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Con todo, suprimiuse unha
piscifactoría en Baroña e redu-
ciuse o tamaño dun dos pro-
xectos en Oia, aínda que foi o
resultado de alegacións dou-
tros departamentos da Admi-
nistración, non de reclama-
cións de ecoloxistas ou veci-
ños.

En liñas xerais, o Plano Acuí-
cola establece 24 localizacións
de piscifactorías xa en funcio-
namento ou de nova creación e
unha afección de 2.854.150 me-
tros cadrados no litoral galego
ou nas súas proximidades. Es-
tas cifras incomodan os ecolo-
xistas de Adega e outras organi-
zacións, que en conxunto ma-
nifestan a súa oposición ao Pla-
no a través de Galiza non se
vende, unha plataforma reivin-
dicativa multisectorial.

Galiza non se vende indica
que o Plano é o mesmo que o
proxecto do Goberno de Fraga
Iribarne e que procede á ex-
propiación de terras para en-
tregarllas a unhas poucas mul-

Pesca admite de forma tácita
esta afirmación ao sinalar que
respondeu de forma razoada a
todas as alegacións, aínda que
a maioría foron desestimadas.

H. Vixande
O presidente e o vicepresidente
do Goberno galego, Emilio Pé-
rez Touriño e Anxo Quintana,
reuníronse para pór fin a unha
controversia sobre o Plan Acuí-
cola. A falta de acordo puña de
manifesto que se trata dun pro-
xecto polémico nalgúns secto-
res da sociedade galega.

O Plano Acuícola elaborado
pola Consellaría de Pesca cam-
bia substancialmente o pro-
xecto que impulsara o anterior
Goberno pero non foi quen de
evitar que unha parte dos afec-
tados e diversas organizacións
sociais, ecoloxistas e partidos
se opuxesen a el. Durante a súa
tramitación, o propio BNG
manifestara as súas reservas e
con el xa aprobado un deputa-
do nacionalista pronunciouse
contra algúns aspectos do
mesmo. As súas declaracións
motivaron a desconformidade
de Touriño e finalmente Quin-
tana asumiu o documento co-
mo un proxecto do Goberno.

O deputado do BNG Bieito
Lobeira lembrou que o seu gru-
po apoia a existencia dun Plano
Acuícola  e que “só manifesta-
mos as nosas reticencias fronte
a proxectos concretos agresivos
contra o medio e outras activi-
dades produtivas”. Lobeira afir-
mou que a partir de agora co-
meza a tramitación de cada
piscifactoría e nese proceso
confían en mellorar o Plano.

Os ecoloxistas manteñen as
espadas en alto desde que se
coñeceron os primeiros borra-

dores do Plano Acuícola do ac-
tual Goberno e sinalan que
durante a súa tramitación non
se introduciron cambios rele-
vantes. A propia Consellaría de

Vinte e catro ampliacións
ou novas plantas de
produción de peixe en
terra e 2.854.150 metros
cadrados son as principais
cifras do proxecto
aprobado. Os ecoloxistas
critican a quinta parte das
instalacións previstas

A maioría das piscifactorías do Plano Acu

Concentración contra o Plano Acuícola da Xunta convocada pola organización ecoloxista ADEGA co gallo do Día Mundial dos Océ-

anos. Abaixo, membros da plataforma A Ría Non Se Vende, de Vigo, nos arredores de Corrubedo.
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Alfonso S. Palomares recibe o premio Casa dos Poetas.O pasado domin-

go, a Fundación Curros Enríquez entregoulle ao xornalista ourensán o premio

Casa dos Poetas pola súa contribución á galeguidade, nun acto no que o pre-

sidente do PEN Clube Galicia reivindicou que se declare Celanova “vila do li-

bro”. Ex presidente da Axencia EFE e fundador de revistas como Posible, Ciu-

dadano e Leer, Palomares dirixe na actualidade a Casa de Galicia en Madrid.�
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COOPERACIÓN.
COLONIZACIÓN
María Reimóndez

S e a publicidade reflicte e
constrúe simultaneamen-

te a nosa sociedade, daquelas
seguramente o anuncio da
Obra Social de Cajamadrid so-
bre a cooperación ao desenvol-
vemento quere dicir o moi
pouco que nos importa este te-
ma ou o moi conformes que
estamos coas visións neocolo-
nizadoras da cooperación. Ob-
viamente non hai ningún país
do mundo onde se lles poña de
nome Madrid aos nenos (que
nenas non aparecen no anun-
cio) pola axuda internacional
que reciben (xa lles puxeron
Pedro e outros grazas a Colón e
posteriores), pero o problema é
que a nosa expectativa é o agra-
decemento dos salvaxes. O que
o anuncio amosa tampouco é
algo propio do centralismo
madrileño: convido a calquera
a que analice a cooperación ga-
lega e os colexios que se cha-
man Monforte de Lemos (por
dicir un nome) en agradece-
mento á nosa esmola, ou o re-
quisito legal de que cando se fi-
nancia un proxecto conste de
maneira prominente quen o fi-
nancia. Para as persoas que
cremos que a cooperación é un
exercicio de xustiza este tipo de
representacións son tan preo-
cupantes como as negocia-
cións da OMC, porque estas úl-
timas están baseadas nas pri-
meiras, nas que os países do
sur son escravos e teñen que
estar sempre coas costas abai-
xadas e agradecidas ante o se-
ñorío dos nosos cartos. Obvia-
mente, a ninguén se lle ocorre
engadir a India, a China ou Pe-
rú ao seu nome mesmo se a
maioría das cousas que consu-
mimos están feitas polas mans
de alá e moito menos loitar pa-
ra que as súas condicións de vi-
da cambien. Iso si sería coope-
ración ao desenvolvemento, o
outro é só máis colonización.�

’’

lectivo integrante do BNG que
mantén diferenzas coa súa di-
rección, participa habitual-
mente nas manifestacións or-
ganizadas por Galiza non se
vende e realizou pronuncia-
mentos contra o Plano Acuíco-
la non só porque está en con-
tra deste documento senón
porque considera que apoialo
pode erosionar a base electo-
ral do BNG.

Por outra banda, o Plano
Acuícola inclúe algúns proxec-
tos moi contestados polos afec-
tados. Puntos como Corrube-
do, Quilmas ou Merexo son es-
pecialmente polémicos e as
manifestacións da plataforma
nútrense en boa parte de veci-
ños destes lugares. Os ecoloxis-
tas lembran que neses casos o
Plano illa núcleos de poboa-
ción ou afecta a áreas de intere-
se ambiental. Dado que a opo-
sición máis firme ás piscifacto-
rías procede destes contornos,
cabería preguntarse por que o
PSOE insistiu en manter o do-
cumento sen modificacións e,
sobre todo, incluíndo estes lu-
gares que xeran controversia.

A resposta que deu o porta-
voz dos socialistas no Parla-
mento, Ismael Rego, é que estas
posicións non lle restan apoio
electoral ao seu partido. “O
mesmo acontecía cos 500 me-
tros de afección para construír
na costa, ao final a xente veu
que non era para tanto e non
perdemos votos”. De feito, nas
últimas eleccións municipais,
cando xa se coñecía o Plano
Acuícola, o PSOE tivo mellores
resultados relativos que o PP e o
BNG nos concellos de Ribeira,
Carnota e Muxía, onde se sitúan
Corrubedo, Quilmas e Merexo.
Un deputado que non forma
parte do PSOE certificou a “ca-
pacidade dos socialistas para
saír ben parados electoralmen-
te de procesos como a recon-
versión naval e outros tan nega-
tivos como ese”.�

tinacionais mediante a fórmu-
la da concesión administrati-
va. Os opositores a este texto
de ordenación da acuicultura
en terra chegaron a afirmar
que coñecen o nome das em-
presas ás que vai ser outorgada
cada piscifactoría. Os propie-
tarios actuais das terras e ou-
tras voces sinalaron que non
proceder á expropiación e im-
pedir que sexan os promoto-
res das piscifactorías quen
acudan ao mercado para ad-
quirir terreos nos que localizar
as súas plantas implica actuar
contra os intereses veciñais.
Na actualidade, case a totali-
dade da zona afectada é chan
rústico de protección, polo
que o prezo que pagará a Ad-
ministración será moi reduci-
do. O seu valor aumentará
cando se recalifiquen as leiras
para instalar as piscinas de
peixes. Os propietarios defen-
dían o seu dereito a seren eles
quen vendesen a un prezo
pactado coas empresas.

OS PARTIDOS POLÍTICOS. Entre a
Consellaría, os veciños e os
ecoloxistas sitúase o BNG, cun-
ha posición intermedia. Aínda
que Quintana deu o seu aval ao
proxecto de Pesca, ten que fa-
cer fronte a unha asemblea na-
cionalista a celebrar o 5 de ou-
tubro, na que se elixirá o candi-
dato á presidente nas próximas
eleccións autonómicas.

Encontro Irmandiño, co-

’’O problema é que a nosa
expectativa
é o agradecemento

dos salvaxes”

ano Acuícola non son controvertidas

As piscifactorías que nazan
ao amparo do novo Plano
Acuícola van estar dedicadas
aos peixes planos, como vén
sendo tradicional no noso
país desde 1983, cando co-
mezou de forma pioneira a
produción de rodaballo. Ou-
tras especies como a robaliza,

a dourada ou o salmón están
fora das capacidades galegas
debido ás condicións natu-
rais. Os técnicos non prevén
no espazo de quince anos
avances que permitan salvar
as dificultades que existen na
actualidade.

Contra a opinión maiorita-

ria, noutras zonas como o
Mediterráneo danse mellores
condicións para a cría de pei-
xes como a dourada ou a ro-
baliza, polo que neses contex-
tos a acuicultura pode alcan-
zar un nivel de desenvolve-
mento maior do que hoxe co-
ñece na Galiza.�

O Mediterráneo ten mellores condicións naturais

Carmen Gallego, conselleira de pesca, e Manuel Vázquez, conselleiro de Medio

Ambiente nunha sesión do Parlamento.                                                                                  PEPE FERRÍN / A.G.N.

’’Só manifestamos as nosas
reticencias fronte
a proxectos concretos
agresivos contra o medio e
outras actividades
produtivas”

[Bieito Lobeira]
Deputado do BNG.

’’O PSOE non prevé un
impacto electoral negativo
nas zonas nas que hai máis
contestación ao plano,
como demostraron as
eleccións municipais”
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O método pedagóxico base-
ábase no autoritarismo. “Os ne-
nos eran tratados con moita du-
reza”, afirma Xoán Manuel Ro-
ger Piñeiro, de 69 anos; “os ti-
róns de orellas e os golpes coas

tudantes. “Eu tiña pánico a ir a
escola, pois se non sabías a lec-
ción ao pé da letra pegábanche
coa vara de vimbio ou dában-
che labazadas con total liber-
dade e cun despotismo abso-
luto”, lembra o pintor Manuel
Quintana Martelo, nado en
1949. Os nenos máis inquedos
eran o branco máis asiduo dos
castigos dos mestres. Así o re-
corda, entre o humor e a amar-
gura, o escritor Xabier P. Do-
campo, de 62 anos: “Fun un
neno moi traste, así que tamén

Carme G. Magdaleno
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

A escola é ese lugar on-
de se aprenden e es-
quecen leccións e
onde suceden ta-

mén anécdotas divertidas ou
dramáticas. Nenos e nenas es-
tudan, xogan e viven nela du-
rante a infancia e adolescencia,
de luns a venres, queiran ou
non. Esa primeira etapa da vida
é un terreo privilexiado para a
memoria. Quixemos recoller
recordos de persoas que eran
cativos nos anos 40 e 50 para
ver aquela escola por dentro.

Naquel tempo, o día nas es-
colas comezaba co izamento da
bandeira española e con rezos e
cantos de himnos patrióticos.
Dende a posguerra, entre 60 e
70 alumnos enchían cada aula,
e deles encargábase un único
mestre. O horario era de 10.00 a
13.00 e de 15.00 a 17.00 horas.
Os sábados había clase, aínda
que se libraba a tarde dos xoves. 

regras nas mans eran o máis co-
tiá. Se falabamos durante a lec-
ción ou facíamos calquera xesto
que ao profesor lle parecía ma-
leducado, tiñamos que axeon-
llarnos cos brazos en cruz e car-
gando libros durante toda a cla-
se. A cantidade de libros que
nos facía cargar dependía da
gravidade da infracción”. 

Todos coinciden en que o
medo é unha das sensacións
máis claras que asocian ao
tempo de “escolinos”, como se
lles chamaba aos pequenos es-

todo un experto en castigos.
Mallaron en min coma no cen-
teo verde e pasei media vida de
xeonllos coas mans debaixo
deles para que me doese máis.
Lembro unha vez que escribín
“a la” todo xunto, e a miña
mestra comezou a darme re-
grazos na man sen parar men-
tres dicía “¡Toma ala de mosca,
toma ala de mosca!”

Os nenos levaban labaza-
das polos motivos máis absur-
dos: por andar en bicicleta, por
non saudar ao profesor

AALDEAGLOBAL.4. ANOSATERRA
11-17 DE SETEMBRO DE 2008

Nuns intres nos que o sistema educativo está a ser
cuestionado, convén lembrar como era a escola de
antes. Viaxemos medio século cara atrás para ir ao
colexio cos nenos que aprendían ‘historia sagrada’ e
pasaban as horas de clase axeonllados de se ‘portar mal’

Da vara de vimbio ao Catón,así era a escola d

>>>

A VOLTA ÁS AULAS

O Catón, El florido pensil, Lecciones de

cosas, Rayas, Enciclopedia Álvarez...

Son os títulos dos manuais que se

converteron en símbolo das ensi-

nanzas dos colexios. Tratábase de

compendios de todos os temas que

os nenos tiñan que aprender moi re-

sumidos, ilustrados con debuxos

simples. Os contidos estaban moi

manipulados e censurados, sobre

todo a historia que se impartía na

materia de Formación del Espíritu Na-

cional. “Nas leccións de historia o

que máis abondaba eran as heroicas

xestas do xeneral Franco e o melo-

dramático martirio de José Antonio

Primo de Rivera. Aprendíamos cou-

sas que hoxe causan risa, como que

o mundo está dividido en cinco ra-

zas: os brancos, os negros, os mare-

los, os cobrizos e os aceitunados”, re-

petía á perfección Xabier Docampo.

Os alumnos aprendían discipli-

nadamente conceptos nacional-

católicos  que aínda hoxe recordan

de tanto memorizalos: “América

fue descubierta el día de la Virgen

del Pilar. ¿No demuestran estas

coincidencias que Dios premió a Es-

paña a petición de su madre agra-

decida?” ou “Los enemigos de Es-

paña son siete: liberalismo, demo-

cracia, judaísmo, masonería, mar-

xismo, capitalismo y separatismo

vencidos en la Gran Cruzada”. 

Historia sagrada era outra das

materias que transmitía a doutrina

do réxime, aínda que aos nenos da

escola primaria lles custaba enten-

der a súa mensaxe. “Eu pasábao

ben escoitando os contos e fábulas,

para min eran anécdotas divertidas

e aventuras intrépidas”, explica Xo-

an M. Roger. “Os relatos cos que

mellor o pasábamos eran os que ti-

ñan connotacións verdadeiramen-

te pícaras, como a historia da casta

Susana e os vellos que a axexaban

cando se espía”.

O método de aprendizaxe con-

sistía no canto e na repetición. Can-

taban varias veces ao día os ríos e os

accidentes xeográficos de España e

o mundo, as comunidades autóno-

mas, as táboas de multiplicar, etc.

Quintana Martelo apuntaba que

“todo eran listas interminábeis que

aínda lembramos hoxe, pero o que

faciamos era memorizar, non

aprender”.�

Os sete inimigos de España

’’América fue descubierta
el día de la Virgen del Pilar.
¿No demuestran estas
coincidencias que Dios
premió a España
a petición de su madre
agradecida?”

>>>

Escola unitari
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casa”, apunta Manuel Quintana.

AS NORMAS SEGUÍANSE INCUMPRINDO.
Porén, a experiencia indica que
toda esa disciplina non impe-
diu que se incumprisen as nor-
mas. “Nunca tiven un profesor
que me infundise amor polo
saber e a lectura, nin que me
resultase un exemplo a seguir.
Canto máis me pegaban, máis
rebelde me volvía”, sentenza
Xabier Docampo. Por exem-
plo, cando ficaba castigado na
aula sen recreo, enchía os tin-
teiros con sal de froita que co-
llera na casa para vingarse do
castigo, e a tinta comezaba a
ferver manchándoo todo. O re-
sultado era decote unha nova
malleira. Xoan Roger atopou
un bo método para facer dos
castigos algo positivo: “Unha
vez un profesor botáranos da
clase a min e máis a un compa-
ñeiro por estar pelexando.
Mandounos ao patio, e estive-
mos todo o tempo xogando. A
partir de aí sempre procuraba-
mos pelexar diante del para
pasar o tempo de estudo diver-
tíndonos fóra.”�

Fracasa
o boicot

Escaso seguemento
á campaña do PP
contra Educación
para a Cidadanía

O PP batalla en varias fron-
tes contra a actual política
educativa. Unha delas é a
materia de educación para
a cidadanía. Os resultados
desta última campaña de
boicot traducíronse até
agora en fracaso.

