Casa da Cultura de Sarria dentro dunha exposición que atendían a eidos diversos. Por vez
primeira parte das obras do Salón de Outono de París abandonaron o Grand Palais para mostrarse, baixo a nomenclatura de
“Salón de Outono”, nunha vila
como Sarria.
O impulsor da iniciativa é o
escultor Xosé Díaz Fuentes,
membro ademais do Salón
d’Automne. Díaz Fuentes preséntase tamén como comisario
do Salón que se acaba de inaugurar e que nesta edición amplía
os espazos de exhibición coa
posta en marcha de exposicións

Buste
[escultura],
de Patricia López Merino.
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Grito 1 [fotografía], de Bruno Carvalho.

Sculpture
[escultura],
de José Díaz Fuentes.

Terra adentro 1 [gravado], de Malena Carrera.

Palais de París
paralelas en diversos concellos
do Camiño, dende O Cebreiro
(Mesón do Cebreiro) a Portomarín (Igrexa de San Pedro), pasando por Paradela (Casa da Cultura), Triacastela (Casa do Concello) e Samos (Mosteiro).
Está previsto que en anos
vindeiros se amplíe a iniciativa

a máis concellos do Camiño.
Ademais de amosar as obras
dos autores, co proxecto perséguese dar a coñecer o importante patrimonio cultural espallado pola ruta xacobea.
MÁIS DE 170 ARTISTAS DE TODO O MUNDO. Malia todo, o eixe central do

Salón volven ser as exposicións
abertas en Sarria, no Convento
da Madalena e na Antiga Prisión Preventiva. Alí reúnense as
pezas de máis de 170 artistas
procedentes de diversos puntos
do planeta e das máis diversas
tendencias e estilos. Como explica Pedro Pardo, vicepresi-

Rebelión na arte, aprendizaxe na prisión
O Salón de Outono de Sarria
bebe do espírito sobre o que
se creou hai máis dun século o
Salón de Outono de París. A
capital francesa procuraba revulsivos a principios do século
XX e o Salón veu responder en
1903 a esas demandas. Fundado sobre as bases do eclecticismo e da rebelión contra o
poder estabelecido e a arte
aburguesada, as novas tendencias chegaron ao escándalo cando Matisse e o fauvinismo alborotaron aos críticos.
As súa cores estridentes e
agresivas e a luz das súas pinturas fixeron que os cualificasen co apelativo de Fauves,
‘feras’ en francés.
Ese afán revulsivo permanece pervive no Salón de Outono de Sarria. Como explica
Xosé Díaz Fuentes, comisario

da mostra e membro do Comité de Selección do Salón de
Outono de París, “segue a existir a procura de innovación e
de alterar a orde estabelecida
na arte”. Ao seu ver “cómpre
buscar a arte no pobo e non
nas comodidades das galerías”. “Existe un choque moi forte entre os intereses das galarías e os do propio salón”, comenta, “porque elas están para
vender a quen ten unha firma
recoñecida. A pintura está considerada como un valor monetario e cómpre, na medida do
posíbel, corrixilo”.
Pero a transgresión do estabelecido, no Salón de Outono de Sarria, vai máis alá do
papel. Este ano, por vez primeira e froito dunha colaboración entre o Centro da
Unesco de Sarria e o Centro

Penitenciario de Monterroso,
exhíbese dentro do marco do
Salón de Outono a obra de 15
internos na explanada do
mosteiro de Sarria.
Trátase de arredor dunha
vintena de traballos realizados
durante un curso de artes plásticas impartido polo propio
Xosé Díaz Fuentes no centro
penitenciario, de outubro de
2007 a xuño de 2008. “Houbo
que aprenderlles dende a facer
o debuxo a torcer o ferro”, explica o comisario. Cada 40 días,
Díaz Fuentes trasladábase
dende Francia para dar clase
aos alumnos, “provocar a súa
sensibilidade” e “darlles confianza en si mesmos”.
O taller, con vocación de
futuro, non é un proxecto pechado e será continuado nos
vindeiros meses.G

dente do Centro da Unesco en
Sarria, o Salón “é unha oportunidade para Galiza de ter unha
mostra deste nivel, onde a calidade está garantida”.
Nas salas do claustro e da
antiga prisión poden verse
obras de artistas como André
Abram, Simone Couderc, Florence Normier, Jean-François
Rieux, Yeva, Petra Swans, Clair
Babet, Monique Baroni, Tazine
Majda e Stefan Pelmus, entre
outros moitos. En Sarria conviven firmas recoñecidas coa de
novos talentos porque, como

Nouvelle népale
[escultura],
de Jean-Paul
Rousseau.

destaca o comisario, Díaz
Fuentes, “só se busca a calidade
e o proxecto artístico”.
A presenza de creadores de
Países do Leste está impulsada
dende acordos que o Centro da
Unesco de Sarria, único que
existe en Galiza, ten asinados
coas súas embaixadas.
INTERESE DO MINISTERIO FRANCÉS.Patrocinado polo Concello de Sarria, a Consellaría de Innovación e a Deputación de Lugo, o
Salón contou coa presenza de
políticos destacados franceses e
membros das embaixadas así
como do Presidente do Salón
de Outono en París e do secretario xeral da comisión
española da Unesco, na
inauguración do evento.
“Existe moito interese
polo Salón fóra de Galiza”, comenta o
comisario. “O Ministerio francés
está moi interesado nesta iniciativa porque
considera que
a arte que aglutina o Salón de
París é necesario sacala fóra
da cidade”,
engade.G
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Aspecto xeral do encontro coas mulleres exiliadas en San Simón e [abaixo] as participantes.

Historias de mulleres sen historia
Encontro de exiliadas na illa de San Simón
Arantxa Estévez
Xan Carballa [FOTOGRAFÍA]

FÉLIX CAL

O

encontro con media ducia de mulleres exiliadas na illa
de San Simón os
días 19 e 20 de xullo resultou excepcional por dúas razóns fundamentais: unha delas, os testemuños en si, precisos e apaixoantes ao mesmo tempo; a outra,
o potencial de xornadas como
estas –nesta ocasión baixo o título Mulleres con memoria. Exilios femininos– para encher ba-

leiros na investigación e recuperación da memoria colectiva.
Tal como sinala Aurora Marco, coordinadora do encontro,
as memorias das exiliadas teñen
sido fonte fundamental de coñecemento do papel das mulleres
na guerra do 36 e no exilio. Mercedes Núñez, María Casares,
Ana María Alvajar, Isabel Ríos,
Concha Castroviejo, Silvia Mistral, etc, deixaron por escrito as
súas experiencias. A liña de traballo de recuperación da memoria, emprendida pola consellería de Cultura e Deporte desde
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Silvista Mestre e Carmiña Tagüeña e [á dereita] Mariví Villaverde e Dora Carcaño.

Silvia Mestre, filla da escritora
anarquista exiliada en México,
Silvia Mistral.
Cando falan non só contan a
súa historia. Tecen redes; son xenerosas cos detalles e con outros
nomes propios. O testemuño de
María Teresa Alvajar é tamén o
das súas irmás falecidas Ana
Maria e Amparo, máis o da súa
nai Amparo López Jean; o de
Carmen Tagüeña Parga é o de
Carmen Parga, quen asinou con
80 anos o libro Antes de que sea
tarde; Silvia Mestre narra a vida
da súa nai, Silvia Mistral, autora
de Éxodo e crítica de cine, cuxa
carreira cruzaríase en Barcelona

’’

MUNDO CAL

storia
hai dous anos, posibilitou desta
vez escoitar directamente a libertaria Joaquina Dorado, a Carmen Tagüeña Parga, que lembrou a vida da súa nai Carmen
Parga, exiliada en México tras
pasar por Moscú, Checoslovaquia e Iugoslavia, a Dora Carcaño, filla de María Arauxo “A Guerrilleira” de Vigo, exiliada en Cuba; a Mariví Villaverde, exiliada
en Arxentina e autora das memorias Tres tempos e unha esperanza, a María Teresa Alvajar,
quen falou das mulleres da familia coruñesa Alvajar López, e a

Joaquina Dorado réstase
méritos e non conta que
lle falta un ril debido a
unha malleira”

’’

Carmen Parga tomou
consciencia de que
perderan a guerra cando
escoitou chiar a unha cría
de foca ferida polas aspas
do barco”

antes do exilio coa doutra galega,
María Luz Morales; Dora Carcaño é memoria da sua nai pero no
seu relato tamén aparecen
Asunción Concheiro e Francisco
Comesaña, cos que coinciden
na viaxe ao exilio; Joaquina Dorado, figura case mítica ao falar
de muller e guerrilla, sempre narra en clave de “grupo”, réstase
méritos e non conta que lle falta
un ril debido a unha malleira.
Cóntao por ela Antonina Rodrigo, a investigadora andaluza
afincada en Cataluña, que leva
décadas –gravadora en man– recollendo a memoria das mulleres golpeadas polo levantamen-

to do 36 e que di que a vida de Joaquina descríbese a partes iguais
“polo valor e polo pudor”.
Non é difícil atopar episodios comúns nestas narracións
extraordinarias. No periplo que
as conduce ao exilio, describen
viaxes longas e accidentadas.
Aparecen no relato os cambios
de identidade –os irmáns de
Mariví Villaverde pasaron a ser
os Cameron Walker no barco
de Lisboa a Marsella e María
Arauxo saiu de Vigo adoptando
o nome da súa irmá Emilia– ou
as decepcións ao chegar aos lugares de acollida –desmitifican
as bondades de Francia e a