Só o 0,8% dos alumnos
de comunidades autóno-
mas gobernadas polo Par-
tido Popular decidiron ob-
xectar contra esta materia.

Mariano Raxoi, líder
popular, decidiu convocar
os conselleiros de Educa-
ción do seu partido para
buscar unha “oposición
unida” cando está a come-
zar o novo curso.

En total, as consellarías
en mans do PP aceptaron
un total de 19.544 obxe-
cións, contando todas as
etapas. 

O Consello Escolar do
Estado pronunciouse con-
tra a obxeción “porque é
unha materia obrigada”.
Actualmente os partidos
están á espera dunha deci-
sión do Tribunal Supremo
ao respecto.

A ministra de Educa-
ción, pola súa parte, ad-
vertiu que non cursar esta
materia ten as mesmas
consecuencias que non
estudar outra obrigada.�

fóra do colexio, por un
pequeno erro ortográfico... É
curioso como ningún dos rapa-
ces falaba na casa dos golpes
que recibían no colexio. “Se o
profesor che dera unha tunda
significaba que algo terías feito,
así que ocultabamos o que nos
facían por si acaso caía outra nascola de hai 50 anos

>>>

A instrución das nenas era
cousa aparte, máis alá da se-
paración de homes e mulle-
res en escolas e aulas dife-
rentes. Os labores e os tra-
ballos manuais eran parte
importante da súa ensinan-
za. “Tiñamos labores dous
días á semana durante unha
hora. Mentres todas as ne-
nas cosiamos, unha de nós
tiña que ler en voz alta. Sem-
pre intentabamos que nos
tocase ser a que lía para as
demais, porque nos gustaba
moito máis ler que coser sen
parar”, relata a actriz Felisa
Manzano, nada en 1942. Lu-
ma Gómez, da compañía
Teatro do Norte, tamén re-
corda aquelas clases “só pa-
ra mulleres”: “Aburríame
moito e non se me daba na-
da ben coser. Tiñamos que
aprender a facer de todo:
bolsos, obxectos con car-
tón... até punto iugoslavo!”

A moralidade era a pala-
bra chave da súa educa-
ción. Estaba presente en to-

do, dende os típicos rezos e
manifestacións relixiosas
até o arranxo persoal. “Nos
bailes e actuacións que or-
ganizábamos sempre tiña-
mos que poñer pololos bai-
xo o vestido que cubrisen
toda a perna para non inco-
modar os curas e homes
que viñan ver a representa-
ción. Con ese tipo de cousas
facíannos coller unha mali-
cia que nós tan pequenas
non tiñamos. Unha vez as
monxas quixeron obrigar-
me a vendar os peitos para
participar nunha función,
porque os tiña grandes de
máis para a miña idade”, re-
memora Feli Manzano. Lu-
ma Gómez coincide con
ela: “Non paraban de insis-
tir na idea de pecado. Era
horríbel ter que sentirse
culpábel por todo. Para as
monxas a roupa sempre era
demasiado curta. Afeaban
todos os momentos ledos
con ese sentimento de cul-
pabilidade”. �

As monxas indutoras
da malicia

Entre 60 e 70 alumnos
enchían cada aula”
’’

Ningún dos rapaces
falaba na casa
dos golpes que recibía”

’’

>>>

Escola unitaria.

Francisco Camps,presidente da

Generalitat valenciana, un dos go-

bernos que pediu o boicot a Edu-

cación para a Cidadanía.
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RETORNO
AO  PASADO?

Xavier López Rodríguez

N este tempo de crise sen
eufemismos van agromar

cada vez máis teorías apocalípti-
cas, de profetas do retorno ao
pasado, quen sabe se de visiona-
rios realistas. Hainas que non
nos fían moi longo o momento
de cambios drásticos neste mo-
delo económico de adictos ao
petróleo. Din que o progresivo
esgotamento deste combustible
poralle fin á globalización facen-
do imposible o movemento de
mercadorías. Que haberá que
volver ás economías de inter-
cambio entre produtores veci-
ños. Que a enerxía terá que ser,
outra vez, a da leña (tamén o
biocombustible de algas?). Se
cadra, convén deixar que me-
dren cantos carrascos queiran
nas leiriñas dos nosos pais.
Apostar pola restauración dos
muíños de auga. Coa escusa do
turismo, no futuro teremos
muíño se precisamos moer tri-
go, centeo ou millo. Millo, me-
llor. Coas follas das mazarocas
poderemos facer xergóns como
os de antes. Coa la dun magoti-
ño de ovellas (esa la que agora os
pastores deixan polo monte
porque ninguén a merca) pode-
remos facer colchóns. Sementa-
remos liño outra vez? E quen o
tecería? As artistas dos teares xa
morreron e os parados do téxtil
non habían entender a maqui-
naria tradicional. Levantaremos
o asfalto das estradas sobrantes
para seguir chuchando da terra
sepultada? Mentres o retorno ao
pasado é ou non é, que debe-
mos facer? Consumir cada vez
menos para procurar que os
produtos derivados do petróleo
duren uns aniños máis? Gastar
con normalidade para procurar
que a produción non se resinta,
para que non haxa máis para-
dos? De casa nin pensalo pero,
cambiarei de coche? Acharei fi-
nanciamento para aproveitar as
ofertas? Acharei algún con mo-
tor a leña?�

’’

Din que o progresivo 
esgotamento
do petróleo
poralle fin
á globalización”

’’

en calquera caso “nunca vai du-
rar menos de dúas semanas até
obter a carta de invitación en Ga-
licia que logo ten que enviar á in-
teresada e coa que se ten que pre-
sentar aquí para empezarmos a
analizar o caso”. O funcionario
deixa entrever que o tema pode-
ría estar resolto para mediados
de xullo, a derradeira quincena
de vacacións para a chinesa. 

Na comisaría, a nova sorpre-

Maite Posada Curros
Jim Zhou vive desde hai dous
anos na Gran Bretaña. Tras fina-
lizar un grao internacional, Zhou
pasou a servir nuggetse aros de
cebola nunha hamburguesería
na estación de tren dunha das
capitais británicas. Ten permiso
de residencia e paga os seus  im-
postos nun país multicultural no
que, a pesar diso, lle custa facer
amigos nativos da súa idade.
Con todo, o seu desexo de inte-
gración, é discreto pero tenaz.

O pasado maio, Zhou asistiu
a un curso de lingua inglesa no
que coincidiu cunha galega que
a invitou a pasar unha semana
na súa localidade de orixe. A
Zhou permitíalle  visitar España,
un lugar do que sabe que “se co-
men comidiñas pequenas cha-
madas tapas”. 

Aquí comezaron os proble-
mas. Os non comunitarios preci-
san dun visado para entrar como
turistas en calquera estado euro-
peo. A amiga de Zhou decide axi-
lizar a tramitación presentándo-
se coa chinesa no consulado es-
pañol da cidade británica na que
vive. Alí informanas de que ou a
galega se rexistra como residente,
o que non ten sentido pois aban-
dona xa o país, ou inicia o proce-
so na comisaría máis próxima ao
seu domicilio habitual, pero que

sa vén de que a galega debe
amosar con documentos orixi-
nais e fotocopias que é a propie-
taria do piso no que vive en Gali-
za e que é a única moradora. Ta-
mén deben presentar o pasa-
porte da chinesa, o seu permiso
de residencia na Gran Bretaña
máis o nome dos seus pais. “E fo-
tos, porque se son amigas terán
fotos xuntas”. A agresividade do
axente de policía que llas pide
choca coa memoria da galega
que ten algunhas relacións de
máis de vinte anos sen imaxes
rexistradas. Ademais, as cáma-
ras dixitais soen dispararse en
reunións sociais, decote asocia-
das a establecementos hostalei-
ros algo que os chineses evitan,
porque beber en público non é
algo habitual na súa cultura. “Iso
de que son amigos dino todos e
logo esta xentalla queda a vivir
aquí a costa dos que cotizamos,
cando o meu fillo ten que ir a un
colexio no quinto carallo e estes
o teñen enfronte da casa”. A ga-
lega observa a face cetrina do seu
interlocutor e pregúntase como

sería cualificado no Reino Uni-
do, onde para optar simplemen-
te a unha tarxeta desconto en co-
mercios non é estraño que lle pi-
dan ao usuario que identifique á
categoría de brancos á que per-
tence: británicos, irlandeses, ou-
tros tipos. As demais razas ta-
mén contan con cadanseu apar-
tado no propósito de favorecer a
integración. 

Felizmente, en catro días a
galega pode entregar todos os
papeis solicitados, incluso un
par de imaxes, rescatadas do
blog dunha coñecida suíza. A
funcionaria é correcta, ben que
concisa diante das fotos de gru-
po, “quen é ela e quen é voste-
de?”.  “Xa a chamaremos”. 

UNHA SEMANA DESPOIS.Despois dun-
ha semana de espera, poden re-
coller “o expediente que se lle
ten incoado a vostede”. 101 eu-
ros en concepto de ingresos ao
Tesouro Público e certifica en
Correos o papel. Coa carta-sal-
voconducto, Zhou acode de no-
vo ao consulado, onde o funcio-
nario lle entrega unha folla coas
novas demandas: fotos, reserva
de billete de avión de ida e volta,
aloxamento que lle proporcio-
nará o seu anfitrión, seguro mé-
dico, certificado bancario, labo-
ral, de residencia e enderezo.
Non accede a responder dúbi-
da ningunha, “can´t you read,
madam?”. 

En 72 horas Zhou volve a es-
tar no consulado. Parece que to-
do vai ben até que os ollos do
funcionario reparan nun detalle
que a ela lle pasou inadvertido, o
extracto bancario ten un endere-
zo diferente ao que presenta a
outra documentación “por que?
Que agocha?”. Aterrorizada, a
chinesa explica que se mudou
hai dúas semanas a outro piso
compartido, que deu conta a to-
do o mundo, que debe ser un
erro da base de datos do seu
banco... Inútil. Na mesma mañá,
corre ao banco onde lle explican
que obter outro certificado ofi-
cial leva días pero que lle poden
facer un xustificante que será
aceptado, sábeno por experien-
cia, en calquera consulado. Non
no español, onde a cominan a
solicitar un novo certificado “tar-
de o que tarde”. 

Languidamente, xuño finali-
za e xullo vai discorrendo até
pasar por riba das datas indica-
das na carta de invitación, bo-
tando de menos esas vacacións
e as terras que non coñecerá.
Chega agosto e a súa amiga re-
torna á Gran Bretaña para unha
semana de ocio. Hai lugar para
a esperanza, queda o nadal e
xuntas encararán de novo o
funcionario.�

Jim Zhou
non pudo visitar Galiza
España quere reducir ao mínimo a inmigración. Jim
Zhou é chinesa, traballa no Reino Unido. Quería pasar
as vacacións en Galiza. Non era unha inmigrante, pero
tamén tivo problemas. Velaquí a súa historia

Dende xuño do 2007 as cartas

de invitación, obrigatorias para

os non comunitarios que visitan

o noso país por turismo ou moti-

vos privados son tramitadas po-

la Policía. Anteriormente basta-

ba cunha certificación notarial

de que o anfitrión aloxaba a per-

soa e correría cos seus gastos.

Actualmente, o cidadán que de-

cida aloxar ao estranxeiro debe

facilitar os seus datos e os do in-

vitados, canto tempo permane-

cerá na súa casa, amosar o seu tí-

tulo de propiedade e contrato

de arrendamento, testemuñas

de que existe unha relación real

e manifestar que é consciente

das sancións relacionadas co trá-

fico ilegal de persoas.�

Así son as novas Cartas de Invitación

Jim Zhou nun momento do seu traballo no Reino Unido.

’’Coa carta-salvocondu0to,
Zhou acode de novo ao
consulado, onde o
funcionario lle entrega
unha folla coas novas
demandas”
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Kirchner (a Presidenta de Ar-
xentina apelidábase Fernández)
ou Cecilia Sarkozy (a ex do Presi-
dente de Francia levaba o apeli-
do Albéniz ao ser neta deste co-
ñecido compositor). Pero non
parece importarlles, máis ben
ao contrario. Para eles son todas
vantaxes. Ademais do orgullo
que leva ser a muller de, presén-
tanse ante a sociedade como
unha feliz familia unificada.
Non contan, claro, co papelorio
que supón cando xorde un di-
vorcio polo medio. Esas esposas
teñen que volver a cambiar o
carné de conducir, o pasaporte,
a tarxeta da seguridade social...

No fondo, trátase de prexuí-
zos culturais. En España, as per-
soas levan dous apelidos. Polo
xeral, o do pai é o primeiro se-
guido do da nai. Mais, agora a lei
permite que os dous decidan a
orde, sobre todo agora que se
formalizaron as vodas homose-
xuais. O obxectivo é, en primei-
ro lugar,  evitar unha discrimi-
nación de sexo, e, en segundo,
evitar que os apelidos máis fre-
cuentes tendan a aumentar e os
máis reducidos a desaparecer.
Os García, Fernández, Gonzá-
lez... abundan xa demasiado.
Contodo, nalgunha ocasión,
que o apelido do home sexa re-
legado a un segundo lugar é
considerado pola familia “afec-
tada” como unha ofensa oca-
sionada por unha muller consi-
derada “dominante”.�

Esther Quinteiro
Moitas españolas aínda lembra-
rán cando a Sección Feminina
lle indicaba ás esposas que des-
pois do seu apelido debían en-
gadir a partícula “de” seguido do
apelido do seu home. Subliña-
ban que era unha fórmula agra-
dábel posto que ninguén perdía
a súa personalidade, senón que
simplemente “somos Carmen
García, que pertenece al señor
Martín”. Para as mentalidades
actuais resulta  anticuado, unha
realidade procedente dun pasa-
do arcaico. Probabelmente non
pararon a pensar que no país
que está á cabeza da moderni-
dade, os EEUU, é do máis co-
mún que as mulleres ao casar
asuman o sobrenome do home,
polo que perden o seu propio.
Pai, nai e fillos contan cun único
apelido, e así pasan a ser coñeci-
dos como a familia “Anderson”. 

Decatáronse algunha vez de
como se dirixen ás señoras ca-
sadas nas series xuvenís ameri-
canas? O cine proporciona nu-
merosos exemplos, dende as
personaxes até as propias actri-
ces. Courtney Cox, a actriz que
dá vida a Monica en Friends,
tras pasar polo altar non foi un-
ha excepción. Aínda que em-
pregando o que se denomina
como middle name. Consiste
en manter a mesma identidade
engadindo o sobrenome do
marido. Así pasou a chamarse
Courtney Cox Arquette. Aínda
que este método resulta unha
trampa: o que conta é o segun-
do apelido, polo que o da mu-
ller é unicamente decorativo. 

Esta cultura onomástica fai
que esquezamos máis dunha
vez o nome verdadeiro de per-
sonaxes públicas como Hillary
Clinton (ao casar desprendeuse
de Rodham), Victoria Beckham
(nas Spice Girls saltou á fama
como Victoria Adams), Cristina

AALDEAGLOBAL.7.

’’Nos EEUU é común
que as mulleres ao casar
asuman o sobrenome do
home. Aquí é considerado
machista”

Casou vostede para vivir no fantástico chalé que vai
herdar o seu prometido, para lucir un fantástico anel
de cincuenta quilates diante das envexosas amigas,
para evitar os comentarios das veciñas ao vir  en
camiño un bebé ou... porque sempre desexou escoitar
aquilo de Señora de González?  En pleno século XXI,
aínda existen as “etiquetas” sociais.

Muller de
...?

Cecilia Attias foi antes, Cecilia Sarkozy.
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Victoria Beckham,

antes Victoria Adams,

durante un desfile de moda

en Nova York (EE UU).
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a semana pasada que os gale-
gos na diáspora puidesen votar
en urna nas próximas eleccións
autonómicas.

Quintana tamén subliñou
que a súa formación non acep-
tará o modelo de financiamento
que solicita Cataluña nin a pro-
posta do ministro de Economía,

Pedro Solbes. “Galiza ten que
buscar o seu propio modelo e
dialogar co Estado directamen-
te”, aseverou, para esixir, ade-
mais, a posta en marcha da co-
misión bilateral de seguimento
das infraestruturas, outra das pe-
ticións unánimes da Cámara ga-
lega freada logo polo PSOE.�

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A.Presidente:Miguel Barros Puente. Vicepresidente e conselleiro delegado:Afonso Eiré. Vicepresidente económico:Ramón Barral. Vo-

gais:Xosé Fernández Puga, Xosé María Fonseca Moretón, Xavier Rei, Ana Miranda, Ceferino Díaz, Fernando Filgueira, Victorino Núñez e Bieito Alonso. Secretaria:Paloma Vázquez. •
Director: Manuel Veiga. Subdirector: Xan Carballa. Coordenador Diario Dixital:  César Lorenzo Gil. Redactores:Horácio Vixande, Mar Barros, Manuel Xestoso, Manuel Vilas, María
Obelleiro,  Lara Rozados, Rodri Suárez, Eva Estévez,  Xurxo González, Charina Giráldez, Antonio Cendán, Paco Vila Barros (fotografía), Xosé Bocixa (tv). Maquetación e preimpresión:

Xoselo Taboada. Fotografía:Axencia Galega de Noticias, Reuters. Xefe de publicidade: Carlos Martínez (publicidade@anosaterra.com)  • Redacción: Rúa do Príncipe  24, 1º -
36202 Vigo. Teléfono 986 222 405. Fax 986 223 101. Delegación Santiago:Preguntoiro 9, 1º esq. - Teléfono 981 569 229. Correo electrónico: info@anosaterra.com.  Administración:

Rúa do Príncipe  22, baixo - 36202 Vigo. Teléfono 986 433 830. Subscricións: subscripcions@anosaterra.com Imprime:Norprint. Depósito Legal:C-963-1977. ISSN:0213-3105.

X.C.
No discurso de apertura do cur-
so político, Quintana reiterou
que se os dous deputados do
BNG no Congreso, Francisco
Jorquera e Olaia F.  Davila, así co-
mo o senador Xosé Manuel Pé-
rez Bouza, “tivesen que votar
mañá os presupostos, votarían
non, porque Zapatero ten que
reconducir a súa política”.

Durante a súa intervención
en Allariz, Quintana condicio-
nou o seu apoio aos Orzamen-
tos a unha “resposta positiva”

ás esixencias que demanda
“unanimemente Galiza”, tales
como un aumento do autogo-
berno, a transferencia das com-
petencias de Tráfico, a reforma
do voto emigrante, un modelo
“propio” de financiamento e un
diálogo bilateral co Estado, así
como unha comisión de segui-
mento de infraestruturas.

Ademais de asegurar que son
as condicións “sine qua non”
para que os nacionalistas gale-
gos apoien os presupostos e
lembrar que esas circunstancias
“de momento non se dan”. Ma-
lia e todo, Quintana recoñeceu
que o BNG “se esforzará para vo-
tar que si” no caso de que Zapa-
tero rectifique a súa política.

ESIXENCIAS GALEGAS.Ao respecto do
aumento do autogoberno e a
transferencia das competencias
de Tráfico, lembrou que se trata
dunha petición unánime dos
tres grupos do Parlamento auto-
nómico e sinalou que é unha
cuestión “máis económica que
política”.  Segundo apuntou, o
Estado recada “dez veces máis”

do que inviste na comunidade
galega nesta materia.

Tamén reclamou a reforma
do voto emigrante, nas vésperas
da aprobación da constitución
dunha comisión que analizará
esta posibilidade en Madrid e
despois de que o portavoz do
BNG no Congreso demandase

CRISE CON VIEIRAS

A detención xudicial de furti-
vos, empresarios e restaurado-
res implicados na trama de trá-
fico de vieiras con toxina ASP, e
mesmo a prisión dalgún deles,
non é máis ca punta do iceberg
de erros polos que a gastrono-
mía de Galiza navega dende
hai varias décadas.

As declaracións da coñecida
hostaleira Toñi Vicente, acredi-
tada abandeirada da “nova co-
ciña galega” son, cando me-
nos, desoladoras. Afirma que
todo foi un erro. Aínda que pui-
dese mercar un par de capa-
chos destas vieiras ferrolás,
normalmente abastécese en
Ourense de pezas chegadas de
Irlanda. Como pode chegarse a

esta situación? É agora Ouren-
se un banco marisqueiro cheo
de bateas, ou Irlanda unha bela
praia do norte de Galiza?

Moitos dos restauradores
galegos que optan por realizar
unha suposta “alta cociña gale-
ga” non fan nada máis que mal
imitar os pasos dos mediáticos
e famosos cociñeiros doutras
zonas do estado español. Nese
sentido teñen renunciado de
feito á relación que debería uni-
los ao sector produtivo prima-
rio, esquécense da cociña de
tempada, de visitar asiduamen-
te os mercados, as lonxas e as
prazas de abastos das súas loca-
lidades, do peixeiro e do carni-
ceiro de confianza ou da coope-
rativa labrega que pode dotalos
de produtos de confianza. O

importante pola contra é man-
ter un menú degustación ilumi-
nado pola desestruturación, a
redución ou a escumificación e
para iso o de menos é que a viei-
ra, a pataca, a tenreira ou o ro-
daballo sexan frescos e galegos.
O verdadeiramente importante
deu en ser o ego do cociñeiro, o
nome raro do prato e os benefi-
cios a fin de mes. Tamén estar
de moda e saír de cando en vez
nos medios de comunicación
cal nome de culto.

A gastronomía galega ten
todo, especialmente historia e
calidade nos produtos, para es-
tar no máis alto da cociña
mundial. Mais os restaurado-
res teñen que deixar de copiar
o peor de fóra e comezar a mi-
rar para a terra que os rodea.

Tratar de recuperar, adaptar e
modernizar o receitario tradi-
cional e crear a partires del no-
vas fórmulas e receitas e, sobre
de todo, restaurar unha rela-
ción estreita e directa entre a
cociña profesional e sector
produtivo. En definitiva que a
restauración galega sexa ao fin
o mellor escaparate do medio
rural e mariño de Galiza.�

Xose Rey
(Pontevedra)

XOGOS DE PALABRAS

Quero comentar, ou mellor dito
quentarlle as orellas a Gonzalo
Vilas, responsábel dos pasa-
tempos de A Nosa Terra. Non
sei se por culpa del ou dos seus

transcritores-correctores (non
quero pensar tan mal como pa-
ra deducir que non hai correc-
tores) cada sete días hai proble-
mas nos autodefinidos. As pre-
guntas non casan coas respos-
tas. Non é lóxico preguntar
“desprazarse a algures” (Ir) e
que a resposta sexa Sb(“siglas
químicas do antimonio”). As
verbas cruzadas, ademais de
para pasar o tempo, deberían
servir para que aprendésemos
algunha cousa. Certo. Pero pen-
so que deberían incluírse pala-
bras de uso máis común. No
número 1.319 aparecían ter-
mos como ranilla, algara, des-
narizar e faceira.�

Xesús Sanmartín
(Santiago de Compostela)

O portavoz nacional
do BNG asegura
quehoxe ‘votaría non’
aos Orzamentos Xerais
do Estado pola falla de
cumprimento dos
‘compromisos’
adquiridos con Galiza.
Malia e todo Quintana
recoñeceu que ‘se
esforzará’ para apoialos
se Zapatero rectifica

O BNG mantén á alza a negociación dos Orzamentos

CARTAS

Anxo Quintana na súa intervención de Allariz para abrir o curso político. PEPE FERRIN/AGN
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prestixio intacto dentro e fóra
do partido.

Este permanente galanteo
coas altas esferas madrileñas
sementa dúbidas sobre os ver-
dadeiros proxectos futuros do
político galego. A ambigüidade
do seu discurso, unido a unha
aparencia afastada do prototi-
po do seu predecesor, deso-
rientan os analistas que tentan
dilucidar se realmente aspira a
gobernar Galiza ou se, pola
contra, ten as miras postas na
administración central. 

DOBRE XOGO.Coa súa férrea postu-
ra no debate sobre a reforma do
Estatuto Galego semellaba que-
rer contentar aos dirixentes do
partido. Tamén co cambio de
actitude respecto ao galego,
idioma que utiliza acotío e con
naturalidade. En agosto subiuse
ao carro do conflito lingüístico,
transformando  a suposta ame-
aza do castelán que predican en
Madrid nun problema de “polí-
tica educativa”. Con este xesto
de prudencia, parecía evidente
que xogaba ás dúas bandas. O
que resulta máis sorprendente é
que decida contradicir de cheo
os seus superiores xusto cando
se fala de formar goberno en Ga-
liza. Fíxoo estes días cando, en
contra das opinións de Raxoi e
Fraga, asegurou que sería “moi
excepcional” poder chegar a en-
tenderse co BNG despois dos
comicios autonómicos. 

No seu blog persoal, Alberte
Núñez Feixóo, solteiro e licen-
ciado en Dereito, defínese co-
mo unha persoa “tímida, leal e
ordenada”, amante dos libros,
dos debates, das viaxes e do
mar. Tamén asegura que leva a
presidencia do PPdeG con “or-
gullo e satisfacción”. O que
non especifica é se desexa
asentarse en Galiza ou trasla-
darse a Madrid, unha incerteza
que pode restarlle credibilida-
de  de cara a presentarse como
candidato popularnas vindei-
ras eleccións.�

POLÍTICA.9.

Charina Giráldez
Alberte Núñez Feixóo (Os Pea-
res, 1961) semella ter un don
especial para aparecer como
'redentor' nos momentos máis
tensos e abandonar o escena-
rio do conflito reforzado e sen
despeitearse. Sucedeu en ple-
na crise do Prestige no ano
2003, cando Manuel Fraga o
reclamou para substituír a Xo-
sé Cuíña como conselleiro de
Política Territorial. O daquela
delfín do presidente da Xunta
non puido sobrevivir á campa-
ña de descrédito que o levou a
presentar a dimisión e que su-
puxo o lanzamento definitivo
do seu compañeiro popularen
Galiza. Neste contexto adver-
so, Núñez Feixóo non só con-
seguiu escalar chanzos dentro
do goberno autonómico, pa-
sando de conselleiro a vicepre-
sidente primeiro, senón que
logrou consolidar a súa posi-
ción no seo do partido. 

Nos oito anos que estivera
en Madrid, presidindo o Insa-
lud e Correos, xa gañara a con-
fianza dalgúns dos altos cargos
do executivo de Aznar. O seu
principal mentor, Xosé Manuel
Romay Beccaría, levouno á ca-
pital en 1996 cando foi nomea-
do ministro de Sanidade e, un-
ha vez relegado da carteira,
Francisco Álvarez-Cascos fíxo-
se cargo da súa tutela. A traxe-
dia do Prestige e os atentados
do 11-M acabaron prexudican-
do a carreira de moitos dos seus
compañeiros de Xénova, pero
o político ourensán seguiu
afianzándose e no 2006 conver-
teuse no Presidente do PPdeG.

DOTES PARA CAPEAR. Durante os
episodios máis duros que viviu
o PP neste 2008, Núñez Feixóo

tamén soubo fortalecer o sta-
tus e saír indemne das loitas in-
ternas. Tivo o seu papel prota-
gonista no XVI Congreso de
Valencia como responsábel do
relatorio de estatutos. Decan-
touse por Mariano Raxoi evi-
tando enfrontamentos direc-
tos cos seguidores de Esperan-
za Aguirre e, incluso, foi quen
de utilizar a ironía para falar
das diferenzas entre a 'intocá-
bel' María San Gil e o líder po-
pularsen provocar un cisma. O
seu “non a imos mandar de
embaixadora ao Vaticano”
quedou como anécdota e o seu

ANOSATERRA
11-17 DE SETEMBRO DE 2008
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Luís Lamas

E n Galicia sempre houbo
moitas Galicias, mais hai

dúas que seguen a existir cada
vez con máis diferenzas: a do
interior e máis a costeira.

O crecemento das zonas
costeiras e sobre todo do eixo
que traza a autoestrada A Co-
ruña-Vigo é evidente, fronte a
un interior que esmorece.

O mesmo fenómeno estase
a dar dentro de cada unha das
provincias. No caso de Lugo, a
Mariña medra máis mentres o
sur da provincia convértese
nun inmenso xeriátrico.

Claro que é de supoñer que
para aminorar tal situación es-
tán os gobernos, de xeito espe-
cial o goberno da Xunta. 

Pois vai ser que non, moito
falar do Plan de Reequilibrio e
lerias semellantes pero á hora
da verdade as provincias do in-
terior, e dentro destas as zonas
con menos pulo, lévanas todas. 

No caso de Lugo hai exem-
plos de abondo: concellos do
interior onde pechan ciclos
educativos que obrigan os cati-
vos a desprazamentos inhuma-
nos e onde non hai servizos bá-
sicos como pediatras. Ademais,
Lugo é a única capital de pro-
vincia sen autovía a Santiago. 

Pero os de interior somos
optimistas: imos ter AVE, al-
gún día, esta vez seremos co-
ma vigueses ou coruñeses. 

Mentres tanto o tren do sé-
culo XIX que nos unía con Bar-
celona tamén o quitan. Agora
se queremos ir a Sants temos
que ir a Monforte, facer un
transbordo e coller o Alvia que
vén de Vigo. 

De seguir así imos quedar
unicamente como reserva na-
tural, Lugo e Ourense van ser
territorio navajo, virán o resto
dos galegos a facer turismo de
aventura.

Iso si , a pedir o voto seguen
vindo sen problemas, aínda
que non haxa autovías. �

DESEQUILIBRIOS’’

’’Imos quedar
unicamente como
reserva natural, 
Lugo e Ourense 
van ser territorio
navajo”

O líder dos populares
galegos proxecta unha
imaxe ambigua
que o podería prexudicar
como candidato do PP
á presidencia da Xunta

Núñez Feixóo, entre Galiza e Madrid

Alberte Núñez Feixóo acompañado por Mariano Raxoi. FERRIN / A.G.N.

’’Os permanentes galanteos
coas altas esferas
madrileñas sementan
dúbidas sobre os seus
proxectos de futuro”
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H. Vixande
O tres de setembro, o Club Fi-
nanceiro de Vigo facía público
un documento de 19 páxinas
elaborado en xullo que en re-
sume alerta de que a presenza
do galego no ensino pode de-
salentar a chegada de profesio-
nais do exterior. O impulsor
desta iniciativa era o director
xeral da entidade, Jesús Bahi-
llo, quen presentou o mani-
festo xunto co presidente do
Club, Xaime Borrás.

Jesús Bahillo, natural de La
Bañeza, mantén desde hai anos
unha posición de hostilidade
fronte o galego que nunca ocul-
tou. Este ex deputado e ex sena-
dor socialista sempre se mani-
festou en contra do Estado das
Autonomías e a prol unha con-
cepción centralista de España.
Respecto á súa filiación, tras di-
fundir a posición do Club Fi-
nanceiro, Bahillo permitiu que
se fixese fincapé na súa condi-

ción de militante do PSOE, o
que deu unha dimensión polí-
tica a unha declaración que se
presenta como “unha visión
empresarial”.

Aínda que retirado da polí-
tica, nos últimos anos tratou de
regresar á actividade pública e
procurou postos como a presi-
dencia da Autoridade Portuaria
de Vigo ou unha praza entre os

concelleiros socialistas. Abel
Caballero non contou con el
nas últimas eleccións munici-
pais e fontes do seu partido si-
nalan que nunca asumiu o seu
afastamento.

Persoa afábel e cortés, Bahi-
llo presenta dotes para as rela-
cións públicas, calidade que,
grazas ao seu mentor Xosé Ma-
nuel Fernández Alvariño,

POLÍTICA.10. ANOSATERRA
18-24 DE SETEMBRO DE 2008

É o Club Financieiro de Vigo
un reduto contra o galego?Carlos Aymerich

C omo afirma David Harvey,
o neoliberalismo é un pro-

xecto que visa manter a nivel
mundial o dominio dunhas cla-
ses e duns países sobre outros.
Non é unha doutrina científica
que funde no rigor ou na expe-
riencia as medidas que pro-
pugna: non está demostrado,
máis ben todo o contrario, que a
independencia dos bancos cen-
trais, a liberalización de merca-
dos, as rebaixas fiscais regresivas,
a privatización de recursos e ser-
vizos públicos ou a desregula-
ción laboral conduzan a unha
maior prosperidade. Trátase
doutra cousa. Por iso non é de
estrañar que en caso de conflito
os neoliberais non dubiden en
abeirar a ortodoxia e defender os
seus intereses imperiais e de
clase a través de calquera medio.
Tal vén agora de acontecer co
rescate público de Freddie Mac e
Fanny Mae nos Estados Unidos,
coas inxeccións multimillona-
rias de euros para "inxectar liqui-
dez" no mercado financeiro ou,
enfin, coa compra de solo ás pro-
motoras imobiliarias proxectada
por Solbes.