FÉLIX CAL

Unión Soviética cos refuxiados–. Viaxes que tiveron un forzoso sentido iniciático. A Dora
Carcaño as amigas de María
Arauxo regaláronlle antes de
subir ao barco en Vigo uns zapatos que nunca, até entón, con
oito anos, puidera ter, a Marívi
Villaverde o horror e a fuxida
roubáronlle a adolescencia e os
estudos, a María Teresa Alvajar
a posibilidade de volver ver a toda a familia xunta e Carmen
Parga tomou consciencia de
que perderan a guerra cando
escoitou chiar a unha cría de foca ferida polas aspas do barco
no que chegaba a Stalingrado.G

‘Cando un se exilia unha vez
exíliase para sempre’
Común no devir das súas vi das é a imposibilidade de voltar ao punto de partida. “Cando un se exilia unha vez, exiliáse para sempre”, escribiu a actriz María Casares nas súas
memorias. Todas viven fóra
de Galicia. As expresións da
imposibilidade de voltar son
diversas: María Arauxo implicouse na Revolución Cubana
e a filla seguiu os seus pasos á
hora de asumir cargos de responsabilidad e na illa, María
Teresa Alvajar, que padeceu o
cárcere da Coruña con 17
anos “sen chorar”, que a rexeitaban por roja cando volveu a
Madrid, láiase de non ter Galicia; Silvia Mistral, falecida en
2004, continuou escribindo
en México e aos oitenta anos
aínda tiña forza para fundar a
biblioteca “Reconstruir”, que

Joaquina Dorado e Teresa Alvajar.

segue aberta en México DF,
Joaquina Dorado voltou a
Barcelona, onde reside, hai
máis de trinta anos. Porén, esta muller, castigada de todas
as maneiras posíbeis polo réxime de Franco, continúa nesa resistencia formada polos

FÉLIX CAL

“amantes da liberdade e da
solidariedade” e non pensa
pedir ningún papel para que
anulen os procesos xudiciais
seguidos contra ela. Sobreviviu en Francia durante anos
sen documentos; agora xa
non lle interesan.G
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Costa da vela e [no cumio] o facho de Donón (O Morrrazo).

O santuario do Facho de Donón
Despois de cinco anos de excavacións no monte do
Facho (Donón, Cangas), abórdase este mes de agosto
a sexta campaña co obxectivo de que quede visitábel
unha vez realizados os traballos de restauración e
consolidación. Cando esteña rematada quedará visíbel
case a metade do poboado e a totalidade do que foi
o santuario galaico–romano adicado ao deus Berobreo

Xerardo Dasairas

N

este proxecto, participado anteriormente polo Concello de Cangas, a
Deputación e Caixanova, intervén agora tamén a Consellaría de Cultura. Na escavación
do santuario localizáronse 174
aras e saíron á luz 54 vivendas
cuxo número se verá agora
ampliado nunhas vinte mais.

O castro do Facho e o santuario, asociados, están considerados a día de hoxe como un
punto singular de referencia
na arqueoloxía galega e da península. Os seus tres niveis de
instalación pasan polo inicial
poboado do bronce, o asentamento castrexo e o santuario
de Berobreo, conferíndolle xa
que logo, un especial interese e
unha referencia para os expertos.

Os primeiros achados neste
lugar viñeron da man de E.
Massó Bolívar que no tempo
libre exercía de arqueólogo
amador, localizando e procurando restos arqueolóxicos por
todo o Morrazo desde os anos
cincuenta do pasado século.
Na primeira e exigua excavación do Facho apareceron daquela trinta e dous fragmentos
de aras que foron depositados
nos museos de Pontevedra e
no de Vigo onde se fixo o estudo e publicación dos catorce
que alí se levaron.
Fermín Bouza Brey, J. M.
Álvarez Blázquez e E. Massó
Bolívar tamén publicaron no
Caderno de Estudos Galegos
do 1971 unha reseña sobre as
aras e o santuario.
Nos primeiros anos da década dos setenta, Francisco Fa-

riña Busto, J. Suárez Mariño,
Filgueira Valverde, García
Alén, Rodríguez Seoane e Pedro Díaz interesáronse igualmente polo xacemento, estudando e publicando traballos

sobre o mesmo. A epigrafía e a
forma das aras confírelle unha
especial relevancia polos seus
temas decorativos (aspas, arcos, listeis...) que se escapan
aos habituais romanos.

Mapa de situación do santuario galaico-romano adicado a Berobreo.

ón
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en 1962.
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Naescavaciónlocalizáronse174 aras e saíron á luz 54
vivendas, número que agora se amplía nunhas vinte mais”

’’

O castro do Facho e
o santuario, asociados,
están considerados a día
de hoxe como un punto
singular de referencia
na arqueoloxía galega
e da península”

VISITA AO XACEMENTO. A finais dos
anos noventa e con motivo de
trazar unha rota ecolóxica financiada pola UE visitamos o xacemento coa finalidade de convertelo nunha área arqueolóxica visitábel e que actuase como elemento dinamizador da zona. O
extinto organismo do Padroado
do Patrimonio Histórico-Artístico e Documental do Concello de
Cangas apoiou esta proposta e
celebrouse unha mesa redonda
na que participaron expertos sobre o tema. A chegada do PP á
corporación liquidaría o Padroado e só uns anos despois por interese particular dalgún edil se
retomou o proxecto que hoxe xa
case semella ser unha realidade
de posta en valor patrimonial.
O proxecto de construción
dun centro de interpretación
con diversas salas de exposición e de servizos e un mirador
ás Cies para disfrutar duns espectaculares solpores, viuse
paralizado polo impacto ambiental que producía na rica e
exclusiva fauna e flora do lugar.
Actualmente pénsase en ubicalo noutro lugar a pé do monte e na entrada ao xacemento.
Álvarez Blázquez e Pedro Díaz.

AS DIFERENTES OCUPACIÓNS. A primeira ocupación humana deste lugar, remóntase a finais da
Idade do Bronce (800 – 600 a.
C.) localizándose un poboado
que se estendía desde o cume
até a base do monte. Na parte
máis alta, descobriuse a existencia dun recinto de carácter
cultural que xa se podería identificar como de uso relixioso pagano. Entre o 400 e o 100 a. C.
durante a Idade do Ferro, dátase a existencia da aldea fortificada ou castro galaico, cuxas vivendas e materiais (coitelos, fíbulas, argolas, broches, couzóns, sillares...) están a ser estudiados e catalogados hoxe.
E a partir de mediados do século III d. C. (ano 250) cando o
monte do Facho xorde como
potente lugar de culto ao deus
indíxena Berobreo que perduraría deica o ano 500 aproximadamente. Sobre este deus galaico cabe apontar aquí se non garda algunha relación co Bandua
Berobricu, aparecido en aras
doutras localidades galegas.
A chegada do cristianismo
á zona suporía un lento final

Vista aérea do facho e castro de Donón.

para este culto, pois os eremitas pasan a controlar o seu fluxo peregrinatorio mesmo no
lugar onde se erguería despois
a igrexa románica e moito
máis tarde o famoso cruceiro
de Cerviño. O topónimo Hio
provén da aglutinación da
preposición de mais ulló
(illó=zona pantanosa) que se
escribía D´Huyó e pasou a Duyo > Du Io > Do Io. Este lugar
por onde circulaba a única calzada cara Donón (Dononus é

nome prerromano) estaba
sempre asulagado polas augas
da fonte do Geo (de oculum =
manancial) constituindo un
ponto de control de paso natural. A ubicación nos arredores de sartegos excavados na
pedra, do eremitorio e da posterior construción da igrexa
avalan aquí unha presenza
temperá do cristianismo, preocupado pola eliminación
deste serodio ritual pagano de
ofrendas a Berobreo.G

MA G A Z INE.39.

Vixía de piratas
No século XVII e
despois do asalto turco a Cangas, vaise construir de man militar a garita do
Facho, cuxos vixiantes advertían desde esta
magnífica atalaia do perigo da
chegada de naves inimigas de
piratas berberiscos ou angloholandeses.
Con fume de
día e lumarada
A. GRAÑA
de noite, esta
atalaia advertía
ás outras tamén situadas nas
puntas das rías (Monteferro,
Cíes, Ons, Ogrobe, Vixán...) e
aos homes (cabo do Home)
que se encargaban de levar a
noticia aos portos do interior.
Este labor de esculca permanente daríalle nome a esta franxa de cantís na que
abondan uns excelentes percebes, coñecéndose desde
estas datas como Costa da
Soavela (de velar=vixiar).G
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A tenda de obxectos eróticos País das Marabillas en María Berdiales 14 de Vigo.

MERCAR.