Contodo, o abandono das
receitas neoliberais nos EE UU
coincide co seu descrédito xe-
neralizado en todo o mundo. E
isto é o realmente importante.
Poucos ousan, a día de hoxe,
defender abertamente as bon-
dades dun capitalismo finan-
ceiro opaco, globalizado e des-
controlado. Sobretodo á vista
das súas consecuencias destru-
tivas. Ao máis que chegan é, ao
xeito de Zapatero, a agachalo so
disfraces sociais.

Mais aínda fi-
can algúns hooligansteimosos.
En tempo de crise, o PP propón
como solucións xusto as medi-
das que están na súa orixe. Libe-
ralizar o solo, desregular –ainda
máis– o mercado laboral e res-
trinxir, a través do déficit cero, o
investimento público. Ao me-
nos son coherentes.�

COHERENCIA’’

’’Poucos ousan defender
abertamente as bondades
dun capitalismo
financeiro
opaco”

Sinatura, o pasado xullo, dun convenio do asteleiro Barreras de promoción do galego, presidido por Francisco Viñase a presidenta do parlamento, Dolores Villarino.   Barreras

recibiu tamén este ano a medalla de ouro do Club Financeiro do que é socio. SONIA DAPONTE / A.G.N.

JesúsBahillo, o promotor do manifesto mantivo
sempre posicións antiautonomistas

X.C.
O documento elaborado polo Club Fi-

nanciero aparece na súa web corpora-

tiva, dentro do  ‘Caderno de Debate’.

Presentado en rolda de prensa, e publi-

citado  por xornais como El Mundo

como un manifesto contra a “opresión

lingüística contra o castellano”, ocasio-

nou xa algúns sinais de atención de ins-

titucións que están asociadas e non

queren aparecer vinculadas a ese pro-

nunciamento político. Sería o caso de

Caixa Galicia e da Universidade de Vigo,

pero tamén de varias empresas que se

distinguen polo apoio ao uso do ga-

lego nas súas actividades empresariais.

Na web do CFV pódese comprobar

que hai unha manchea de institucións

que non comparten na súa práctica pú-

blica as ideas do manifesto. Desde as

dúas caixas galegas ao IGAPE , o IFEVI ou

a Fundación Semana Verde; das Bode-

gas Terras Gauda, os Grupos Coren ou

Rodman aos concellos de Vigo, O Po-

rriño ou Redondela, pasando por parti-

culares como o ex-presidente do Con-

sello da Cultura Galega, Alfonso Zulueta

de Haz. Ou o grupo R, que ten feito do

uso do galego a súa principal divisa cor-

porativa e quizais un dos puntuais da

súa estratexia exitosa de consolidación

no competitivo mercado da telecomu-

nicación. O máis paradoxal é o caso do

estaleiro Barreras, medalla de ouro do

Club este ano, e promotor dunha im-

portante campaña a prol do galego.�

Un pronunciamento cuestionado por boa parte dos socios

’’Fontes do PSOE apuntan
que nunca asumiu
o seu afastamento
de cargos do partido”

>>>

10-11 política.qxd  9/9/08  21:21  Página 2



dade desde hai máis de unha
década. No plano profesional,
ademais de ter traballado no
concesionario de Fernández Al-
variño e do seu paso por distin-
tos cargos de representación
política, non se lle coñecen acti-
vidades empresariais públicas.

O pronunciamento do Club
Financeiro de Vigo, con ser repu-
diado por algúns dos seus socios
ao evitar informalos, non repre-
senta unha novidade en deter-
minados sectores empresariais.
No seu libro “Otra idea de Gali-
cia” (Debate, Barcelona 2008), o
xornalista Miguel Anxo Murado
recolle unha anécdota de Caste-
lao: “en Estremadura, Castelao
só atopou dous galegos: un era
afiador (...) e o outro, un facen-
dado que achacaba o atraso de
Galiza a que os galegos non sa-
bían falar ben español”. Por ou-
tra banda, coa consolidación da
democracia, desenvolvéronse
sectores empresariais favorábeis
ao galego como os que compo-
ñen o Foro Peinador. Antes do
verán, o estaleiro Barreras deci-
diu galeguizar toda a súa docu-
mentación interna.�

POLÍTICA.11.ANOSATERRA
18-24 DE SETEMBRO DE 2008

Xosé L

‘Sen
tere

vo

X. Carballa
“O informe [do Club Finan-
cieiro de Vigo] non responde a
ningunha realidade, nin se sus-
tenta en datos estatísticos de
ningún tipo. Hai sectores que
non reman na mesma direc-
ción e móstrannos a realidade
dun país desvertebrado. Esa
saña coa que se manifestan
contra o galego penso que cos
anos acabará sendo un retorno
á Terra, como dicía Rof Carba-
llo. Son comportamentos de
xente colonizada”, así analiza
esta polémica o presidente do
Foro Peinador, un organismo
que trata de seducir para a gale-
guización ao mundo da em-
presa e da economía. Xosé
González Martínez é un vete-
rano nesta lides e reivindica un
traballo de paciencia e insisten-
cia. Entre os logros deste esforzo
enarbora como símbolo a eti-
quetaxe de viños en galego, “en
2003 apenas eran 15 adegas so-
bre máis de 400, e hoxe xa son
máis de 157 as que practican
con fachenda esa galeguiza-
ción”.

Insiste na idea da pedagoxía
e da insistencia como marca

para avanzar na normalización
da lingua “a filoloxización do
idioma fracasou. Non ten sen-
tido ningún nos servizos públi-
cos de normalización, ou nas
das organizacións empresa-
riais. Mesmo no ensino fraca-
sou. Os profesores de galego
non teñen que ter como obxec-
tivo formar escritores ou poe-
tas, senón axudar a desenvolver
unha vida profesional en ga-
lego.  Por iso penso que especia-
listas en dereito e empresa, so-
ciólogos e non filólogos, son os
que teñen que atender priorita-
riamente ese labor porque son
os que entenden de métodos e
prospeccións, e saben da lexis-
lación e das maneiras de apli-
cala. O futuro do galego está na
economía e na empresa e iso
esixe renunciar a tantas actitu-
des de arrebolar con pequenos
conflitos que son unha perda
de enerxía”.

DIÁLOGO E PERSUASIÓON. “O mo-
delo que propoñemos desde o
Foro Peinador é o do diálogo
constante. Levamos apenas
dous anos funcionando e xa
nos temos entrevistado con

máis de 50 empresarios, se-
guindo unha metodoloxía de
conversar e expoñerlles nun
foro aberto, sen condiciona-
mentos de pronunciarse publi-
camente, as vantaxes da gale-
guización. Este é un labor que
se debe facer sen condicionan-
tes ideolóxicos a priori. Com-
probamos que con paciencia,
tempo e mecanismo axeitados
se conseguen resultados”.

O recente acto no que Ba-
rreras anunciou o proceso de

galeguización das actividades
empresariais é considerado un
modelo por Xosé González,
que lembra que o Club Finan-
ciero o recoñece coa medalla

de ouro da entidade neste
2008, “Francisco Viñas puxo en
marcha un amplo programa
de galeguización do estaleiro e
agora vai ser el mesmo quen
nos vai axudar a convocar a va-
rias ducias de empresarios que
colaboran coa súa empresa.
Desa maneira poderemos ter
un contacto directo cun novo
círculo de xente da economía.
É certo que ás veces nos pre-
guntan ‘e vós de quen sodes?’,
pero ese estigma se perde
axiña cando se establece o diá-
logo directo. A lección que sa-
camos é que hai que ser máis
flexíbeis e saber que sen pa-
ciencia non se consegue nada
en política lingüística”.

O método seguido desde o
Foro Peinador é a convocatoria
dunha reunión mensual, pen-
sada para falar con calma e
comproban “que o discurso ga-
leguista non ten contestación.
Hai descoñecemento e falta de
información. Nalgúns casos hai
prexuízos ideolóxicos, pero
cando se presentan dúbidas le-
gais e ven que é o propio Fiscal
Xefe de Galicia quen llas aclara
o camiño é máis fácil”.�

Xosé González Martínez, presidente do Foro Peinador

‘Economía e empresa débense galeguizar con paciencia’

Xosé González. A.G.N.

’’Especialistas en dereito
e empresa, sociólogos e non
filólogos, son os que teñen
que levar os servizos de
normalización”

ando por parti-
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X.C.
No documento do Club Fi-
nancieiro de Vigo hai unha
referencia directa á Area de
Normalización da Universi-
dade de Vigo. A Universi-
dade, que forma parte do
grupo de institucións que
constan como asociados do
Club Financiero, xa fixo saber
o desacordo co documento e
ofreceu á directiva da enti-
dade facer un debate entre os
asociados, no que propuñan
confrontar  defensores dos
argumentos do documento
con profesores universitarios.

Un dos argumentos prin-
cipais do CFV é a referencia
a varios países europeos con
realidades plurilingües e un
importante desenvolve-
mento económico, como
Finlandia ou Islandia. Na
páxina web da Universidade
(webs.uvigo.es/plurilin-
guismo) explícase a situa-

ción deses países e a contra-
dición que supón usalos
como símbolo. 

Fontes académicas expli-
can que “modelos semellan-
tes ao que se está a poñer en
marcha en Galicia co novo
decreto teñen un longo per-
corrido, tanto nos estados
máis avanzados do mundo,
como en economías emer-
xentes”. A respecto do caso
de Finlandia sinalan que o
modelo é bilíngüe total, finés-
sueco, mais trátase dun bilin-
güismo que só se aplica nas
zonas onde hai cando menos
un 20% de suecos (ou de fine-
ses, se é unha área de maioría
sueca). De aplicarse no Es-
tado español un modelo se-
mellante debería haber bilin-

güismo, castelán galego, nal-
gúns centros de Madrid ou
Canarias e trilingüe, catalán,
castelán e galego, nalgúns
concellos da periferia de Bar-
celona.

Islandia, unha illa con me-
nos poboación que Vigo, ten
unha única lingua oficial, o is-
landés. O danés e o inglés son
só asignaturas. Mesmo é obri-
gado adoptar un nome islan-
dés para residir na illa. Non pa-
rece entendíbel, polo tanto, se-
gundo a Universidade, que o
argumentario do Club Finan-
cieiro se apoie neste exemplo.
Islandia conta co índice de lec-
tura máis alto do mundo.

A Universidade conclúe
que rara vez os pais escollen
eles o modelo, salvo en casos
de elección moi restrinxida
ou condicionada, como tam-
pouco hai liberdade para es-
coller profesor ou editorial
dos libros de texto.�

A Universidade
proponlle un debate interno ao Club

?UERE SABER MÁIS?
webs.uvigo.es/plurilinguismo

quen foi presidente do
CFV no pasado, lle permitiu
conseguir o posto de director
xeral, que ostenta con continui-

>>>

Jesús Bahillo
diante da sede

do Club.
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POLÍTICA.12.

unha enfermidade que debe cu-
rarse?” Sabater, no seu artigo, ta-
mén entra noutras cuestións e
mostra a súa nova posición res-
pecto a elas: “Cando un ve o ob-

tusos e sectarios que son ao res-
pecto certos adaís da memoria
histórica, éntranlle dúbidas res-
pecto á exactitude da visión do
pasado que tratan de analizar”.

COINCIDENCIAS

LLaa  VVoozz  ddee  GGaalliicciiaa
((ddoommiinnggoo  77  ddee  sseetteemmbbrroo))

A coincidencias, contradicións e
curiosidades nas que incorren
algúns colectivos respecto á lin-
gua mereceu unha columna de
opinión de CCaammiilloo  FFrraannccoo  en La
Voz de Galicia. “O azar non exis-
te. Chamámoslle azar a aquelas
cousas que suceden e descoñe-
cemos as causas. Pero causas,
como as meigas, hainas. Coinci-
dencia primeira. Por unha vez
na vida coinciden os intelectuais
e o empresariado. George Stei-
ner revelou a escala invisíbel das
linguas situando o galego nun
rango inferior. Hai dous rangos
de linguas: as que deben ser
obrigatorias e as que non. Stei-
ner e os empresarios consideran
que o galego non debe ser obri-
gatorio. Están interesados en
non ver o simple do asunto: to-
das as linguas son obrigatorias.
O castelán e obrigatorio, o inglés
é obrigatorio. Coincidencia se-
gunda. Steiner conseguiu colo-
carse na estela política de César
Vidal. Coincidencia terceira. Na
Coruña hai frases de escritores
sobre a cidade. As dos galegos
en galego, as dos casteláns en
castelán. Dafoe non escribiu en
ningún dos dous idiomas. Pero
a súa cita está en castelán”.

OS PROCEDEMENTOS
DE GARZÓN

PPúúbblliiccoo
((lluunnss  88  ddee  sseetteemmbbrroo))

Moitos columnistas e analistas
políticos abordaron as últimas
decisións do xuíz Baltasar  Gar-
zón respecto ao censo que pre-
tende elaborar sobre as vítimas
da represión franquista. Un de-
les, desde unha óptica especial,
é JJaavviieerr  OOrrttíízz  en Público. “O ma-
xistrado Baltasar Garzón distin-
guiuse nos últimos lustros por
poñer en marcha procedemen-
tos xudiciais moi espectacula-
res, de gran repercusión mediá-
tica, pero de escaso resultado
positivo, unhas veces polos
erros técnicos da súa propia la-
bor (o sucedido coa chamada
Operación Nécora foi clamoro-
so), outras pola volubilidade
das súas aspiracións de popula-
ridade, ou directamente políti-
cas (recórdese o sumario contra
os GAL, suxeito aos vaivéns das
súas filias e fobias co Goberno
de Felipe González). A iniciativa
que tomou agora para inventa-
riar as vítimas de Franco ten to-
do o aspecto de acabar igual”.�

LINGUA
E MEMORIA HISTÓRICA

EEll  PPaaííss
((vveennrreess  55  ddee  sseetteemmbbrroo))

O filósofo FFeerrnnaannddoo  SSaabbaatteerr  res-
ponde en El País a todos os arti-
gos contra o “Manifesto pola
Lingua Común” e indica que “só
vou ter en conta as [críticas] de
certo calado, que non foron as
máis numerosas. Tampouco
me deterei nalgúns reproches
que considero desenfocados.
Pero pasemos ás obxeccións
que merecen maior atención.
Unha das máis frecuentes ase-
gura que en calquera das auto-
nomías bilingües segue a ser o
castelán a lingua maioritaria-
mente utilizada polos falantes.
Persoalmente non o dubido,
mais... é un pecado? É unha in-
xustiza que debe corrixirse ou

ENPOLEIROALLEO

Fernando Sabater.

LEALDADES’’
Damián Villalaín

S upoño que ninguén se es-
trañaría pola reacción de

Manuel Fraga diante da acción
xudicial impulsada por Balasar
Garzón cara á elaboración dun
censo de desaparecidos da
Guerra Civil. Fraga sábese com-
prometido co franquismo, en
canto época crucial na súa bio-
grafía, e manterá ese compro-
miso ata a fin. Non é nostalxia
da ditadura nin identificación
con aquel réxime. Trátase dun
asunto de temperamento, de
formación e dun modo de en-
tender a coherencia persoal que
fai imposible o recoñecemento
de erros e responsabilidades.
Pode que os demais nacéramos
para equivocarnos. Fraga non.

A cousa chama máis a aten-
ción noutros dirixentes do PP,
tan empeñados como o seu
fundador en que non se enterre
decentemente os mortos, ope-
ración que asimilan a “reabrir
feridas”, frase rutinaria coa que
a dereita despacha toda a ma-
teria guerracivilesca, agás os
conciliadores escritos de Pío
Moa. É posible que tras a posi-
ción insostiblemente ambigua
do PP sobre a guerra e o fran-
quismo latexe un conflito de le-
aldades: a lealdade á democra-
cia fronte á lealdade a unha
memoria familiar alicerzada
sobre pais e avós que viviron a
ditadura coa ilusionada alegría
que non hai moito describiu
Jaime Mayor Oreja. Case todos
foron seguramente bos pais e
bos avós e recoñecer que esti-
veron do lado equivocado non
os fará peores, nin a eles nin aos
seus descendentes. As exhu-
macións dos cadáveres das víti-
mas incide na condena dun ré-
xime ruín e criminal, pero non
converte en indesexables a
quen nunca o foron. Garzón
debería contar co apoio do PP.
O único que pode pasar é que
Fraga se enfade outra vez. E iso
hoxe ata ten graza.�

A lealdade á democracia
fronte á lealdade
a unha memoria
familiar”

’’
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incentivos positivos que da fis-
calización sancionadora.
TTaamméénn  ccoonnssttaattaarroonn  qquuee  oo
aalluummnnaaddoo  nnoonn  aammoossaa  uunnhhaa
pprreeddiissppoossiicciióónn  nneeggaattiivvaa  ccaarraa  oo
ggaalleeggoo..  PPoorr  qquuee  ssee  tteennddee  eennttóónn
aa  ccrreerr  qquuee  ssoonn  rreettiicceenntteess  aa
aapprreennddeelloo??
É certo que os nenos mostran
unha positividade tépeda cara
o galego e que en todo o caso
aceptan sen máis o ter que es-
tudalo. Os miramentos res-
pecto a lingua veñen de fóra, e
son alleos aos rapaces. Son os
argumentos falsos e simplistas
sobre o que realmente significa
aprender idiomas. Un exem-
plo sería dicir que o galego
resta capacidade para apren-
der outras linguas, cando é
máis ben o contrario: tanto a

inicial. Por iso hai que falar de
plurilingüismo no canto de bi-
lingüismo e buscarlle un es-
pazo nel ao galego como lingua
de inicio. É a única forma de ga-
rantir o seu futuro.
AA  iinnvveessttiiggaacciióónn  ccoonnffiirrmmaa  qquuee
ooss  mmíínniimmooss  ddee  pprreesseennzzaa  ddoo  ggaa--
lleeggoo  qquuee  eessttaabblleeccee  aa  LLeeii  ddee  NNoorr--
mmaalliizzaacciióónn  nnoonn  ssee  ccuummpprreenn
nnuunnhhaa  ppoorrcceennttaaxxee  nnoottáábbeell..
QQuuee  mmeeccaanniissmmooss  ccoonnssiiddeerraa
pprreecciissooss  ppaarraa  ccoorrrriixxiirr  eessttaa  ssiittuuaa--
cciióónn??
É urxente pór en marcha inicia-
tivas de promoción e axudas
aos centros. Hai que analizar as
causas reais de que as normas
non se cumpran, pois na maio-
ría dos casos soe ser por falta de
recursos. Nese senso eu son
máis partidario do apoio e dos

Carme G. Magdaleno
O Consello da Cultura Galega
vén de publicar en colabora-
ción co ICE o informe “Situa-
ción do Ensino da Lingua e da
Literatura Galega na Educación
Secundaria Obrigatoria”. O co-
ordinador da investigación,
Bieito Silva, comenta os seus
resultados.
OO  eessttuuddoo  qquuee  ddiirriixxiiuu  ccoonnssttaattaa  aa
ccoonnttrraaddiicciióónn  eennttrree  aa  iimmppoorrttaann--
cciiaa  qquuee  ssee  llllee  rreeccooññeeccee  aaoo  uussoo
ccoommuunniiccaattiivvoo  ddoo  ggaalleeggoo  ee  aa
pprrááccttiiccaa  ddoocceennttee  rreeaall..
Os profesores están convenci-
dos de que o primordial é o uso
comunicativo, pero a realidade
é que as clases se centran máis
na gramática e a ortografía. Son
moitas as posíbeis causas que o
explican: a falta de formación, a
escaseza de recursos, as rutinas
ou a orientación dos libros de
texto. Pero o certo é que dende
o punto de vista pedagóxico ese
método non funciona.
CCoommoo  ddeebbeerrííaa  eennssiinnaarrssee??
Hai que partir de que un
idioma non se aprende só na
aula de galego, senón tamén
noutras materias ou no patio
de recreo. E sobre todo é deci-
sivo que se use fóra do centro
escolar.
AA  tteennddeenncciiaa  áá  ggrraammaattiiccaalliizzaa--
cciióónn  ppooddee  aacchhaaccáárrsseellllee  ttaamméénn
aaoo  eennssiinnoo  ddooss  iiddiioommaass  eenn  xxeerraall??
Pode. Precisamente isto acon-
tece porque o método de en-
sino do galego se importou di-
rectamente do da lingua cas-
telá, seguramente por falta de
referentes ou dunha formación
específica. Pero xa se está ope-
rando un cambio no ensino
dos idiomas estranxeiros como
o inglés ou o francés, para aca-
bar co problema de estar estu-
dando unha lingua durante
anos e non ser quen despois de
tanto tempo de usala con flui-
dez na vida real.
ÉÉ  pprreeooccuuppaannttee  qquuee  ssóó  oo  2211’’55  %%
ddoo  aalluummnnaaddoo  sseexxaa  ggaalleeggooffaa--
llaannttee  ddee  iinniicciioo??
Este dato vén ser o máis preo-
cupante de todos. O futuro do
galego pasa porque sexa unha
lingua de inicio que se fale fóra
e antes da escola. Seguindo a
lóxica de mercado, o galego
non é unha lingua poderosa,
polo que é dubidosa a súa con-
tinuidade concibíndoa como
lingua engadida. Precisa ser
privilexiada en todos os ámbi-
tos, duración, e como lingua

ciencia como a experiencia de-
mostran que estudar calquera
idioma é un factor de impulso
para entender moitos outros,
ábrese a mente á pluralidade
lingüística.
SSee  ooss  ddaattooss  eemmppíírriiccooss  rreevveellaann
ccoonn  ccllaarriiddaaddee  aa  ddeessvvaannttaaxxee  ddoo
ggaalleeggoo  ffrroonnttee  aaoo  ccaasstteelláánn,,  ppoorr
qquuee  aallggúúnnss  sseeccttoorreess  aaffiirrmmaann
qquuee  ““oo  eessppaaññooll  ddeessaappaarreecceeuu  ddoo
eennssiinnoo  sseeccuunnddaarriioo””??
Esa visión denota unha fobia in-
xustificada cara o galego e cara a
diversidade lingüística en xeral.
Por moito que intenten escu-
darse no bilingüismo e na igual-
dade, as súas propostas (como
a elección dos pais sobre se os
nenos deben estudar en galego
ou castelán) levaríannos na di-
rección oposta: cara á desigual-
dade e a creación de dúas co-
munidades lingüísticas que
acabarían afastadas non só polo
idioma, senón por outras carac-
terísticas sociais. Esas ideas
soan máis ridículas aínda se te-
mos en conta que entre galego e
castelán nin sequera existe
unha barreira de comprensión.
EEssttáá  aa  aauummeennttaarr  uullttiimmaammeennttee
oo  cclliimmaa  ssoocciiaall  ddeessffaavvoorráábbeell  ccaarraa
oo  ggaalleeggoo??
Tal vez si como fenómeno me-
diático. Aumenta a tensión e os
discursos prexuizosos. Porén,
penso que isto non ten correla-
ción no corpo social. É unha po-
lémica activada e condicionada
por motivos ideolóxico-políti-
cos que tomou como ariete o
decreto do ensino. A súa impor-
tancia radica na influencia que
poida acabar tendo nas deci-
sións de política lingüística,
pero non ten maior transcen-
dencia na base do sistema.
FFaaggaa  uunnhhaa  ppeeqquueennaa  vvaalloorraacciióónn
ddaa  ppoollííttiiccaa  lliinnggüüííssttiiccaa  ddooss  úúllttii--
mmooss  tteemmppooss..
O Plan de Normalización foi un
instrumento importante, que
pode ser cativo pero que tivo
un proceso aberto de elabora-
ción e que veu seguido dunha
medida coherente: o Decreto
de promoción do galego. O
problema é que dá a impresión
de que non acaba de arrancar,
parece que faltan pulo e recur-
sos, e se se marcan unhas pau-
tas hai que facer que se cum-
pran canto antes (aceptando as
dificultades). En xeral, penso
que o erro de sempre foi identi-
ficar política lingüística con po-
lítica lingüística escolar.�

Bieito Silva, director da última investigación sobre o ensino da lingua

‘Se o galego non se privilexia non terá futuro’

’’A polémica contra o galego
ten motivos políticos,
pero o importante é se
acaba tendo influencia
sobre a política
lingüística”

’’Os miramentos
respecto a lingua veñen
de fóra e non dos rapaces”

“Estudar en galego abre a mente á pluralidade lingüística” afirma Bieito Silva. AGN
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M.V.
A proposta para renovar o
Consello Xeral do Poder Xudi-
cial conseguiu reunir sobre si
non poucas críticas. Acusado
de consello partidista, congre-
ga a persoas de marcada con-
notación como Genma Galle-
go, coñecida como “a xuíza do
ácido bórico”, pero tamén a
outras cuxa adscripción políti-
ca é máis discutíbel, tal é o caso
de Manuel Almenar, actual
presidente da Audiencia de
Pontevedra.

Almenar é coñecido polo
seu rigor e brillantez, pero nin-
guén podería alcumalo de re-
accionario, nin sequera de
conservador desde o punto de
vista ideolóxico, por máis que
fose electo a proposta do PP.

Manuel Almenar, de 44
anos, realizou a súa carreira
moi rápido, nun momento po-
lítico no que os conservadores
ocupaban todas as responsa-
bilidades, nos máis diferentes
ámbitos. Moitos cren que a súa
vinculación coa Asociación
Profesional da Maxistratura, de
tendencia conservadora, foi
máis por estratexia que por
convición. Algúns que o coñe-
cen cualificano de ex hippy e as
súas sentenzas están a anos
luz, polos seus razonamentos,
das que se lle coñecen habi-
tualmente aos xuíces conser-
vadores.

En declaracións a Europa
Press, mostrouse interesado en
asumir a condición de vogal
delegado para Galiza. “Aquí é
onde desenvolvín toda a miña
carreira, e coñezo cales son os
seus problemas e cales poderí-
an ser as propostas de mellora”,
sinalou, tras puntualizar ade-
mais que “hai que manter con-
tactos coa administración au-
tonómica, porque ten compe-
tencias importantes en materia
de administración de Xustiza”.

O próximo día 23, unha vez

ratificados polo Congreso e o
Senado os vinte novos vogais
do CXPX, Manuel Almenar
deixará a Audiencia ponteve-
dresa e asumirá as súas novas
responsabilidades no que en-
tende como un “paréntese de
cinco anos”, tras o cal volverá a
Galiza que é onde ten a súa
praza de maxistrado.

PERFIL TÉCNICO DO C.X.P.X. Fronte
ás críticas que consideran que
este Consello Xeral do Poder
Xudicial é o máis partidista da
historia, Almenar replicou que
“non o é máis nin menos que
outros xa que desde o ano 85
foron elixidos polos partidos”.

Á vez que destacou o “perfil
técnico” dos vogais designa-
dos nesta ocasión, Almenar
defendeu tamén a indepen-
dencia do poder xudicial e
apelou á necesidade de que
“as tensións políticas se limi-
ten ao Parlamento” e non se
trasladen a outros órganos co-
mo o CXPX.

“Non penso que os partidos
políticos intenten converter os
vogais en correas de transmi-
sión, nin que os vogais asuman
ser simplemente unha longa
man dos partidos”, sinalou o
maxistrado.

SUBSTITUTO NA AUDIENCIA PROVIN-
CIAL. A vacante de Manuel Alme-
nar na presidencia da Audiencia
pontevedresa será asumida por
Antonio Gutiérrez Moldes, ao
ser o Maxistrado que máis tem-
po leva desenvolvendo a súa ac-
tividade profesional.

Será de forma provisional,
até que unha vez constituído o
novo CXPX se proceda á elec-
ción do novo presidente, para
o que previamente se abrirá o
correspondente proceso de
presentación de candidaturas,
como ocorreu noutras oca-
sións. A novidade, nesta oca-
sión, é que o ex presidente es-
tará formando parte do órga-
no que haberá de elixir o seu
substituto.�

Manuel Almenar,
un conservador bastante especial
O presidente da
Audiencia de Pontevedra
foi proposto para
membro do Consello
Xeral do Poder Xudicial.
Nas súas primeiras
declaracións mostrouse
interesado en asumir a
condición de vogal
delegado para Galiza

RENOVACIÓN DO PODER XUDICIAL

Otegi, convencido dunha nova ne-
gociación ETA-Estado. O portavoz da

ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi,

que a pasada fin de semana foi excarce-

rado tras 15 meses na prisión Martutene

por un delito de enaltecemento do te-

rrorismo, mostrouse convencido de

que se producirá “un novo proceso de

negociación” que culminará coa liber-

dade de todos os presos da ETA.�

’’O problema é que non
queren aceptar a realidade
nacional de Catalunya e as
súas consecuencias
xurídico-políticas”

PROPOSTA
QUERE DICIR
ACORDO?

’’

Jordi Porta
Presidente de L’Omnium Cultural.

José Luis Rodríguez Zapate-
ro manifesta que cumpriu

co que di o Estatut porque tiña
que chegar a un acordo sobre o
financiamento da Generalitat
antes do 9 de agosto e el xa fixo
unha proposta antes desa data,
hai máis dun mes. Como se
unha proposta do goberno
central tivese que implicar ne-
cesariamente un acordo. Me-
nos mal que a continuación di-
se que un acordo implica o
asentimento das dúas partes.
En quedamos, daquela?

Xa son moitas mostras de in-
cumprimento da lei, neste caso
do Estatut, como para que crea-
mos neste Estado de dereito
que se denomina España. O
problema é, coma sempre, de
vontade política, non de sus-
posto respecto pola lei. O pro-
blema é que non queren acep-
tar a realidade nacional de Ca-
talunya e as súas consecuencias
xurídico-políticas. A pesar de de
momento esa realidade que-
dou limitada no texto do Estatut
actual, o poder central segue a
vulnerala sistematicamente. O
problema é a mentalidade es-
pañola en xeral, que non variou
desde hai moitos anos. Os re-
presentantes máximos dos sin-
dicatos maioritarios en España,
José María Fidalgo (CC OO) e
Cándido Méndez (UGT) tamén
manifestaron a súa vontade
centralista ao negárense á ce-
sión de competencias no mun-
do do traballo. É unha mostra
máis de que xa non se trata dun
problema de dereitas e esquer-
das senón da previa definición
do marco institucional, condi-
ción indispensábel para o seu
funcionamento realmente de-
mocrático. Sorte temos que po-
lo momento se mantén a uni-
dade das forzas políticas e sindi-
cais catalás. É a nosa única forza
democrática.�
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Manuel Almenar [de pé, primeiro pola esquerda] na toma de posesión do Fiscal Xefe de Vigo, xunto a Carlos Varela,
Fiscal Xefe de Galicia, e o ministro de Xustiza, Mariano Fernández Bermejo. SONIA DAPONTE / A.G.N.

’’As súas sentenzas están
a anos luz, polos seus
razonamentos, das que
se lle coñecen
habitualmente aos xuíces
conservadores”
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Xan Carballa
O resultado electoral en Navarra
deixou á franquicia do PP nesta
comunidade a expensas dos
apoios socialistas, que incapaces
de pactar con Nafarroa Bai no
clima do España se rompe, per-
mitiron a investidura dun Sanz
moi debilitado. O pasado do-
mingo 7 de setembro a crise en-
tre UPN e o PP comezou a mani-
festarse, ás portas do primeiro
grande debate político do ano
nas Cortes. Nunha entrevista en
Diario de Navarra, o presidente
Miguel Sanz afirmou, “os meus
deputados [2] están dispostos a
negociar que os orzamentos [xe-
rais do estado] contemplen
cuestións como o Tren de Alta
Velocidade e as infraestruturas
pendentes con prazos e crono-
gramas, e a modificación do
Amelloramento para que se aco-
mode aos estatutos das naciona-
lidades denominadas históri-
cas”. Sanz abondaba na tese do
ex senador por UPN, José Javier
Viñes, histórico militante de no-
table ascendencia dentro da for-
mación rexionalista, que despois
do pírrico resultado electoral da
primavera de 2007 considerou
que debían amosarse máis inde-
pendentes do PP.

A figura de máis proxección
de UPN en Madrid é Jaime Igna-
cio  del Burgo, que desde que se
asinou o acordo UPN-PP en
1991, inmediatamente de ser
electo pasaba a ser un dos porta-
voces principais do PP. Na últi-
ma lexislatura amosouse como
un dos arietes principais da polí-
tica antiterrorista dos populares
e da teoría da conspiración sobre
o 11-M. Del Burgo foi case máis
duro con Sanz que o propio se-
cretario de política autonómica
do PP, Javier Arenas, e nunha tri-
buna en El Mundo recoñece que
un voto distinto de UPN en Ma-
drid rompería o PP: “unha divi-

sión de voto nun asunto de gran
calado como os Orzamentos
transmitiría a idea de que o PP xa
non é un partido representativo
dos cidadáns españois, senón
dunha parte deles”. Del Burgo
opina que todo é unha “chanta-
xe socialista” e case preanuncia
que de seguir Sanz no camiño
de disentir do PP a escisión está
servida, “unha UPN coa boina
calada até as orellas, é dicir, des-
conectada dos grandes proble-
mas nacionais e disposta ao en-
tendemento a calquera prezo co
PSOE podería ser unha opción
vantaxosa  para conservar o po-
der. Iso sí, poderiámonos envol-
ver na bandeira de Navarra e en-
ganar á xente dicindo que todo é
para evitar que a nosa terra caia
en mans dos nacionalistas. Pero

a moitos navarros preocúpanos
a unidade da nación, o modelo
de Estado, a nova lei do aborto, a
desmemoria histórica ou o
adoutrinamento dos nenos”.