Obxectos
eróticos para
uso cotián
Ao igual que o sexo, os vibradores, estimuladores de clítoris,
fustas, esposas, lencería picante,
e cosmética erótica deixaron hai

tempo de ser un tema tabú presentado dende unha óptica explícita. O paso do tempo e a evolución das necesidades do público provocaron que este negocio, territorio exclusivo até hai
pouco das sex-shops, dese paso,
cunha volta de torca, a ir máis
aló, presentando este tipo de artiluxios e produtos para adultos
como obxectos de deseño en si
mesmos, ideados para xente

PACO VILABARROS

que nunca entraría nunha sexshop pero á que lle interesa dar
renda solta a súa sexualidade
dende o punto de vista da sensualidade e o romanticismo.
Neste contexto están a xerminar boutiques do sexo, pensadas
principalmente para mulleres,
nas que os obxectos eróticos teñen un alto valor estético ademais de funcional. Un exemplo
deste tipo de estabelecementos é

País de las Maravillas (María Berdiales14 - Vigo), un negocio posto en marcha polos cazadores de
tendencias Brais Méndez, David
de la Iglesia e Gonzalo Simón,
que dende hai poucos meses
vende todo tipo de artigos e xogos para adultos,.
Velas para masaxes, kits de
cosmética erótica comestíbel
para estimular as distintas zonas
corporais con xogos e romper a
monotonía das relacións de parella, bolas chinas para exercitar
os músculos vaxinais, estimuladores de clítoris, lencería, cubrepezóns, antefaces e vibradores
están á vista e ao tacto nesta tenda na que todos os obxectos resultan elegantes, incluso as fustas e esposas decoradas con
cristal de Swaroski e a barra de
streaptease desmontábel.
A oferta de País de las Maravillas inclúe todo tipo de obxectos
e prezos de firmas como Late
Chocolate e Lelo: dende un pintalabios con vibración de 10 euros a un masaxeador bañado en
ouro valorado en 1.000 euros.G
E. Estévez

?

UERE SABER MÁIS?
www.paisdelasmaravillas.es
www.fotolog.com/delasmaravillas
www.latechocolate.com
www.lelo.com

EXERCICIOESAÚDE.

Os pais e
actividade física
dos fillos
Imos ver nesta ocasión a importancia duns pais activos no desenvolvemento dos fillos, tentando amosar que a máxima
“fai o que eu dixera e non o que
eu fixera” non se pode aplicar
no caso dos rapaces, sobre todo
nunhas idades determinadas.
Investigadores da Universidade de California-Los Angeles escanearon directamente o cerebro humano en crecemento, verificando unha gran cantidade de
cambios. Estes científicos afirmaron que cada cerebro experimenta rápidas e diferentes ondas dun
crecemento case explosivo, podendo determinar cando se atopa na súa etapa máis receptiva
para aprender novas habilidades
ou diferentes maneiras de pensar. Estes repentinos crecementos ocorren cando o cerebro conta con dúas veces máis enerxía
que o cerebro dun adulto.
Até agora era moi pouco o
que se sabía dos cambios que
experimenta o cerebro a medida
que vai crecendo. Hoxe en día
sabemos que o cerebro humano
crece máis rapidamente nos primeiros anos; aos cinco anos os
cerebros dos cativos alcanzaron
o 90 por cento do seu crecemento potencial. Sucédense uns
cambios críticos e moi interesantes que poden ter un efecto a
longo prazo nos rapaces.
Estudaron seis nenos con
idades comprendidas entre os
tres e os 15 anos, seguindo continuamente e durante anos as
súas imaxes para crear unha pegada única de como maduran
os seus cerebros.
A maior parte do crecemento
intensivo concentrábase no coñecido como corpo caloso, que
desempeña o papel dun conduto
central de comunicacións que
conecta os dous hemisferios do
cerebro. Nos cativos de menor
idade (de entre tres e seis anos) os
investigadores descubriron xermolos de crecemento extremadamente rápidos en rexións cerebrais responsábeis da facilidade
para aprender novas habilidades.
Cando vostede como pai ou
nai toca, sostén, mira, mexe, fala,
le e canta ou xoga co seu neno
pequeno, está desenvolvendo
conexións no cerebro que for-
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marán os cimentos básicos sobre como sente acerca de si mesmo e como se relaciona con outros e co mundo no seu arredor.
Moitos pais e nais consideran
que é a gardaría ou a escola o lugar para aprender e sobre todo os
homes, tenden a non xogar cos fillos das idades que aquí vemos
porque pensan que non é significativo, esperando a que sexan
máis maiores para ensinarlles
destrezas ou facilitarlles estímulos variados. No caso das actividades físicas temos que si son inculcadas a través de imaxes como
acudir a ver partidos, carreiras ou
xogos varios, ou cos propios pais
como exemplo-modelo que os
cativos teñen como referencia; facilitaremos o posterior gusto e
querencia por practicar deporte
dunha forma sa e lúdica.
Non debemos esquecer que
cada xesto, cada verba ou mirada
que se produzan perto dos nenos
son facilmente captados e repercuten na formación da súa personalidade. Se fumamos, pasamos
horas diante do televisor na fin de
semana, se non practicamos ningún tipo de actividade física, se é
común que os levemos a cafetarías, se nunca usamos as escaleiras,
se as películas que vemos caracterízanse pola agresividade, se
non nos ven ler nunca ou o máximo exercicio que facemos xuntos
é meter as bolsas da compra no
coche, entón iso será a aprendizaxe que asimilarán e percibirán como “normal”. Evidentemente, a
escola fai o seu papel pero se o reforzamos coa nosa actitude na
casa será moito máis doado que
os cativos adquiran hábitos recomendábeis e desenvolvan potencialidades que doutra maneira
será moi complicado.
Moitos pais estimulan a paixón por un equipo, por uns símbolos de pertenza a un club. Eses
mesmos pais farían ben en estimular a paixón polo movemento, pola actividade física saudábel, polo deporte como medio
socializador, como fonte rica de
interacción tanto competitiva
como solidaria. Non nos quedemos en espectadores do deporte,
estimulemos a práctica, o gusto
polo xogo como elemento enriquecedor e non só como fórmula de triunfo en función dos resultados. O papel é moi importante
e correspóndelles a pais e nais a
responsabilidade deses futuros
mozos e adultos que están nunha etapa da vida fundamental.G
Xurxo G. Ledo

jgledo@gmail.com

Bar Nisio.

BENCOMER.

De cociña
do naval a bar
con encanto
Bar Nisio
Enderezo: Santa Tegra, 42, Vigo
Teléfono: 986373106
Prezo: 20 euros p/p

Na contorna das grandes industrias galegas apareceron

durante o século XX multitude
de casa de comidas, tabernas
e bares especializados en dar
de comer e servirlle de punto
de encontro aos traballadores
destas empresas. Un deses casos é o do Bar Nisio, perto da
portalón de entrada da Factoría de Vulcano de Teis en Vigo.
Coma o resto do sector naval,
Nisio tamén tivo a súa propia
“reconversión”, e co andar do
tempo pasou de ser un “bar
obreiro” a un local con “encanto”, boa e fresca cociña e
famosos clientes, a maioría

futbolistas, que fan desta taberna algo agachada un lugar
de peregrinación diaria de
moitos vigueses.
Pero o mellor do local é, sen dúbida, a súa cociña. Unha cociña fresca, de
tempada e
sen complicacións, unha cociña da
que, a maiores
de mariscos frescos, aínda saen sen

MAGAZINE.41.

complexo algún peixes fritidos como a acedía, a rabada, a
faneca ou a castañeta. Tamén
luras enceboladas, polbo á
prancha ou chocos na súa tinta. Caldos ou lentellas en inverno e arroces en verán, e sobremesas caseiras como o flan
ou a crema de leite con compota de mazá.
E todo isto aínda pode un
acompañalo cun viño do Condado ou do Rosal servido en
vellas “palomitas”.
É magoa que cada vez sexa
máis difícil atopar estes e outros pratos, pero cando un ten
a sorte de acadar un momento
de felicidade cunha simple
acedía, bota conta de que non
se pode perder a esperanza no
futuro da gastronomía galega.
Tempos virán.G
Xosé Rey
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Treixadura, o grupo de gaiteiros
acompañados do Orfeónde voces,
despóis de ter actuado na festa marítima de Brest, estarán esta semana
en Arnoia.
Coordenado por Gonzalo Vilas
ARNOIA
¬MÚSICA. Treixadura. O grupo
orixinario de Cambados, acompañados do Orfeón homónimo, presentan o seu disco Unha semaniña enteira, este xoves 31, na área
das Queixeiras.

Xa van case trinta anos de festival.

Festival de
Pardiñas
A Asociación Cultural Xermolos,
organizadora do festival, ten xá
preparada a festa do que é un dos
festivais mais antigos e con mais
sona da Galiza.
O de Pardiñas- Guitiriz é un deses
eventos en principio musicais, que
teñen derivado en cita cultural, festeira, social, e donde a xente o que
menos se pregunta é quen actúa, o
que é un logro que para sí quixera
calquera festival.
O venres 1 de Agosto, comeza a
que será xa a XXIX edición, que
combina coma outros anos a
mostra musical coa de artesanía e
teatral.
O sábado 2 poderemos disfrutar da
Mostra de Artesáns e Lutiers, a 29
Maratón de Guitiriz e concerto con
Clan Maragato, Manecas Costa,
Sherpahe Zënzar.
O domingo 3 continúa a festa cos
grupos Tiruleque, Marenostrume
Les Trompettes du Mozambique.
Nunha actividade paralela que colleu forza cos anos, a Asociación de
Gaiteiros Galegos (AGG), a través da
comisión de artesáns, achégase a
Pardiñas para organizar a XV Mostra de Instrumentos de Música
Tradicional. Un evento que constitúe unha das mostras de luthería
máis antigas da península e que
congrega cada ano a numerosos artesáns do país para mostrar o seu
traballo ao público.
O domingo haberá actividades
desde a mañá co Obradoiro de
Baile Tradicional, da man de
Montse Rivera, do grupo Leilía, e un
Obradoiro de Construción de Xoguetes Sonoros dirixido por Luciano Pérez. Pola tarde, a música
chegará desde terras lusas, coa presenza de O Carriço, insigne gaiteiro
de Coimbra que amosará o seu
xeito particular de tocar a gaita
Os días 1, 2 e 3 de agosto, en Pardiñas (Guitiriz) .