ENCONTRO CON RAXOI. O martes 9
Raxoi foi até Pamplona e da
entrevista co presidente nava-
rro saíron declaracións de con-
tinuidade do pacto UPN-PP,
pero sen que Sanz abdique da
súa posición de negociar votos
por melloras. Segundo o presi-
dente navarro as súas iniciati-
vas non rompen coa letra do

pacto. E realmente no acordo
hai unha marxe de autonomía
ampla, “para as decisións es-
peciais que afecten o interese

xeral de Navarra e á gobernabi-
lidade da comunidade foral, e
sempre e cando ese interese
non colisione co interese xeral

de España e cos principios ide-
olóxicos deste acordo, os de-
putados e senadores de UPN
fixarán a súa posición de voto
priorizando os asuntos de inte-
rese xeral de Navarra e a gober-
nabilidade da comunidade so-
bre os de carácter partidista e
estratéxico”.

Unha ollada ao cadro xeral
dos resultados deixa na man
dos socialistas a posibilidade
da moción de censura e despe-
xada a incógnita do País Vasco
pode ser un amargo cáliz para
Mariano Raxoi.�

ANOSATERRA
11-17 DE SETEMBRO DE 2008

Miguel Sanz anuncia que pode votar a favor dos
orzamentos do Estado se consegue acordos con
Zapatero que favorezan a Navarra.

UPN ameaza a unidade do PP
como ‘partido nacional’

’’Sanz sabe que está
en mans dos socialistas,
que poderían presentar
unha moción de censura
a medio prazo”

UDC quere revisar por completo o seu pacto con CDC. Unió Democrática,

un dos socios da coalición política catalá CiU, quere reformular por completo o

seu acordo con CDC, o outro socio. Para o secretario xeral da formación, Josep

María Pelegrí, esta vontade de negociación para nada significa que deixen de

crer na coaligación. “Só queremos que os principios que o noso partido defen-

de estean a salvo no futuro”.�

Josep-Antoni Duran i Lleida,
líder de Unió.

Parlamento de Navarra (2007-2011)

Votos % Parlamentarios

UPN 139.132 42,19 22

Nafarroa Bai 77.872 23,62 12

PSN-PSOE 74.158 22,49 12

CDN 14.412 4,37 2

IU/EBN 14.337 4,35 2

O presidente de UPN,  Miguel Sanz,vota en Corella o 27 de maio do 2007 nas eleccións locais e autonómicas.         SUSANA VERA / REUTERS
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NEGOCIACIÓN DOS ORZAMENTOS
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Nunha hipótese moi fantasiosa
cabería empezar por imaxinar
un intento unilateral de Euskadi
de independizarse. Sería ina-
ceptábel, nesa situación, que
mentres o Estado español ne-
gocia co goberno vasco, Francia
comezara a expedirlles pasa-
portes franceses aos vascos que
os desexaran, alegando que os
habitantes de Euskadi Norte
son franceses. Cansado de es-
perar unha negociación que se
prolonga, España intervén en
Euskadi e os franceses invaden
inmediatamente o territorio
vasco para  protexer a súa mi-
noría nacional ameazada. A su-
perioridade militar do norte
ponlle fin á intervención espa-
ñola. Despois, Francia recoñece
a independencia de Euskadi
Sur. ¿E o Norte? Ah non!, iso se-
guirá a ser francés.

DESCULPA PARA O ANEXIONISMO.Este
tipo de políticas anexionistas,
soportadas por argumentos
oportunistas ou previamente
preparados, como o prece-
dente do Kósovo ou a existen-
cia de poboacións despraza-
das (reforzadas adecuada-
mente), deben ser respostadas
con argumentos que desen-
mascaren a súa verdadeira na-
tureza. De aí o título do artigo;
a comunidade internacional
faría ben en recoñecer o derei-
to de Osetia á independencia,
pero toda Osetia, o norte ruso
e o sur, territorio que forma
parte de Xeorxia dende moito
antes de que os rusos ocupa-
sen aquelas montañas.

Ademais, a incorporación
de Osetia do Norte ao novo Es-
tado sería moi favorábel para
este, polas súas reservas de gas
e petróleo. Aquí fica a propos-
ta: recoñecer o dereito de Ose-
tia á independencia, pero só si
é do total, non dunha parte.
Independencia que tería que
ser aprobada en referendo pa-
ra o 100 por cento do territorio,
sen presenza de tropas estran-
xeiras, agás as que estean inte-
gradas nun continxente da
ONU que protexería a nova re-
alidade. �

Henrique Sáez Ponte
membro do Consello Asesor  do IGADI
(www.igadi.org)

Os que defendemos o dereito á
autodeterminación dos pobos
e, ao mesmo tempo, o respec-
to á orde xurídica internacio-
nal, temos que andar con coi-
dado cando analizamos un
problema como o de Osetia.
As análises que se están a em-
pregar na prensa, dende o bre-
ve pero intenso conflito bélico
entre Xeorxia e Rusia de pri-
meiros de agosto, traslocen, ás
veces, proposicións parciais,
derivadas da propia óptica in-
terna do Estado no que se fan
ou de posturas previas, como
os relativos á recente indepen-
dencia do Kósovo.

Para a miña análise, cómpre
contemplar as diferentes situa-
cións producidas coa desapa-
rición dos imperios coloniais.
No 1999, no ensaio O mundo e
nós deixaba ben clara esta po-
sición, que penso segue a ser
relevante para o caso de Osetia.
Escribía daquela: “O último
episodio importante de desco-
lonización ocorre coa descom-
posición da URSS, que era, en
gran medida, unha versión de
esquerda, modernizada e
adornada de internacionalis-
mo socialista, do Imperio ruso.
O fin dos imperios marítimos
–España, o Reino Unido, Fran-
cia, Portugal, Holanda,…– foi
menos complexa  para a esta-
bilidade de Europa que a caída
dos imperios terrestres. Estes
son os construídos por Estados
con difícil acceso aos océanos,
mediante o dominio dos seus
veciños. Co paso do tempo, hai
poboacións e culturas mestu-
radas, o que fai máis difícil defi-

nir a situación colonial; así co-
mo parece evidente que a In-
dia non é parte de Gran Breta-
ña, non o é tanto que Cheche-
nia non o sexa de Rusia. Os im-
perios terrestres europeos da-
rán lugar a longos conflitos en-
tre veciños, ... o caso de Alema-
ña, ... o de Turquía, o de Aus-
tria-Hungría, co seu corolario
serbio, e, se non se manexa
axeitadamente, podería oco-
rrer co caso de Rusia, unha so-
ciedade inestábel que aínda
ten que conseguir o seu equili-
brio interno”.

Nesas seguimos, Rusia é o
único imperio terrestre que
non foi derrotado militarmen-
te e tenta recuperar antigas co-
lonias, co argumento, xa em-
pregado por Adolf Hitler, de
protexer as minorías rusas. Su-
friu só unha derrota política
coa queda do comunismo, un-
ha das ideoloxías totalitarias do
século XX. A metrópole ago-
chada na vella URSS é agora,
outra vez, Rusia, un Estado es-
casamente democrático, que
procura no nacionalismo ex-
tremo o aglutinante que subs-
titúe as vellas roupaxes revolu-
cionarias. Unha evolución si-
milar á da China, que tamén

ten as súas colonias periféricas,
como o Tibet, se ben neste ca-
so está incólume o aparello de
partido único e nin sequera
precisa adoptar unha faciana
democrática.

AS DIFERENZAS CO KÓSOVO. O caso
de Osetia compárase co do Kó-
sovo con excesiva alegría, so-
bre todo nos medios madrile-
ños, porque tenden a desa-
cougárense cando se produ-
cen secesións non autorizadas
polo Estado que perde parte
do seu territorio. No caso da ex
provincia serbia, o que a co-
munidade internacional tenta
é darlle solución a un dos pro-
blemas creados polo expan-
sionismo serbio. Pero os que
garantiron a independencia
do Kósovo non teñen ningún
interese en anexionaren ese
pequeno país.

Rusia, no caso de Osetia, ten
razóns ben diferentes. Quere
recuperar un pequeno cacho
do seu vello imperio, impo-
ñendo a súa superioridade mi-
litar e castigando así, de paso, a
Xeorxia, un veciño pouco dó-
cil, que ademáis cometeu o
grave erro da súa actuación bé-
lica inicial. Rusia, como faría

Serbia se agora invadira o Kó-
sovo, actúa dun xeito expan-
sionista, á marxe da legalidade
internacional.

EUSKADI DO SUR? Pero podemos
facer un exercicio máis próximo
para comprendermos mellor os
posicionamentos de Moscova.

Independencia para toda Osetia
Para impedir sospeitas
de ansias anexionistas,
Rusia debería permitir a
independencia de Ose-
tia do Norte e amparar a
súa unión co sur.

’’Rusia é o único imperio 
que non foi derrotado
militarmente e tenta
recuperar antigas colonias,
co argumento, xa
empregado por Hitler, de
protexer as minorías rusas”

’’Os que garantiron
a independencia do
Kósovo non teñen ningún
interese en anexionaren
ese pequeno país”

Habitantes de Tskhavali (Osetia do Sur) celebran o recoñecemento da independencia do seu país o 26 de agosto do 2008.
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A GUERRA DE XEORXIA

O MPLA arrasa nas eleccións
angolanas.O partido no poder

en Angola, o MPLA, obtivo unha

esmagadora vitoria nas eleccións

parlamentarias. A forza obtivo o

82 por cento dos votos. A UNITA,

o principal partido da oposición,

conseguiu o 10 por cento dos vo-

tos. A UE verificou a limpeza dos

comicios.�

Cola de votantes

en Luanda

para as eleccións

do 6 de setembro. R
EU

TE
R

S
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Menos tropas estadounidenses no Irak; máis en Afganistán. O
presidente dos EE UU, George Bush, anunciou a retirada de 8.000 solda-

dos actualmente destinados no Irak. A medida inscríbese na estratexia

de retirada lenta de efectivos até febreiro. Bush tamén anunciou que

uns 4.500 soldados chegarán a Afganistán este outono. Actualmente

hai 146.000 tropas no Irak e 33.000 en Afganistán.�
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exército que se situase na nova
fronteira que delimita os límites
de Occidente na rexión.

Os Acordos de Paz do 12 de
agosto, asinados polos presiden-
te galo, Nicolas Sarkozy, e ruso,
Dimitri Medvedev, desbloquea-
dos neste semana, deixan un bu-
raco negro, recoñecido explicita-
mente por Sarkozy, como desa-

cordo entre rusos e europeos:
Abkhasia e Osetia do sur.

Nada fai prever que as tropas
rusas se repreguen nestes terri-
torios, logo que de o presidente
francés lle fixese entrega a Med-
vedev dunha carta do de Saa-
kashvili na que se compromete
a non utilizar a forza en ambos
os dous territorios.�

cos, deu a coartada perfecta pa-
ra que Putin lle ordenase ao 58º

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección

e a Análise Exterior (IPAEX) 

No seu discurso anual pronun-
ciado diante da Asemblea Fede-
ral Rusa do 2005 Vladimir Putin
declaraba: “A maior catástrofe
xeopolítica do século XX foi a de-
sintegración da URRS”. A con-
solidación da Revolución das
Rosas xeorxiana de 2003, e da
Revolución Laranxa ucraína do
2004, marcaron o cambio de es-
tratexia de Moscova, que colo-
caba no horizonte o obxectivo
da unidade nacional.

A chegada de Putin marca a
fronteira co período anterior no
que o nacemento de novos Es-
tados era dixerido como un pre-
zo a pagar a cambio de profun-
dar na democracia.

A INCÓGNITA SAAKASHVILI.¿Quen lle
deu seguridades ao presidente
de Xeorxia para que lle ordenase
ao seu exército avanzar na rebel-
de Osetia do Sur o 7 de agosto,
causando a morte de centos de
persoas, entre as que había sol-
dados rusos e tropas da Comuni-
dade de Estados Independentes?

Sobrevalorou a cobertura
que lle prestarían a UE e os EE
UU?

A rexión caucásica é un dos
máis complicados quebracabe-
zas do planeta, no que cohabita a
maior pluralidade étnica e lin-
güística do mundo, pola que cir-
culan ductos de gas e petróleo,
cobizados polos centros de po-
der económico mundial. Mosco-
va xa tiña trazada a liña que deli-
mitaba os límites de Occidente
nesta rexión con antecedencia.

A decisión do presidente
Mikhail Saakashvili, na véspera
do comezo dos Xogos Olímpi-

A política de unidade
nacional de Putin tenta
deseñar as novas
fronteiras unha vez
calmas as augas da
descomposición da URSS.

X.L. Franco Grande

C ase seguro que en diante o
noso mundo vai ser máis

fráxil. Por moitas razóns. Pode
que a máis importante sexa o
feito de que os neoconsperde-
ron a partida, por máis que ase-
guren os seus teóricos que po-
den volver para o 2012.

A súa visión dun mundo uni-
lateral capaz de se impoñer ao
resto e debuxar a historia ao seu
xeito, hoxe, carece de credibili-
dade. Calquera que sexa o suce-
sor de George Bush sabe que is-
to é así. Bo traballo terá quen lle
suceda para saír do Iraq ou de
Afganistán.

Parece claro que, en Europa,
a situación de Rusia vai abrir
moitas posibilidades de facer
política. A Rusia úrxelle saír do
illamento en que se meteu pola
recente guerra no Cáucaso: nin
a China nin os demais países da
Asia Central a apoiaron. E os
únicos apoios que tivo –Cuba,
Venezuela e Biolorrusia–, non a
redimen dese illamento.

Á par, Europa precisa  man-
ter boas relacións con Rusia, xa
que un terzo do petróleo que
consome ela llo serve. Hai inte-
reses económicos recíprocos.
Pero que van levar a que a si-
tuación pareza máis fráxil por-
que vai actuar o chamado po-
der brando. Serán tempos de
facer política.

No Paquistán, despois do
militarismo de Parvez Musha-
rraf, haberá un poder civil fráxil.
Asif Alí Zardari, viúvo de Benazir
Bhutto, do que se dixo que tivo
unha influencia moi negativa
sobre esta, vai ter que superar
grandes desafíos de goberno.

Paréceme que non hai dúbi-
da de que o mundo volverá ser
multipolar, que se procurarán
novas regras de dereito interna-
cional e que, como sempre, a
política será o que sempre foi: a
arte de equilibrar os distintos in-
tereses en xogo. �

LATEXOS

UN MUNDO 
MÁIS FRÁXIL

’’

Paréceme que
non hai dúbida
de que o mundo
volverá ser
multipolar”

’’

Manifestantes xeorxianos protestan perante o posto de control ruso da aldea de Khobi. VASILI FEDOSENKO / REUTERS

’’Nada fai prever
que as tropas rusas
se repreguen de Abkhasia
e Osetia do Sur. ”

R
EU

TE
R

S

Rusia marca os límites de Occidente

Resulta complicado exercer
accións de presión política ou
económica cun socio comer-
cial preferente que lle fornece
o 38 por cento do gas e o 33 por
cento de petróleo.Tampouco
resulta doado para Rusia afon-
dar na crise, continuando na
tarefa da unidade nacional,
despregando tropas por novos
territorios caucásicos. O refor-
zamento do papel, na econo-
mía, dun Estado  corporativo
non impediu un próspero co-
mercio internacional na eco-
nomía de mercado, que no a

finais de 2007 presentaba un
balance superior aos 90.000
millóns de euros.

Moscova está exposto ás
volatilidades da economía glo-
bal. A bolsa rexistra as maiores
caídas dos últimos dous anos,

con descensos superiores ao
30 por cento. Dende que co-
mezou a guerra de Xeorxia, fu-
xiron capitais por un valor de
20.000 millóns de euros. 

Dilatar a retirada das tropas
das rúas de Xeorxia até o límite
do 1 de outubro ou deixar para
o 15 de outubro en Xenebra as
negociacións internacionais
sobre o status que terán Osetia
e Abkhasia, fai prever que Ru-
sia xa ten marcado os límites
de occidente, aínda que for-
malmente sitúe as tropas fóra
dos territorios en litixio.�

A guerra danou a economía

’’Dende que comezou
a guerra de Xeorxia,
fuxiron de Rusia capitais
por un valor de 20.000
millóns de euros.”
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quera nos Estados Unidos, co-
mo se deixou ver nas inunda-
cións de Nova Orleans. O Gober-
no Bush deixou claro, naquela
ocasión –non así na máis recen-
te que coincidiu coa campaña
electoral– que o goberno non es-

tá para ocuparse destas cousas e
que as medidas a tomar deben
ser individuais ou como máxi-
mo responsabilidade dos gober-
nos locais.

En Cuba, en cambio, a visión
é diferente. Como mostraba un-

ha recente reportaxe da corres-
pondente na Habana de La Voz
de Galicia, a evacuación masiva
é unha das primeiras medidas.
Decrétanse distintas fases para
cada territorio, que van desde a
informativa até a de alarma  ci-
clónica e posterior recuperación,
en función do perigo que repre-
sente o meteoro en cada mo-
mento. Por outra parte, os que
perden as casas poden contar co
apoio do Estado, que garante en
moitos casos cando menos os
materiais mínimos para que
ninguén quede á intemperie.

A xente evacuada ten trans-
porte gratuito e alimentación to-
do o tempo que seña necesario.
Edificios gubernamentais con-
vértense en albergues. Até a Sede
do Consello de Estado recibiu un
numeroso grupo de habitantes
do barrio La Timba, un dos máis
humildes da Habana. 

Tamén se toman medidas
preventivas, a fin de evitar no po-
síbel os accidentes, como cortar
o subministro eléctrico ou podar
as árbores durante os meses que
dura a temporada ciclónica. �

ba. A pregunta que calquera se
pode formular cada vez que che-
ga un destes temporais é a de por
que os cubanos saen case sem-
pre ilesos. A razón parece lóxica.
A illa conta con medidas de pre-
vención que non existen nin se-

M.V.

O ciclón Ikedeixou catro mortos
en Cuba, 101 en Haití e un na Re-
pública Dominicana, cando me-
nos. Antes, o Gustavcausara 80
mortos en Jamaica e 120 máis no
resto do Caribe. Ningún en Cu-
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Unha vella sentenza di que a
revolución cómese aos seus lí-
deres, e así ten ocorrido en tan-
tos momentos da historia, des-
de as primeiras revolucións,
ata a francesa a bolchevique e
as máis preto de nós. Tamén a
“revolución bonita” nicara-
guana, que tantas ilusións sus-
citara naquel pequeno país e
en todo o mundo. Despois de
trunfar contra a ditadura so-
mocista, fracasou en poucos
anos no goberno e tragouse a
moitos dos líderes que querían
manter as vellas utopías. En
troques, outro dos líderes, Da-
niel Ortega, volveu á presiden-
cia, pero con moitas críticas
dos antigos compañeiros.

Un deles é Ernesto Carde-
nal, monxe-poeta-profeta e un
símbolo do compromiso coa li-
beración. Moitos temos gozado
cos seus libros de poemas co-
mo o dos subversivos Salmos
ou seu monumental Cántico

cósmico, que presenta a Deus
coma o “poeta do mundo”;
sentímonos tamén seducidos
pola súa idea da “santidade da
revolución” desde unha pers-
pectiva cristiá. Ernesto foi mon-
xe trapense e logo ministro co
primeiro goberno sandinista
do mesmo Ortega (1979-1989),
xunto con outros egrexios cléri-
gos case esquecidos (Fernando
Cardenal e Miguel D’Escoto).
Distanciouse de Ortega en 1990
por diverxencias políticas, debi-
das sobre todo ás súas claudica-
cións coa dereita, e sobre todo o
presidente e reo por corrupción
Arnoldo Alemán, e hoxe é un
dos máis críticos con el.

Nos días pasados soube-
mos que podería ir ao cárcere
pola condena dun xuíz, debido
a unha querela dun home de
orixe alemán, casado coa viúva
dun dos antigos compañeiros
na comuna de Solentiname (El
evangelio en Solentiname),

por presuntas inxurias debida
as terras da mítica illa, que lle
supuxeron unha multa. O poe-
ta declarouse en desacato da
sentenza do xuíz, que conside-
rou inxusta, e dixo que era un-
ha vinganza política do presi-
dente Ortega, particularmente
porque mentres el foi home-
naxeado en Paraguai na toma
de posesión de Fernando Lu-
go, o presidente nicaraguano
foi apupado por feministas
que o acusaron de violador da
súa fillastra.

De seguida houbo un apoio
mundial ao vello profeta de 83
anos. Salientou Eduardo Galea-

no, que cualificou de “xuízo in-
fame de infame goberno” a ac-
ción contra el. “Non ousen to-
calo”, escribiron outros escrito-
res e intelectuais solidarios no
seu apoio. O último foi Pedro
Casaldáliga, bispo emérito do
Brasil, poeta e profeta, que a pe-
sar de estar xubilado e enfermo,
non perdeu a capacidade pro-
fética de solidariedade e de-
nuncia que ten manifestado ao
longo das últimas décadas. Ca-
saldáliga solidarizouse con Er-
nesto Cardenal, poeta e profeta
coma el, cualificando de “estú-
pido”, máis que inxusto, o pro-
ceso deste. A carta que lle dirixiu
e curta pero magnífica: “Queri-
do Ernesto, irmán, mestre,
compañeiro de camiño, esta-
mos en constante comuñón
fraterna e pascual... Non pode-
ría deixar de dicirche unha pa-
labra moi sentida con ocasión
deste proceso estúpido que che
fan pasar... A historia é un libro

coñecido cando se trata de infi-
delidades e corrupción, pero é
un libro de sorpresas e esperan-
zas cando se trata de ese miste-
rioso camiñar do Reino que nos
revelou Xesús. ¿Quen dixo me-
do, habendo Pascua?. Deséxo-
che unha profunda avenida da-
queles ríos de paz que a Biblia
nos promete. Xuntamente co
agarimo e a gratitude de mi-
llóns de irmáns e irmás que te
acompañamos... Douche unha
aperta moi agarimosa na paz
subversiva do Evanxeo”. 

Aínda que non todos estean
de acordo -os profetas sempre
son controvertidos-, Ernesto
Cardenal é un home moi gran-
de pola súa obra literaria e a
súa vida, sempre consecuente
cos ideais; os ataques contra el
son a expresión da covardía
impotente, como a que pade-
cen tantos outros. Neste caso
hai nomes, noutros ocúltanse
no anonimato.�

ERNESTO CARDENAL E A REVOLUCIÓN TRAIZOADA

TRIBUNA �Victorino Pérez Prieto.
Escritor e teólogo.

’’Nos días pasados
soubemos que podería ir
ao cárcere pola condena
dun xuíz”

Ollando as fortes ondas que anunciaban a chegada do furacán Ike a La Habana. REUTERS

Por que os ciclóns matan
menos en Cuba?
A illa conta con medidas preventivas, algo do que
carecen Nova Orleans e o resto do Caribe

’’Edificios gubernamentais
convértense en albergues.
A Sede do Consello de
Estado recibiu os veciños
do barrio La Timba”
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Xurxo González
Fannie Mae e Freddie Mac eran
até o pasado 7 de setembro, cor-
poracións practicamente des-
coñecidas para o público xeral,
aínda que a súa hipotética que-
bra poida afectar seriamente ao
sistema financeiro mundial.
Ambas entidades, creadas polo
Goberno estadounidense, dedí-
canse a comprarlles hipotecas
aos bancos comerciais e emiten
bonos a mellor prezo. A pri-
meira delas foi Fannie Mae, cre-
ada en 1938 (en plena Gran De-
presión) e tiña carácter estatal,
até que foi privatizada en 1968
para pagar os gastos da guerra
de Vietnam. Pouco despois, cre-
ouse Freddie Mac, co obxectivo
de evitar o monopolio.

Ambas entidades compar-
ten o mesmo status. Os seus be-
neficios ían aos accionistas,
pero o Goberno estadouni-
dense proporcionaba mellores
condicións fiscais e garantía a
súa axuda no caso de dificulta-
des como as que se están a dar
na actualidade. Entre as dúas
controlan preto da metade das
hipotecas estadounidenses, por
valor de cinco billóns de dólares.

A débeda que emitiron está re-
partida por todo o mundo.

Nos círculos financeiros ha-
bía xa meses que preocupaban
as contas de ambas entidades.
O descenso do prezo da vivenda
nos Estados Unidos e o au-
mento da morosidade das súas
carteiras provocaran caídas do
seu valor en bolsa. De feito, o
Goberno Bush aprobou en xullo
unha lei para achegar fondos ás
dúas hipotecarias en caso de
que fose necesario. A Adminis-
tración estadounidense con-
fiaba en que esta medida solu-
cionase os problemas de con-
fianza dos investidores, e que
non fose necesario achegar fon-
dos públicos, aínda que final-
mente non foi así.

A MAIORES RISCOS, MÁIS GANANCIA.

Moitos analistas din agora que a
eiva de Fannie Mae e Freddie
Mac era precisamente que os
riscos que tomaban os seus xes-
tores eran irresponsábeis, xa que
sabían que en caso de que apa-
recesen os problemas, o Go-
berno achegaría fondos públi-
cos. Desde que se orixinaron as
dificultades no ámbito finan-

ceiro, esta situación vénse repe-
tido cunha frecuencia inusual a
ambos lados do Atlántico, e con
maior intensidade nas econo-
mías anglosaxonas, en teoría
menos proclives ideoloxica-
mente á intervención do Estado.

En decembro de 2007 o
Banco Central Europeo conce-
deu créditos a case 400 entida-
des financeiras por valor de
máis de 300.000 millóns de eu-
ros, en febreiro deste ano o
Reino Unido nacionalizou o
Northern Rock, en marzo a Re-
serva Federal estadounidense
tivo que rescatar a un dos maio-
res bancos de investimento do
mundo, Bear Stearns. A inter-
vención actual augura, se-
gundo algúns analistas, o final
da radical ausencia de regula-
mento que a ideoloxía neolibe-
ral impuxo no panorama finan-
ceiro internacional.�

A Administración Bush anuncia a maior
nacionalización da historia dos EEUU ao intervir nas
súas dúas maiores entidades hipotecarias.

O maior sindicato do metal alemán pide un aumento salarial de máis
do 7%. Segundo o xornal alemánFrankfurter Allgemeine Zeitung,IG Metall,

que conta con máis dous millóns de afiliados, fixo así a petición máis alta dos

últimos 16 anos.  A patronbal critica que considera que a conxuntura esixe

moderación salarial. Berthold Huber[na foto], o seu presidente, afirmou

que non existen razóns para dubidar da vitalidade da economía alemá.�

H.V.
O impagamento do salario para
animar os traballadores a aban-
donar a empresa e buscar nova
ocupación parece ser a nova es-
tratexia dalgunhas compañías
para reducir sen custes o seu ca-
dro de persoal. Xa se pronun-

ciaron varios xulgados conde-
nando a estas empresas a extin-
guir os contratos cos emprega-
dos aos que non lles pagan e
abonarlles a indemnización por
despedimento. A CIG deman-
dou que se lexisle ao respecto.

A última empresa deman-
dada polos seus traballadores
debido a estas prácticas é Esta-
leiros Moa, pero nos últimos
meses tamén figuran, só na co-
marca de Vigo, Carpintaría Val-
miñor e Vialfer. “Antes había

unha demanda deste estilo
cada tres anos, agora son cons-
tantes”, denuncia o secretario
nacional da Federación de
Construción e Madeira da CIG,
Xosé Xoán Melón.

A picaresca empresarial
consiste en atrasar os paga-
mentos ou non pagarlle du-
rante tres meses aos emprega-
dos para forzalos a marchar da
empresa á procura dun novo
traballo que lles permita facer
fronte ás súas hipotecas e á vida

diaria. Con isto, as compañías
evítanse desembolsar as in-
demnizacións por despedi-
mento dos empregados fixos.

O Estatuto dos Traballado-
res sinala que os impagamen-
tos continuos de salarios permi-
ten os empregados reclamar
nos xulgados a extinción do seu
contrato e o desembolso da in-
demnización por despedi-
mento. Ese Estatuto non esta-
blece prazos pero a xurispru-
dencia fixou un tempo de tres

meses de impagamentos como
o mínimo para demandar.
“Quen aguanta tres meses?”,
pregunta Melón, que tamén in-
dica que “hai casos de empre-
sas que usan a baza de pagar un
salario para evitar que se cum-
pra o prazo dos tres meses”, por
iso demandou “que se lexisle
neste sentido e que esa conduta
teña custes para as compañías”.
Melón indica que estas prácti-
cas son unha novidade con res-
pecto a crises anteriores.�

Os sindicatos denuncian
unha práctica novidosa
dalgunhas empresas
para afrontar a crise

‘Nin cobro nin me despiden’

’’Esta situación repítese
con inusual frecuencia,
especialmente nas
economías anglosaxonas,
en teoría menos
favorábeis
ideoloxicamente á
intervención do Estado” 

Sede central da entidade de crédito hipotecario Fannie Mae, en Washington. 

Un paso máis para a socialización
das perdas do mercado inmobiliario

H
A

N
N

IB
A

L 
H

A
N

S
C

H
K

E
/R

E
U

T
E

R
S

JA
SO

N
 R

EE
D

/ 
R

EU
TE

R
S

19-21 economía.qxd  9/9/08  21:06  Página 1



ECONOMÍA.20.

meses, difundiuse un posíbel
desenlace ao concurso, des-
mentido polo departamento
que dirixe Fernando Blanco,
segundo o cal a nova potencia
autorizada se dividiría en tres
lotes equivalentes, un dos ca-
les se destinaría ás grandes
empresas xa presentes no
mercado eólico galego, outro
a grupos novos e un último
para o aumento de potencia
dos parques existentes.

Os prexudicados por este
reparto serían as grandes mul-
tinacionais citadas anterior-
mente, que perderían a opor-
tunidade de multiplicar os
seus ingresos (os parques eóli-
cos teñen uns beneficios netos
que supoñen entre o 30 e o 50
por cento dos ingresos). Al-
gúns rumores inciden en que
unha resposta destes grupos a
un escenario no que tivesen

Xurxo González
O Consello de Contas de Gali-
cia resaltou no seu último in-
forme publicado as irregulari-
dades nas que incidira a Con-
sellería de Industria durante a
época na que estaba rexida
polo Partido Popular. A conce-
sión de parques eólicos e mini-
centrais a Luís Castro Valdivia,
un empresario que gozaba de
lazos familiares co daquela di-
rector xeral de Industria, Ra-
món Ordás Badía, estivo in-
zada de procedementos
pouco claros, como a acumu-
lación de demasiada potencia
enerxética nun único grupo,
resolucións dun Goberno in-
terino logo de perder as elec-
cións e ausencia de Plans in-
dustriais, esixidos por unha lei
do propio Partido Popular. Es-
tas actuacións están a ser in-
vestigadas pola fiscalía do Tri-
bunal Superior de Xustiza de
Galicia. 

As disposicións do novo de-
creto eólico do goberno bipar-
tito estabelecen unha serie de
cláusulas para tentar evitar a
especulación e diversificar os
axentes implicados nun nego-
cio que en España é moi rendí-
bel e seguro porque está sub-
vencionado de xeito especial
polo Goberno. Algunhas axen-
cias estranxeiras de promo-
ción do investimento conside-
ran que a enerxía eólica ten
uns “excelentes incentivos nas
súas tarifas eléctricas”. Non
obstante, un estudo publicado
en 2007 pola estatal Innova-
tion Norway (Oficina Comer-
cial da Embaixada de No-
ruega) sobre as condicións
deste mercado nos países eu-
ropeos alerta de que “a en-
trada no mercado español re-
quire a colaboración dun socio
local con experiencia no pro-

cedemento e contactos na ad-
ministración local”, unha clara
referencia a certo grao de co-
rrupción nas concesións.

A Consellería de Industria,
co nacionalista Fernando
Blanco á cabeza, vén insis-
tindo en que o concurso eó-
lico, o primeiro que se celebra
en Galiza e que actualmente
está en marcha, ten como ob-
xectivo corrixir dúas situacións
comúns no período anterior.
En primeiro lugar, eliminar a
especulación con dereitos eó-
licos e en segundo dar entrada
a novos actores, especial-
mente aqueles que teñan inte-
rese en reinvestir en Galiza
parte das grandes ganancias
que se prevén.