BAIONA
¬TEATRO. Arte. Serxio acaba de
mercar por unha enorme suma de
cartos un cadro en branco. Marcos,
que odia a arte moderna, non o
comprende... Obra do grupo Fulano, Mengano e Citano, que será
representada este mércores 6, ás
23:00, na Praza do Concello.
BUEU
¬EXPO. Historia da navegación. O Museo Massó mostra 90
modelos náuticos cos que ilustra a
evolución da técnica náutica ó
longo dos séculos. Mostra permanente no Museo Massó.
¬CINE. Orquestra Sinfónica
de Acordeóns. O grupo bilbaíno
está este domingo 3, na Praza do
Concello .
CAMBADOS
¬EXPO. Armando Guerra. Artista pontevedrés que chegou á
pintura tras unha longa e frutífera
labor como publicitario. Criado na
educación artística tradicional, a
súa obra discorre polos derroteiros
do expresionismo máis vivo e intimista. Até o 30 de xullo, no Centro
Comarcal do Salnés.
¬MÚSICA. Fangoria + Austria.
Actuación para este sábado 2, ás
23:00, na Praza de Fefiñans. Ao día
seguinte, no mesmo lugar e hora,
actuación dos Creole Kings.
O CEBREIRO
¬CINE. Milladoiro. Dentro do ciclo Vai de Camiño, o sábado 2 de
agosto, ás19-21:00, pasarrúas tradicional con Os Enxebres de Cacheiras. E ás 22:30, na Praza do Mercado:
Milladoiroen concerto .
A CORUÑA
¬CINE. Programación CGAI.
Xoves 31
Ás 20.30 h., Extraterritorial:Merlín,
de Adolfo Arrieta, 1990.58´. Vídeo.
Mes de agosto: pechado.
No CGAI, (Centro Galego de Artes
da Imaxe), na rúa Durán Loriga.
¬EXPO. Paul Strand. Primeira retrospectiva que se poderá ver en España do fotógrafo norteamericano
Paul Strand (New York City, 1890
Orgeval, Francia, 1976). Trátase ademais da súa primeira retrospectiva
en Europa durante, ao menos, as
tres últimas décadas. Estará até o 14
de setembro. Na Fundación Pedro
Barrié de la Maza.

¬ EXPO
Guerra, revolución
e reacción
A exposición Guerra, revolución e
reacción. Os comezos dun século
de cambios (1810-1823), reúne
documentos e pezas do propio
Arquivo do Reino de Galicia, do
Arquivo Municipal da Coruña,
dos museos de Belas Artes da
Coruña, do Museo Quiñones de
León de Vigo, e obxectos de propiedade particular. Con ela, o Arquivo quere sumarse ás celebracións do bicentenario do Trienio
Liberal (1820-1823)
Así, xunto con bandos, proclamas,
correspondencia ou contas das
sucesivas Xuntas de Armamento e Defensae Deputacións
de Galicia, exhíbense planos e
gravados da época, libros ou obxectos tales como o sabre do Mariscal Soult, moedas acuñadas durante a Guerra da Independencia
na ceca de Xubia ou un cadro de
Fernando VII procedente dunha
colección particular.
Lonxe do simple relato dos acon¬EXPO. Mar Solís. A artista madrileña presenta os seus últimos traballos baixo o nome “A transformación
do eco” . Na galería Ana Vilaseco.
¬EXPO. Miguel Zelada. O veteranopintor coruñés, nado en
1942,realiza un percorrido polas
rúas, xardíns, prazas e lugares
máis representativos e emblemáticos da súa cidade con cadros
dun realismo con influencias cubistas. Aberta até o 15 de agosto
en Atlántica Centro de Arte.
¬MÚSICA. Diana Krall. Unha das
grandes voces femininas do jazz actual, a canadiana gañadora de varios
premios Grammy, entre outros,ac-

Mapa da illa de Ons, datado en 1810 e presente na exposición.

tecementos bélicos, o punto da
mostra busca reflectir a realidade
que transmiten os documentos.
Neles, a Guerra é só unha paisaxe
ao lonxe. Máis preto pódense ver
os esforzos da retagarda, as penurias do abastecemento, os conflitos institucionais, os debates ideolóxicos, a organización administrativa do esforzo bélico, as
relacións internacionais...
Esa guerra de papel ofrece así
outra perspectiva a quen a contempla. Porque a guerra chatuará nun concerto extraordinario organizado pola Fundación Barrié de la
Maza. Entrada de balde previa retirada de invitacións a véspera no despacho de billetes da Fundación (Cantón Grande,9. A Coruña). O xoves 31,
ás 20:00, no Pazo da Ópera.
¬MÚSICA. Noroeste Pop-Rock
08. Este festival, que se celebra na
praia de Riazor, o xoves 31, venres 1 e
sábado 2, a partires das 22:00,con entrada gratuita , conta coa actuación
dos grupos: Pignoise, M Clan e Orishas, o xoves; o venres estarán: Kiko
Veneno, Raimundo Amador e Melendi. E o sábado rematarán: Amparanoia, Asian Dub Foundation, e
Modeselektor.
CHANTADA
¬CINE. Máis alá do muro. Beyond the wall. Dentro do Ciclo de
cine árabe proxéctase este filme de
Marie-France Barrier, este venres 1,
ás 20.00, na Casa da Cultura. O sábado 2 proxéctase Un conto de Sheherezade, no mesmo lugar e horario
DUMBRÍA
¬MÚSICA.A Roda, Faltriqueira.
Actuación destes dous grupos galegos, o venres 1, ás 22:00, entrada
gratuita, na Praia de Ézaro.

A grande jazzista canadiana Diana Krall.

FERROL
¬EXPO. O abano español. A colección do marques de Colomina. Ata o 21 de setembro, na

mada da Independencia non se
limitou a uns cantos episodios
heroicos contra o francés. O conflito foi máis profundo e permitiu agromar con toda virulencia
forzas latentes e enfrontamentos ideolóxicos, políticos e sociais de máis longo alcance, nun
proceso histórico que encherá
todo o século XIX e boa parte do
XX, até hoxe mesmo.
Arquivo do Reino de Galicia,Xardín de San Carlos s/n, A Coruña.

Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. África, soños e mentiras. Fotografías de Gabriel Tizón,
até agosto, na Casa da Xuventude.
¬EXPO. María Yglesias. Exposición de pinturas desta artista, até o
27 de xullo, noClub de Campo.
¬ TERTULIA .Tertulia Cidadá.
Como todos os mércores, Tertulia Cidadá organizada polo Ateneo Ferrolán, a partires das
19:00 na súa sede.
O GROVE
¬MÚSICA. Kiko Veneno y Los
Notas del Retumbe. Actúan
este sábado 2, ás 01:00, entradas a
15 euros, na Sala El Náutico (S. Vicente). E o día seguinte, venres 25, á
mesma hora e no mesmo local, actuación de The Ellas.
LUGO
¬EXPO. Proxecto Abertal, 99
artistas lucenses. Até o 4 de
marzo de 2009, 99 artistas lucenses expoñen nas salas 29, 30, 31 e
32 do Museo Provincial de Lugo.
Noventa e nove propostas que
abranguen todos os estilos, todas
as técnicas, todas as idades. No
Museo provincial.
¬EXPO. Antón Goyanes. Exposición de pinturas até o 10 de agosto,
dentro do 75 aniversario do Museo
Provincial, nas Salas números 27 e 28
do Museo Provincial.
¬ EXPO. Do Gaudeamus Igi-
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Noroeste Pop Rock, un festival
que ten lugar n’A Coruña durante tres
días, cun moi destacado e variado cartel de artistas. A tremenda abundancia de festivais musicais deste fin de
semana deixa moi difícil a elección.

¬ MÚSICAS

baíno polo alcalde de Bilbao,
pola súa dilatada traxectoria en
favor da música.
Os días 31, 1, 2 e 3 en Muros,
Sada, Marín e Bueu.

Berrogüetto

Orquestra de Acordeóns

Orquestra Sinfónica
de Acordeóns de Bilbao
A orquestra, fundada o ano
1963 polo mestre Josu Loroño,
preséntase cun repertorio no
que se integra a gran música
dos clásicos populares. Composta por virtuosos do acordeón, todos eles formados na
escola de acordeón Loroño Musikaltegia, a agrupación caracterízase pola orixinalidade e calidade nos arranxos e adaptacións do seu amplo repertorio.
Ademais dos seus concertos en
Bilbao e en case todas as vilas e
cidades do País Vasco, realizou
centenares de actuacións por
toda España, ou en Francia, Polonia, Alemaña, Portugal e Colombia,con gran éxito de público e crítica. Así mesmo,
en2005 foi nomeada Ilustre Bil-

En pouco tempo, e sen abandonar o seu espírito inicial, Berrogüeto converteuse nunha
banda con trascendencia internacional. Unha das marcas galegas que funciona no mercado
foráneo, conservando a paixón
pola tradición da súa terra e pola
contemporaneidade. Contra a
tendencia globalizadora, Berrogüeto segue ofrecendo música
galega feita desde Galiza, válida
para calquera público.
Desde o seu primeiro disco, Navicularia (1996) até hoxe, o
grupo colleitou grandes éxitos
da crítica; o que lle valeu premios tan recoñecidos como o
da asociación da Crítica Alemá
do Disco en 1997, compartido
con Ry Cooder, mellor disco de
world music, Premio Eiserner
Eversteineren 1998, mellor
grupo folc europeo, de world
music profolk, Premio Ideal en
1997, ao grupo revelación, dous
Grammy latinos, e unha longa
colección. Coa incorporación de
Xavier Díazna voz, o grupo ten
varias actuacións polo país
neste mes de agosto.
O día 2 de agosto en Ponteareas.

¬ FESTIVAIS
O Carballiño
Festival Senuncan08
Ten lugar o sábado 2 e domingo 3
no parque municipal de O Carballiño. Trátase dun festival gratuíto e
autofinanciado, con acampada libre nunha paraxe sen igual, onde
ten cabida calquera tipo de expresión artística libre, pero sobre todo
a música en directo. A Asociación
Cultural organizadora autoxestiona totalmente as suas actividades debido a falta de apoio institucional e a escasa colaboración do
concello, de donde ven o nome.
Actúan:
A Banda Potemkin,Bodega Bodega, La Tuna Rastafari, La Vaga
Banda,Taru e Os Paxaros Coiro,
Rumbo Tupá, Chotokoeu,
Banda Desarmadae Patrankalo.

tur ao Venceremos Nós. Éxposición que recrea a época do
maio do 68 na universidade galega, con fotografías, documentos e obxectos da época, ideada e
comisariada por Ricardo Gurriarán. Aberta na Sala Díaz Pardo da
Faculdade de Veterinaria.
¬ EXPO . Roberto Verino. 25
anos de moda. Aberta até
o24 de agosto, na Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO.Fina Eirós. Unha exposición retrospectiva desta pintora,
aberta até o10 de agosto, no Museo
Provincial.
MARÍN
¬CINE. Orquestra Sinfónica
de Acordeóns. O grupo bilbaíno
actúa o sábado día 2, na Alameda.
MOAÑA
¬ EXPO . Curros Enríquez.
Nación, liberdade e progreso. Exposición de grandes
paneis explicativos, acompañados de gravacións e músicas relacionadas con cada apartasdo da
vida e obra do poeta. Estará nas
rúas da vila até o 4 de agosto.

Festival Pontelouco'08
Castro Caldelas
Volven á carga outro ano máis, o
sábado 2, no Castelo de Castro

PIÑOR
¬CINE. Bs.As. Título que fai referencia ás iniciais de Bos Aires,
este documental enmarcado
dentro do cinema experimental,
obra do autor carballiñés Alberte
Pagán, proxéctase este venres 1,
ás 20.00, en Barrán.

MONDARIZ
¬ MÚSICA . Treixadura. O
grupo de Cambados, acompañados do Orfeón do mesmo nome,
presentan o seu disco Unha semaniña enteira, o sábado 2, na
Praza de España.
MONFORTE DE LEMOS
¬MÚSICA. Penela Rock. Festival
rockeiro coa presencia dos grupos
Anger, Ataque Escampe, Mito-

O Partido, cine galego en Paderne.

Caldelas. Os grupos deste ano son:
A Tuna Rastafari, Os Tanghana's
Showe Cuchufellos.
Ademáis, como todos os anos,
Feira de Artesanía, Titeres
(Viravolta), Contacontos (Canier),
Pasarrúas, Malabares....Acampada
e entrada gratuítas.

Ferreñas, de Vilamaior. Desde as 9
da noite, os pratos fortes con: Fía
na Roca, os lusos d’A Quadrilha,
Luar na Lubre, os escoceses
Wolfstone, e tamén desde Escocia
Clanadonia.
O acceso á carballeira custa 5 euros, que inclúen o agasallo dun CD

Carballeira de Zas

Tamén haberá Campionato de
Futbolín, exibición de Graffitti e
moito mais...

condrias, The Soul Jacket, o sá- ¬EXPO. As pegadas do camibado 2, a partires das 20:00, en Sta ñante. Obras de Pablo Serrano.
María da Penela.
Até o 17 de agosto, no Centro Cultural da Deputación.
MUROS
¬MÚSICA. Vai de Camiño. Den¬CINE. Orquestra Sinfónica de tro desta programación cultural
Acordeóns. O grupo bilbaíno es- promovida polo Xacobeo, este xotará este xoves 31, ás 22:30, no Curro ves 31, ás18:00: animación de rúa
con Lenda. Ás 22:00, na Praza
da Praza.
¬MÚSICA. Festeiro Rock. Festi- Maior, Gran Concerto, con Elodio y
val musical cos grupos Samesu- los Seres Queridos, Ian ,Deluxee
gas, Novedades Carminha, Me- O Sonoro Maxín.
tralha, Telephones Rouges e Jimenez Los Santos, este sábado 2, OUTES
na Alameda de Esteiro.
¬MÚSICA. Os Chiquilicuatres.
Actuación deste grupo galego
(anterior ao fenómeno ChikiOURENSE
¬ EXPO .Espacio reservado. chiki), o domingo 3, ás 01:00, na
Unha mostra do artista Edmundo praia de Braña.
Paz. Trátase dunha serie na que o
autor pretende salientar a diversi- PADERNE DE ALLARIZ
dade, mudando a súa técnica ante- ¬CINE.O Partido. Filme de prorior e creando agora un rexistro ducción galega, asinado por Juan
máis xeométrico con novos espa- Calvo, que coñece unha distribuzos e novas formas de paisaxe. Até ción alternativa ás salas, como
o 3 de agosto,no Centro Cultural adoita acontecer. Proxéctase este
Deputación.
martes 5, ás19:00, na Asociación de
Veciños de Solveira .

Outro clásico festival, que chega
este ano á XXV edición, nunha fin
de semana de gran competencia
entre festivais.
As actuacións serán: o venres, 1, a
partires das 23:00,Birimbao, Briganthya desde Euskadi, e os vallisoletanos Triquel.
O sábado 2, a partires das 18:00,
estarán a A. C. de Castro Medade
Zas, a banda Os Campantes de A
Baña, o grupo de baile Lar da Coruña, e a banda de gaitas

A POBRA DE TRIBES
¬MÚSICA.Ardentía. O grupo folc
presenta o concerto Quince anos
de viaxe, que son os que levan
como formación. O sábado 2 , ás
23:00, na Praza do Reloxo.

exclusivo con 2 cancións de cada
grupo que actua.
Festival Vibrasons
(Pontevedra)
Nesta nova edición, que se celebrará na praza do Teucro, óptase
por facer unha homenaxe á música retro. Sons dos anos 60, 70 e 80
terán cabida no festival deste ano
que se celebrará do xoves 31 de
Xullo ao sábado 2 de Agosto.
Os grupos que compoñen o cartel
deste ano “poden non ser moi coñecidos en canto a nome pero algunhas das súas cancións son coñecidas por todos”, segundo os organizadores do evento.
As formacións que estarán presentes son:
The Pretty Things, The Dynamites, Paul Collins, Sator, Phantom
Clube The Montesas.
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Ardentía, grupo que está a cumprir

High School Musical,

tres lustros, e o celebra cunha xira chamada Quince anos de viaxe, esta semana con parada na Pobra de Trives.

espectáculo da Disney
que está estes días en en
Pontevedra.

PONTEAREAS
¬ MÚSICA . Berrogüetto. O
grupo folc, dentro dunha ampla
serie de actuacións para este verán, actúa este sábadodía 2, ás
23:00, na Praza Maior.

SAN CIBRAO
¬MÚSICA. Vai de Camiño. Actuación o martes 5 de agosto, ás 20:00,
na explanada das piscinas, do espectáculo de clown O Pequeno Circo
dos Milagres.

PONTEVEDRA
¬EXPO. Pintura flamenca da
colección Gerstenmaier. Exposición desta importante colección de pintura flamenca, dentro
dos fondos de Caixanova. Óleos e
grabados pertencentes aos séculos XVI e XVII, que xa foron exhibidos na nosa comunidade noutras
ocasións. Expostos no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. XXX Bienal de Pontevedra. Sen fronteiras. Converxencias artísticas hispano-magrebíesé o
título desta nova edición da Bienal
de Pontevedra, organizada pola Deputación Provincial a través do Museo de Pontevedra. Até o 7 de setembro, no Museo de Pontevedra.
¬MÚSICA.High School Musical.
Musical que arrasa entre o público
mozo de medio mundo, presentando un argumento tipo “Grease”.
Estará do xoves 31 de xullo ao domingo 3 de agosto, con dúas funcións diarias ás 17.30 e 21.00 horas,
no Centro Social Caixanova.
¬MÚSICA.Festival Vibrasons.
O xoves 31 estará o mítico Paul Collins e a súa banda Paul Collins´Beat,
un referente do Power Pop. A xornada estará compartida cos suecos
Sator, representantes da escena
rock escandinava dos anos 80. O sábado 2, os vigueses Phantom Club
presentan en directo as cancións do

SAN CRISTOVO DE CEA
¬MÚSICA Vai de Camiño. Actuación o mércores 6 de agosto, ás
22:30, do Cuarteto tradicional Picuiña, no Edificio Multiusos da estrada de Oseira.

Vibrasons, festival a celebrar en Pontevedra.

seu EP "Funksiona!", con rock e funk.
Os americanos The Dynamites,
traen desde Tennesse o mellor funksoul de Nashville. O domingo 3, os
londinenses The Pretty Things, con
ritmos entre a psicodelia e o
rythm&blues e pecharán os alemáns The Montesas cun son totalmente retro-garaxe dos anos 50.
Todo na praza do Teucro, ás
20:00,entrada de balde.
RIBADAVIA
¬DANZA.Prestixio. Espectáculo
de danza polo grupo Xacarandaina Asociación Xuvenil. O venres 1, ás 22:30, noAuditorio do Castelo de Ribadavia .
SADA
¬MÚSICA. Orquestra Sinfónica
de Acordeóns. O grupo bilbaíno
está este venres 1, ás 20:30, no Auditorio Municipal.

¬ CONVOCATORIAS
XXI PREMIO DE POESÍA
EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN
Convoca o Concello de Dodro, para honrar a
memoria do seu ilustre poeta .
Poderán concorrer a este certame as poetas e
os poetas que o desexen, con cadanseu libro
escrito en lingua galega, segundo a normativa vixente.
Os poemarios aspirantes ao premio serán de
tema e forma libres, cunha extensión mínima
de 500 versos e máxima de 800. Deberán ser
orixinais e estar inéditos na súa totalidade.
Os participantes deberán enviar 4 exemplares
da obra, mecanografados, sen remite identificador, ó seguinte enderezo: "XXI Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón", Concello de
Dodro. Tallós, 32 -15981 Dodro- A Coruña.
As obras concursantes deberán ostentar o título e un lema, que tamén figurará no exterior
dun sobre que conteña a fotocopia do DNI do

SANDIÁS
¬MÚSICA. Vai de Camiño. Dentro
deste ciclo cultural ligado aos camiños de Santiago, este domingo 3 de
agosto, ás18:00, na Praza do
Concello, concerto da Banda de
Música de Tui.
SANTIAGO
¬CINE. Curtocircuíto na rúa.
O ciclo de curtas organiza unha xornada nomeada Volta ao mundo, cun
repaso ás mellore curtametraxes do
ámbito internacional. A sesión iníciase con A rebelión dos
pingüinos, chilena. Continuará coa
irlandesa O mércores, John e Karen,The apology Line, A ilha das
flores, I met teh Walrus, eQuero a
Sarah Jane. Será este xoves 31, ás
22:30, entrada de balde, no Cemiterio de Bonaval.
¬EXPO. Argot, labirinto sonoro. O Centro Galego de Arte Contemporánea acolle esta instalación
sonora de Concha e José Iges, comisariada por Rosa Fernández, que
se pode ver na terraza do CGAC até
o 31 de agosto.

autor ou autora, o seu teléfono e enderezo, así
como un pequeno currículo literario, no caso
de que teña obra publicada.
O prazo de presentación das obras remata o
día 16 de novembro.
A dotación do Premio, único e indivisible, será
de 2.300 euros. O premio poderá ser declarado
deserto.
O fallo será dado a coñecer o día 14 de decembro. A entrega do premio realizarase o día 21
dese mes.
A obra galardoada publicarase dentro da Colección de Poesía "Eusebio Lorenzo Baleirón" da
Editorial Sotelo Blanco, que se reserva os dereitos de edición. A contía do premio será considerada como un adianto dos dereitos de autoría.
XVIII Premio EDEBÉ
de Literatura Infantil e Xuvenil
Establécense dúas modalidades de premio:
- Modalidade Infantil, para obras de narrativa dirixidas a lectores de 7 a 12 anos e dotado con
25.000euros.

¬EXPO. Carla Bedini. Algunhas
cousas son máxicas, é o título desta
mostra, dunha das figuras de maior
proxección da escena italiana. Até o
7 de setembro, na Galería C5, Travesa da Universidade, 1.
¬EXPO. Fotografos insospeitados. Celebridades detrás
do obxectivo. Exposición formada por fotografías feitas por personaxes coñecidas polo seu traballo,
pero que non son fotógrafos profesionais. 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 atención á obra “O Paxaro Pi” ao que o
surrealista dedicou unha significativa peza literaria. Até o 21 de setembro, na Fundación Granell. Na
mesma sala, e até o 7 de xullo, a
arte surrealista de José María Seijas, con obra até o ano 2000 deste
pintor galego. E a mostra Delicias
do grotesco, debuxos, colaxes e
pinturas de Aldo Alcota que estarán até o 8 de setembro.
¬EXPO. Mú (Temos moito que
dicir). Exposición suxerida polo
xornal Galicia Hoxe e organizada
pola consellería de Cultura, donde
os artistas Capricho Español, Vari
Caramés, Tono Carbajo, Eva Carrera, Álvaro de la Vega, Antón Lezcano, Xurxo Lobato, Antón Lopo,
Manuel Moldes, Paco Pestana, Manuel Sendón e Eduardo Valiña expoñen as súas criacións arredor da
vaca como símbolo galego de
identidade. Na Casa da Parra.

¬MÚSICA.Festas do Apóstolo.
Para rematar a festa, o xoves día 31,
o programa Até o amencer levará
música a distintos escenarios da cidade como a praza de Cervantes,
Quintana, San Paio, Mazarelos,etc...
A noite completarase coa actuacións de varias agrupacións de música latina, unha homenaxe aos Rolling Stones, a actuación da orquestra Olympus na Alameda e os
fogos Fin de Festa na Escalinata do
Campus Universitario.
SARREAUS
¬CINE. Vai de Camiño. Dentro
deste ciclo cultural ligado aos camiños de Santiago, este domingo 3 de
agosto, ás19:00, na Aldea de Turismo
Rural de Couso estará a Banda de
gaitas Abertal.
TOMIÑO
¬EXPO. Manolo Rodríguez. Exposición de óleos no antigo Hotel
Tana, até o 6 de agosto.
¬EXPO. Lembranzas dun
povo. Exposición de fotografías
antigas da vecindade, no Centro Social de Estás.
VIGO
¬EXPO. Dos ábacos aos computadores. Unha mostra de carácter didáctico que pretende
achegar ao visitante ao proceso
evolutivo dos sistemas de cálculo
das distintas culturas e tempos.
Presenta diacrónicamente a evolución do cálculo ata a chegada da
informática, e fai fincapé na instrumentación actual para intentar
mostrar como pode ser o futuro.

conta dos dereitos do autor segundo contrato
habitual de Edebé. As obras deberán ser orixinais totalmente inéditos, de tema libre e escritos en castelán ou en calquera das linguas do
Estado. O xénero literario debe ser novela e
cada concursante poderá enviar todos os orixinais que desexe.
Data de remate do prazo de entrega: 15 de novembrode 2008.
Data do fallo do premio: 31/01/2009.
Homenaxe ao grupo A Quenlla

O grupo A Quenlla.

- Modalidade Xuvenil, para obras dirixidas a lectores de máis de 12 anos, dotado con 30.000
euros. O feito de participar nunha modalidade
exclúe a posibilidade de facelo na outra.
A concesión do premio en calquera das modalidades inclúe a edición nas diversas linguas do
Estado español –por parte de Edebé– das
obras premiadas. O importe computarase á

Organizado pola Asociación “Xohán de Requeixo”, 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 Antonio Lorenzana, 2).
Os/as interesados poden ir recollendo os tiques
do xantar no propio Hotel Mogai, donde xa se
atopan á venda. Poden contactar no teléfono
982 44 08 47 ou no e-mail: hotelmogai@mogai.com.
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Berrogüeto actúa esta semana en
Ponteareas, nun verán que será pródigo en aparicións nos escenarios
galegos.

Até o 24 de agosto, no Centro Social
Caixanova.
¬EXPO. Paixóns privadas, visións públicas. O comisario e crítico de arte Fernando Castro Flórez presenta unha selección de fondos de coleccións privadas de
Galicia, centradas en arte contemporánea. Un conxunto de obras
que, desde os anos oitenta ata o
presente, nos axuda a facer un percorrido pola historia da arte e do coleccionismo máis próximo. Até o 7
de setembro, no MARCO, Museo de
Arte Contemporánea .
¬EXPO. En Construcción. Exposición das novas adquisicións en
pintura contemporánea da Fundación Barrié. Até o 28 de setembro na
Sededa institución.
¬EXPO. O medio é o museo. Un
proxecto expositivo composto de
diferentes tipos de traballos de 20
artistas, que abordan 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
Kulturunea de San Sebastián. Até o
21 de setembro, no MARCO, Museo
de Arte Contemporánea .
¬EXPO. Xosé María Álvarez
Blázquez. A exposición explica a
faceta de D. Xosé María como arqueólogo de Vigo, na súa condición
de comisario local de escavacións e
xefe do departamento de prehistoria do museo.Até o 7 de setembro
no museo municipal de Vigo Quiñones de León.
¬EXPO. Cartelismo político.
Do 24 de xullo ao 21 de setembro o
museo acollerá a mostra Arte e soli-

Miguel Bosé está en Vigo o martes 5.

dariedade. Os pintores españois e
o cartelismo político. Organizada
pola fundación 10 de marzo, é o resultado da selección dos máis de
15.000 carteis que pertencen á rede
de arquivos históricos de CC.OO.
¬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. Som do Galpom. Os
de Ames, na súa maratón de actuacións, estarán nesta sala viguesa
este venres 1, ás 23:00, en La Fábrica
de Chocolate.
¬MÚSICA.Festival Creamfields.
O festival, de proporcións globais e
con varias sedes por todo o mundo,
trae ao recinto do Instituto Ferial de
Vigo (IFEVI) a Chemical Brothers ,
Richie Hawtin, Derrick May, Vitalic
(live), Tiga, James Holden, The
Requesters, Rex The Dog, Alexan-

der Kowalski (live), Ángel Molina ,
Marc Marzènit (live), Isis e Buenavista. As entradas custan 50 euros e
poden adquirirse en Ticktack Ticket,
Caixagalicia, Fnac. Este sábado 2, ás
18:00.
¬MÚSICA.Miguel Bosé. O veterano
cantante, recente cidadán colombiano, actúa o martes 5, ás 22:00, entradas a 25 euros( á venda en
www.servinova.com), na Explanada
do Porto de Trasatlánticos.
¬MÚSICA. Russian Red + Rabas. Actuación para o mércores 6,
ás 22:00, na presentación do Festival Lolapop, (a celebrarse a finais de
agostoen Pontecaldelas). En La
Casa de Arriba.
¬TEATRO. As bruxas de Salem.
Versión da obra de Arthur Miller pola
compañía de Roberto Cordovani.
Estará en cartel até o día 3 de agosto,
en funcións ás 21:00, no Teatro Arte
Livre, na rúa Vázquez Varela.
VILAGARCÍA
¬MÚSICA. Festival solidario co
Povo Saharahui. No concerto
estarán: Xurxo Souto, Xulio
Abonjo, Asociación Cultural
"Dorna", Chus Silva, Trópico de
Grelos, Shanga Noeda, La Sonora,
Banda Potemkin,Tarú e Os Paxaros Coiro.Todo o recadado irá destinado a pagar o traslado dos nenos
desde Tinduf a Galiza. O venres 1, ás
20:30, no exterior do Auditorio.
XINZO DE LIMIA
¬CINE. O Outono/The fall. Dentro do Ciclo de cine árabe proxéctase
este filme de Ala Eddine Slim, este
venres 1, ás 20.00, na Casa da Cultura.

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Ofrécese electricista, fontaneiro.Responsable e con rapidez.
Telf.: 608527989

 Véndese comedor com-

 Alugase casa en Abeleiros-

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

Dorneda (Concello de Oleiros).
Cociña, dous salóns, cinco habitacións, tres baños. Soto. Garaxe
de 71 metros cadrados .
Tfnos.: 981 61 43 48. 628 639
359
 Véndense cachorros de
pastor alemán de traballo. Ideais para garda e compañía. Nobreza e carácter excelente. 200
euros.
E-mail: tesedan@yahoo.es
Telf.: 619871406

pleto,en bon estado.Precio a
convir.
Telf.: 608527979

 Véndense móbeis e maquinaria 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 carón
da praia completamente equipada para 6 persoas. Primeira
quincena de xullo, 520 euros.
Segunda quincena, 600. Primeira quincena setembro, 500
euros.
Telf.: 981761144
 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).
mámoste.
Telf.: 609641720. Ismael Pardo.
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Xosé Valiñas

Albert Dupontel en Deixade de me querer.

EN CARTEL.

haino que subliñar, as gabanzas
adoitan estar xustificadas.

Deixade de me querer

A Momia III

Dirixe: Jean Becker.
Intérpretes: Albert Dupontel,
Marie-Josée Croze.
Drama. Francia, 2008

Dirixe: Rob Cohen.
Intérpretes: Brendan Fraser,
Maria Bello.
Aventuras. EE UU, 2008

Becker é un caso singular, fillo do
gran Jacques Becker e coetáneo
dos enfants terribles da Nouvelle
Vague non conseguiu acadar o
seu punto xusto de cocción
como cineasta até ben entrada a
década dos 90, cando comezou
a encadear filmes tan estupendos como A fortuna de vivir, Un
crime no paraíso ou Conversas
co meu xardineiro. A súa nova
proposta adapta unha novela
orixinal de François D’Epenoux
que leva ao seu terreo nun novo
filme de personaxes fortes que xa
recibiu todos os
parabéns da
prensa especializada
gala,
no caso
de Becker fillo,

No ano da resurrección do profesor Jones, non podía faltar o
retorno do seu rendíbel epígono exiptólogo. Nos 90 Stephen Sommers e Fraser conseguiron recuperar o espírito pulp
clásico con certo garbo nun par
de filmes bastante aproveitábeis. Sommers fracasaría anos
depois tratando de repetir a
operación co terror clásico da
Universal e Hugh Jackman en
Van Helsing. Agora retorna
como produtor desta nova secuela na que lle cede a dirección

Fotograma de Cinto vermello

Maria Bello sustitue
a Rachel Weisz en
A Momia III.

ao responsábel de fitas como A
todo gas ou XXX. Polo camiño
tamén se perdeu a copartenaire
de Fraser nas entrega sprecedentes, Rachel Weisz, substituída por Maria Bello. Os efectos
especiais son espectaculares
pero o encanto da primeira entrega é irrepetíbel.

PROPOSTASPARAAGOSTO
Cinto vermello
Dirixe: David Mamet.
Intérpretes: Chiwetel Ejiofor,
Alice Braga.
Drama deportivo. EE UU, 2007

Acabado de saír do armario neocon, Mamet regresa ás carteleiras cunha proposta que, a
priori, pode espallar o desconcerto nas plateas. Ambientada
no circuíto das chamadas artes
marciaias mixtas en Los Angeles
–seica é a nova sensación como
alternativa “seria” á circense
loita libre–, conta a historia dun
mestre de jiu jitsu, Chiwetel
American Gangster Ejiofor, que
se ve obrigado a subir ao cuadrilátero para saldar certas contas
cando toda a súa vida tratou de
evitar ese mundo. ¿O dramaturgo de American Buffalo e cineasta d'A casa de xogos dirixindo un Rocky en clave samurai? Estrea 8 de agosto

O cabaleiro escuro

JASIN BOLAND

Dirixe: Christopher Nolan.
Intérpretes: Christian Bale,
Heath Ledger.
Superheroes. EE UU, 2008

As cifras marean, 155 millóns de
dólares de recadación na súa
primeira fin de semana nos EE

UU. Ninguén daba un peso
pola franquicia cinematográfica do morcego cando o director de Memento asumiu o difícil reto de rescuitala tras a desfeita cometida por Joel Schumacher nas secuelas post-Burton. O seu Batman Begins convenceu moitos escépticos e
mesmo eclipsou a persoal visión do director de Sweeney
Todd. Agora chega a agardada
secuela cun evidente espírito de
superar definitivamente as primeiras entregas da saga, unha
pretensión que se fai evidente
na recuperación da némese por
excelencia do protector de Gotham, o Joker. O duelo está no
aire: quen o fai mellor, o malogrado protagonista de Destino
de cabaleiro ou Jack Nicholson?
Estrea 13 de agosto

Os xirasois cegos
Dirixe: José Luis Cuerda.
Intérpretes: Maribel verdú,
Javier Cámara.
Drama. España, 2008

Rafael Azcona, Cuerda, escenarios galegos –Ourense
para máis señas– e as feridas da Guerra Civil.
Chega a agardada adaptación cinematográfica
da recomendabilísima

Christian Bale
interpreta a Batman
en O
cabaleiro
escuro.

Martiño Rivas en Os xirasois cegos.

novela homónima de Alberto
Méndez, premio Nacional de
Narrativa póstumo. O filme supón tamén o legado post mortem do grande Azcona. As referencias antes citadas farán que
moitos teñan un certo deja vu
co’A lingua das bolboretas.
Desta volta a conexión Rivas
vén da man de Martiño, perdón, Martín Rivas, no que pode
ser o seu primeiro papel
de relevancia
na gran
pantalla.
Estrea 29
de agosto.G
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por Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA

AUTODEFINIDO

Horizontais:
1- Vila mariñeira e turística famosa por unha terraza. Carro, auto
ou vagón longo e cuberto. 2- Óso do brazo, que se articula por
un dos seus extremos coa escápula e polo outro co cúbito e o
radio. Pequeno mamífero de pouca vista e afición polas tobeiras. 3- Casula, casca que cobre algunhas sementes. País asiático
famoso polos gatos e os irmáns. 4- Tribo amerindia do centro
de México cuxos descendentes habitan actualmente en Querétaro, Guanajuato e Hidalgo. Escaso de. 5- Desatender o aseo
propio e o coidado persoal. 7- Capas nubosas grises ou azuladas, que producen un lixeiro orballo. 8- Elimino do papel algo
escrito ou debuxado. Concello ourensán da comarca do Carballiño. 9- Localidade vasca, fronteiriza e núcleo ferroviario.
Facer xestos ou acenos para chamar a atención ou comunicar
algo. 10- Deixar para outro día, aprazar. Canto popular galego,
tamén nome dun programa musical da TVG. 11- Contar, relatar. Labrar a terra con certa ferramenta.
Verticais:
1- Fendedura que o arado, a legoña ou outra ferramenta abre na
terra. Ave rapaz dos falcónidos, depredador de pequenos paxaros. 2- Ferida ou dureza producida polo roce dos aparellos no
lombo das cabalerías. Sucidade abundante, que ven de vello,
cotra. 3- Retirar algo que estorba ou obstrúe. 4- Recendo, cheiro
agradable. Adornar. 5- Abominable, de mal agoiro. Deidade dos
exipcios. 7- Antigo nome de nota musical. Elabora un produto
ou obxecto, xeneralmente varios e iguais uns aos outros. 8- Viño
galego dunha comarca do seu mesmo nome. Desexa moi fortemente, devece. 9-Axustizar usando un aparello que tivo o seu
auxe na Revolución Francesa. 10- Pobo amerindio do norte de
México, que vive nos vales de Serra Madre Oriental e Occidental
e ó longo do río Grande. Ogallá! 11- Namoramento. Pregar, dirixir rezos a unha divinidade ou entes subalternos desta.

SOLUCIONS

XADREZ

Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Bispo vs. Torre
Os compositores dos estudos de xadrez tentan extraer das pezas que os compoñen
a súa máis recóndita esencia, por eso son ás veces tan sorprendentes e instrutivos.
Neste estudo de hoxe podemos ver a loita dun alfil e un peón contra unha torre. Normalmente un alfil e un peón son máis ou menos equivalentes ao valor dunha torre,
dependendo da posición. Nesta parece imposíbel que as negras non poidan comerse o peón e asinar as táboas como mínimo, sen embargo a proximidade do
peón á coroación así como a curiosa mala colocación do rei negro no centro fan posible que a vitoria blanca sexa inevitable.
Veninck, G. 1917
Tanto a torre como o bispo son pezas de
largo alcance que se sinten máis fortes
canto máis abertas sexan as posicións. A
superioridade da torre fronte ao alfil reside en que este último está limitado ás
casillas das diagonais dunha cor e non
pode facer nada nas da cor oposta, mentres que a torre non ten esa limitación e o
seu rango de movementos é maior. Se o
lector quere tentar resolver o estudo antes de ver a solución saiba que as claves

estan na situación avanzada do peón e
na colocación do rei negro. Normalmente o rei no centro é onde mellor está
nos finais de partida, sen embargo aquí o
problema radica en que pode ser xaqueado polo bispo desde g3 e tamén que
pode interrumpir e molestar á sua propia
torre. 1.a7! con esta xogada o peón está a
só un movemento da coroación 1...Tg2+,
1...Tg8 sería a xogada normal para deter o
peón pero falla por: 1...Tg8 2.Ag3+ Re6
3.Ab8 Tg2+ 4.Rb3+- 2.Rb1![2.Rb3? Tg8=]

2...Tg1+ 3.Ae1! magnífica xogada que
utiliza a posición do rei rival para evitar
que a torre poida ir á última fila e atrapar o
peón 3...Txe1+ 4.Rb2ou 4. Ra2 4...Te2+
5.Rb3ou 5. Ra3 5...Te3+ 6.Rb4 Te4+
7.Rb5 +-

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

A

Lei de Igualdade de xénero aplícase con máis
rigor nos organismos
oficiais. Parlamentos ou corporacións municipais, son hoxe
paradigmas de paridade. Tamén os cargos aos que se accede

DECRETAR
É VALIOSO
por oposición están sendo copados polas mulleres, como é o
caso das xuízas ou fiscalas, ampla maioría. Pero na empresa

privada as desigualdades son
alarmantes: menor salario por
igual traballo e mínima porcentaxe feminina en postos de responsabilidade En Galicia, menos dun 20%. Para erradicar esta
inxustiza, a Consellaría de Traballo acordou co 70 por cento do

8 400021 303104

empresariado galego uns compromisos. Os acordos están recollidos en tres decretos que o 17
de xullo foron asinados polos
responsábeis do PIB galego e a
ministra de Igualdade. Felicitámonos por esta nova medida
pioneira do noso país.G

Por terceiro ano consecutivo, Balbino Trigo percorreu media España para convencer a xente
de que a vivenda non pode baixar. Asegura que sabe ben do que fala porque coñece o sector,
posto que é propietario dunha inmobiliaria

Teresa Moure

C

‘A vivenda nunca baixa, é imposíbel’

PACO VILABARROS

H. Vixande

A.G.N.

baixar. Baixar é cando o promotor baixa o prezo da vivenda
nova, o que é imposíbel. Na Mariña de Lugo están a paralizar
obras con licenza, así como vai
baixar. Hai que deixar traballar á
xente e non andar a dicir que os
promotores son uns ladróns!
Que pensa das subvencións?
Iso está fatal. Non serven para
comprar algo no centro. As vivendas de protección autonómica son de baixo prezo e iso
significa sen calidade.
Volvendo ás vendas, ao mellor a
xente non quere comprar.
A xente sempre quere ter algo e

non vivir de aluguer, que é pan
para hoxe e fame para mañá.
Polo menos, se compra ten un
piso.
E o piso é do que o compra ou
do banco, que lle prestou o diñeiro?
Ser, é do banco, pero a vivenda
en aluguer é do propietario, non
do inquilino, que non ten nada.
Parece que non lle gusta o aluguer.
O Goberno quere impedir que a
xente compre vivenda e así promover os pisos de aluguer. Iso
significa pobreza.
O aluguer parece unha boa so-

Un comunista
na Galiza dos anos 30

A loita
permanente
de Xoán Xesús
González

Santiago Prol

Marcos Seixo Pastor

Benigno
Álvarez

Edicións A NOSA TERRA

anosaterra
A ESTACIÓN
DAS LECTURAS

Balbino Trigo, xestorinmobiliario
É certo que percorreu media
España facendo unha campaña para que non baixen os
prezos dos pisos?
Non é así. Fago campaña para
aclarar que non é certo que a vivenda baixe. Xa me gustaría a
min que baixase. Así vendería
máis! A vivenda nunca baixa, é
imposíbel!
Baixou en moitos países.
Pois aquí é imposíbel porque
non hai solo, os materiais non
baixan e os promotores non
van renunciar ao 20% de beneficio porque, de ter que facelo,
deixarían o negocio. A xente ten
diñeiro para mercar pero vai ao
banco e alí dinlle que non compre, que a vivenda vai baixar.
Así, o que fai é meter o diñeiro
no banco. Logo está iso do aluguer, que é pan para hoxe e
fame para mañá.
O que di, non é predicar no deserto?
Claro. Por iso fixen esa viaxe. Se
tivese o poder de Zapatero si que
ían escoitarme porque sei como
facer que baixe o aluguer e se estabilice o prezo da vivenda.
Iso ten que contarmo.
A vostede só non. Contareino
nunha rolda de prensa.
Que solución lle dá aos que precisan vender o piso o máis axiña
posíbel?
Vender. Pero iso xa pasaba antes. Se tes unha vivenda usada e
tes presa por vender, se cadra
baixas un chisco, pero iso non é
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lución contra a crise.
É que non hai crise!
?
O ano pasado eu vin a cousa
moi mal, pero este a xente está
reaccionando. Como os bancos
solten os cartos, a venda de vivenda volve, aínda que non
sexa tan forte como antes. Pero
claro, hai que axudar, dar subvención a todas as primeiras vivendas e permitir que a xente
venda cando queira.
A pesar de ter recibido unha
subvención?
Si, porque a seguinte compra xa
non é de primeira vivenda.G

oa chegada das vacacións,
moitas persoas emprenderán lecturas de verán, como
chaman as editoriais as novelas
longas. Porén esa lectura de estación mete medo: ler estase a
converter nunha desas actividades guiadas con que matamos o tempo que, non se esqueza o detalle, xa sabe morrer
soíño. Como vivimos nunha
sociedade aborrecida, onde as
persoas aletargan as súas paixóns coas pantallas ou se anestesian co consumo compulsivo,
a lectura ten que irromper na
axenda estival como outro produto para a degustación rápida
e, se for posíbel, lixeira. As persoas que adoitan ler sábense
ourives da revolución. Velaí a
razón de non as eu perdoar, as
xentes importantes da nosa
vida pública (cargos políticos,
profesorado universitario, profesionais de prestixio), cando
declaran que fóra das vacacións
non len, que a urxencia cotiá
non lles permite reservar un
oco para si. Ven a literatura
como algo superfluo, sen o cal
poden vivir. Seguro que non
ousan declarar que a présa de
cada día non lles permite practicar sexo ou comer. Pois como
o pan e as caricias de cada día
prestan as lecturas: primordiais, básicas, revolucionarias,
para nos meteren ideas novas
na cabeza, para nos inocularen
enerxía, para nos (con)moveren, para nos suxeriren que hai
outro mundo alén do horizonte, alén desta estación de
matar o tempo. G

’’

Lerestaseaconverter
nunha desas
actividades
guiadas con
que matamos
o tempo”