TENDENCIA Á CONCENTRACIÓN NOS OPE-

RADORES. Se algo destaca no ac-
tual mapa da enerxía eólica é a
concentración da maior parte
da potencia eólica en poucas
mans. Non se trata dun asunto
menor, xa que Galiza é a sexta
potencia eólica do mundo, por
detrás de países como Ale-
maña, Dinamarca, Estados
Unidos, o resto de España e
China. Durante a época do go-
berno de Manuel Fraga, os
parques eólicos concentrá-
ronse en poucas mans, entre
as que destacan multinacio-
nais como Iberdrola, Acciona,
Endesa, Unión Fenosa, Elec-
nor, Isolux, Gamesa ou Vestas
e entidades financeiras como
Caixanova e Caixa Galicia.

Un dos obxectivos decla-
rado pola consellería de In-
dustria no momento de lan-
zar o concurso público para
adxudicación de máis de
2.000 novos megavatios de
potencia eólica era precisa-
mente a diversificación de
axentes. Durante os últimos

un peso menor (actualmente
están agrupados na Asocia-
ción Eólica de Galicia, cuxos
socios controlan o 90 por
cento da enerxía eólica xerada
actualmente) sería a compra
de potencia concedida a ou-
tros axentes.

CANDIDATOS CON SOLVENCIA.Nas últi-
mas semanas, publicáronse
informacións que apuntaban
á posibilidade de que algúns
destes operadores minorita-
rios, con problemas de liqui-
dez, estarían negociando a

venda de parques eólicos e in-
cluirían hipotéticas novas con-
cesións antes de poñer en
marcha as instalacións. Non
obstante, de cumprirse o de-
creto eólico publicado o pa-
sado 3 de xaneiro no Diario
Oficial de Galicia, esta versión
sería moi difícil. En primeiro
lugar, un dos requisitos que te-
ñen que cumprir as socieda-
des solicitantes é posuír fon-
dos propios que supoñan
como mínimo o 20 por cento
do investimento necesario
para a realización dos

ANOSATERRA
11-17 DE SETEMBRO DE 2008

O salario mínimo interprofesional medrará a menor ritmo.O vicepresi-

dente económico, Pedro Solbes, anunciou o pasado 8 de setembro que este

indicador medrará “loxicamente máis lentamente do que teriamos previsto

noutras circunstancias económicas”. O compromiso do goberno é que o sala-

rio mínimo sexa de 800 euros ao final desta lexislatura, un 33 por cento máis

alto que ao comezo, cando era de 600 euros.�

O decreto da Consellería de Industria
dificulta a especulación coas concesións
e promove a entrada de novos actores.
Non obstante, hai que ten dúbidas
sobre o proceso

’’Durante o goberno do PP,
os parques eólicos
concentráronse
en poucas mans”

’’As sociedades solicitantes
deben posuír o 20 por
cento  de fondos propios
como mínimo”

Xoán Rodríguez Yuste [esquerda] saúda a Fernando Blanco no relevo na Consellaría de Industria.

Nerviosismo en torno ao negocio eól

>>>

>>>

’’O actual decreto
imposibita a venda
de concesións
antes de que o parque
estea executado
na súa totalidade”
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esta posibilidade no seu artigo
30, xa que indica expresa-
mente que “as autorizacións
non serán transmisíbeis até o
momento en que o parque eó-
lico estea executado na súa to-
talidade e dispoña da acta de
posta en servizo definitivo” e
considera que os dereitos
cambian de dono con “cal-
quera acto ou operación xurí-
dica que outorgue a aqueles o
control de accións ou partici-
pacións por máis do 50 por
cento do capital” da empresa
titular do mesmo.�

proxectos presentados.
Segundo estimacións do Insti-
tuto para a Diversificación e
Aforro da Enerxía español
(IDAE), o custe de cada mega-
vatio de potencia instalado si-
túase preto do millón de euros.

A aplicación efectiva desta
medida fará imposíbel que se
repitan algunhas situacións
do pasado, cando compañías
de nova creación e que só
contaban cos fondos míni-
mos para constituírse como
sociedades limitadas (os seus
propietarios non arriscan o

seu capital persoal) recibiron
autorizacións para a instala-
ción de parques eólicos. En
moitos casos, a especulación
con estes dereitos fixo posíbel
a consecución de grandes
plusvalías.

Algúns rumores apuntan
tamén á posibilidade de que as
transmisións de concesións
eólicas se fagan mediante a
venda de accións das socieda-
des instrumentais creadas
para concorrer ao concurso.
Non obstante, o decreto da
consellería contempla tamén

ECONOMÍA.21.
ANOSATERRA
11-17 DE SETEMBRO DE 2008

>>>

Manuel Cao

A s declaracións do ministro de Traballo, Celestino Cor-
bacho, a favor de reducir as contratacións de inmigran-

tes en orixe atopáronse coa desautorización da vicepresi-
denta, Teresa Férnandez de la Vega mais a lóxica económica
permite achegar algunhas conclusións sobre este asunto.

En España, a crise estase a manifestar nun significativo
aumento do paro. Isto tradúcese nun aumento das presta-
cións de desemprego ao tempo que se reduce a actividade
económica, a recadación fiscal e as cotizacións sociais. O
nivel de paro podía considerarse bastante alto dadas as al-
tas taxas de medra da economía mais o importe das pres-
tacións podía manterse aínda que esta situación chegase a
ser absurda dende o punto de vista da asignación e insostí-
bel financeiramente a medio prazo. Pinchada a vincha da
construción, os efectos sobre os demais sectores están a
aumentar a bon ritmo desemprego e prestacións.

Un dos elementos clave do crecemento español pro-
viña da man de obra inmigrante, que era a que realmente
facía moitos dos traballos mentres os parados españois
eran beneficiarios dun Estado de benestar que pagaba na
moeda máis forte do mundo e activaba as políticas de de-
manda vía consumo privado. Isto ocorria sobre todo nas
autonomías do centro e sur, onde hai vilas que se nutren
das prestacións públicas e do traballo realizado polos in-
migrantes. No período de bonanza isto non era un pro-
blema senón un circo virtuoso político económico polo
que o político captaba votos dos rent-seekers e lanzaba un
discurso progresista segundo o cal había que integrar os
inmigrantes na sociedade con prestacións, dereitos so-
ciais, laborais e políticos coa previsión dun viveiro de votos
sumamente apetecíbel en vindeiros comicios.

A crise trastocou un castelo de naipes a piques de virse
abaixo, deixando as contas públicas perdidas (déficit do Es-
tado e redución dos recursos da Seguridade Social) mentres
moitos traballos seguen a depender dos inmigrantes pola
súa disposición a traballar por salarios máis baixos e en peo-
res condicións laborais. Seguramente, o ministro coñecedor
da economía real deduciu que o que procedía era reducir o
número de inmigrantes para así reducir o desemprego e de
paso a crecente partida das prestacións. 

En realidade, só se trata de aceptar a evidencia de que a
economía española é xa máis pobre e non pode seguir vi-
vindo por riba das súas posibilidades económicas e finan-
ceiras. Na visión de De la Vega latexa a valoración política
orientada a manter os caladoiros electorais mentres que
na de Corbacho obsérvase unha percepción da inmigra-
ción máis dende o punto vista económico. Quizais da noite
para a mañá non se poida prescindir dos inmigrantes pois
os empresarios precisan de man de obra flexíbel, eficaz e
barata e, no seu caso, habería que modificar primeiro as
normas sociais e laborais pero iso pode ser difícil de dixerir
por parte do electorado socialista. Mais así é a acción de
goberno en época de vacas fracas. �

O ministro, coñecedor 
da economía real deduciu
que o que procedía era reducir
o número de inmigrantes
para así reducir o desemprego
e de paso a crecente partida
das prestacións”

’’

’’
A POLÉMICA DOS
INMIGRANTES

Consellaría de Industria. AGN

cio eólico
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mediocampista de 24 anos é
internacional polo seu país e
xogaba no Palmeiras brasilei-
ro, onde gañara a suficiente re-

putación como para interesar
por el varios equipos europeos.
Finalmente, os árabes lograron
o seu traspaso a cambio de al-
go máis de 10 millóns de euros.

Outros equipos dos Emira-
tos, como o Al-Jazeera, non
quixeron quedar atrás e tentan
a fichaxe dun grande para as
súas fileiras. A máis sonada in-
corporación, o traspaso de Ra-
fael Sóbis, dianteiro brasileiro
que militaba no Betis, a este
equipo do golfo por 11 millóns
de euros. Sóbis, con 23 anos,
está considerado como un dos
futbolistas con maior futuro do
Brasil. Proba disto foi unha ex-
celente participación nos Xo-
gos Olímpicos de Beixing.

A estratexia dos países árabes
parece clara: a liga non pode ser
só un depósito de vellas glorias.

Hai que apostar por novos valo-
res que aumenten o nivel com-
petitivo pero que tamén xeren
ganancia no futuro. Os técnicos
arábigos consideran que foi fun-
damental a chegada de talentos
estranxeiros tanto ao céspede
como ao banco para crear talen-
tos propios. Dous destacan hoxe

Chano comeza a sumar medallas
en Beixing. O nadador paralímpi-

co galego Chano Rodríguez aca-

dou a primeira medalla nos presen-

tes Xogos Paralímpicos o 9 de se-

tembro. Foi a de prata na proba de

200 metros libres. Ese mesmo día

gañou un diploma nos 100 metros.

Espérase que colleite novos éxitos.�

Segundo técnicos e axentes
FIFA (os representantes con li-
cenza para realizaren traspasos
internacionais) é contraprodu-
cente para un xogador de me-
nos de 25 anos ir a ligas meno-
res porque a mingua de com-
petencia pode apartalo das
convocatorias internacio-

César Lorenzo Gil
Un novo mito promete sacudir
o mundo do fútbol: os benefi-
cios pola suba do petróleo dos
últimos anos son tales que o de-
sembarco deses euros no mer-
cado de xogadores pode crear
unha revolución. Os rumores
falan de que o Manchester City
ten para gastar no mercado de
inverno ao redor de 1.000 mi-
llóns de euros e que non terá re-
paros en tentar fichar os mello-
res futbolistas, xoguen onde xo-
guen, cobren o que cobren.

A fichaxe de Robinho e as
supostas negociacións da nova
directiva do club inglés para in-
corporar a Berbatov, Van Nis-
telrooy e Ronaldo xa teñen algo
de lenda. A máis divertida, esa
que afirma que Ramón Calde-
rón, presidente do Madrid, re-
cibiu literalmente un cheque
en branco para poñerlle prezo
a Ruud Van Nistelrooy. O City,
se quería fichar o holandés tí-
ñao ben máis fácil: pagar a
cláusula de rescisión.

Fóra de mitoloxías, o certo é
que o petrofútbol recibiu novos
folgos neste verán. Desde hai
anos, as ligas do golfo Pérsico
(Arabia Saudita, Qatar e os Emi-
ratos Árabes, preferentemente)
investiron en xogadores de todo
o mundo para garantir un certo
nivel competitivo. Os seus mer-
cados preferidos son América
(Brasil, Ecuador, Arxentina, Cos-
ta Rica...) e Europa, onde fichan
xeralmente xogadores veteranos
que ven con bos ollos viaxaren
até Oriente Medio a cambio de
grandes ingresos.

Mais este ano, a decisión
dos grandes equipos da zona
foi ir a por primeiras figuras. A
fichaxe máis importante foi a
do chileno Jorge Valdivia polo
Al-Ain dos Emiratos Árabes. O

Os beneficios do cru inciden no mercado mundial de
xogadores. Inglaterra, Rusia, Uzbekistán e o golfo
Pérsico víveno de moi diferente maneira

en día: Ismail Matar, dos Emira-
tos (que xoga no Al-Wadad do
seu país), de 25 anos; e Ibrahim
Al-Khalfan (20 anos), de Qatar,
do local Al-Sadd. Ámbolos po-
derían xogar en Europa se quixe-
ren pero os seus salarios son tan
altos que parecen pouco intere-
sados na aventura.

O esplendor do petrofútbol

’’Para mellorar o seu nivel
pola vía rápida, Qatar
estivo disposto, anos atrás,
a nacionalizar dunha vez
tres brasileiros que
xogaban... en Alemaña!”

’’En Rusia, equipos como
o actual campión da Uefa,
o Zenit, invisten
cantidades equiparábeis
ás dos grandes clubs
occidentais”

>>>

O xogador do Manchester City Robinho
celebra un gol co Brasil no partido

perante Chile do 7 de setembro.
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nais e facer que a súa ca-
rreira se esgote prematura-
mente. Historicamente, houbo
casos de xogadores cuxa ficha-
xe por estes equipos foi prexu-
dicial. Para mellorar o seu nivel
pola vía rápida, Qatar estivo
disposto, anos atrás, a naciona-
lizar dunha vez tres brasileiros
que xogaban... en Alemaña! A
FIFA paralizou a manobra e re-
gulou as normas para poder
naturalizar xogadores cunha
cláusula que obriga a que os
futbolistas xoguen como míni-
mo dous anos no país que lles
dá o novo pasaporte.

PRIMEIRA PARADA: RUSIA.Mercé a
unha maior tradición futbolísti-
ca e á mellora xeral do seu cam-
pionato, Rusia converteuse ta-
mén nos últimos anos en desti-
no preferente de nacentes ta-
lentos mundiais. O frío país eu-
roasiático é hoxe a principal
porta de entrada de xogadores
brasileiros en Europa, que tra-
gan saliva para resistir o cambio
térmico a cambio de grandes
salarios. Hoxe xogan na liga ru-
sa Dudu Cearense, Daniel Car-
valho ou Ramon, entre outros.

Equipos como o actual cam-
pión da Uefa, o Zenit, invisten
cantidades equiparábeis ás dos
grandes clubs occidentais. Só
un exemplo: ficharon o portu-
gués Danny (un sensacional
mediocampista) por 30 millóns
de euros. O luso xogaba no Di-
namo de Moscova e equipos
como o Arsenal tentaron sen
éxito a súa fichaxe.

O diñeiro do gas e do petró-
leo non só conseguiron que o
talento ruso fique en Rusia. Ro-
man Abramovich foi máis alá e
comprou o Chelsea londinien-
se co diñeiro que gañou cos
seus investimentos en recur-
sos enerxéticos. Outro magna-
te ex soviético, Arkadi Gaida-
mak, é dono do Portsmouth,
tamén da Premier, que logo da
súa chegada mellorou o seu ni-
vel deportivo exponencial-
mente e conta con talentos en-
vexábeis como o croata Nico
Kranjcar, o inglés Peter Crouch
ou o nixeriano John Utaka.
Gaidamak, ademais, posúe
outro club en Israel.�

DEPORTES.23.ANOSATERRA
11-17 DE SETEMBRO DE 2008

O Breogán gaña a Copa Galiza.
Os dous equipos galegos da LEB

Ouro, Rosalía e Breogán, disputa-

ron a final da XXIII Edición da Copa

Galiza Sénior Masculina, evento

que presenciaron en Ponteareas

unhas 400 persoas. Nela, o equipo

lugués, máis concentrado e cunha

grande actuación ante a canastra

de Spencer Glocer (9 puntos) aca-

dou a vitoria (64-82).�

E nas profundidades de Asia,
a carón do mar de Aral e perto
das grandes reservas de pe-
tróleo e gas do Caspio, Uzbe-
kistán xorde como novo para-
íso para os xogadores vetera-
nos.

Durante o verán falárase
da posíbel fichaxe de Samuel
Eto’o, unha noticia que apa-
recía na prensa case como
unha inocentada. O salario
ofrecido ao camerunés era
de perto de 6 millóns de eu-
ros. Disque o dianteiro bar-
celonista chegou a viaxar ao
país para “comprobar in situ
as melloras nas instalacións
deportivas do país e acelerar
intercambios de xogadores
da súa escola de novos talen-
tos con clubs uzbekos” (afir-
mou o contorno do propio
futbolista).

Semanas despois, o Bun-

yodkur fichou o brasileiro Ri-
valdo (que deleitou os afeccio-
nados do Deportivo hai dez
anos). A ficha do xogador su-
perará os 5 millóns de euros e
o seu principal obxectivo de-
portivo, din os directivos do
club, será traer a Copa de Cam-

pións de Asia para Tashkent.
En realidade, a operación,

dirixida pola compañía pe-
troleira Zeromax, busca dar-
lle un pulo á liga uzbeka. En
breve, é posíbel que novos
veteranos vaian gozar dese
retiro dourado. �

Rivaldo saúda os fans do seu novo club,

o Bunyodkur uzbeko, durante a súa

presentación en Tashkent o 3 de setembro.
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’’A operación, dirixida
pola compañía petroleira
Zeromax, busca darlle
un pulo á liga uzbeka”

>>>

Uzbekistán: o novo retiro dourado
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química xurdiu entre os dous e
naceu O arame, a historia de
dous cómicos que, no solpor das
súas vidas, regresan ao seu lugar
de orixe, o mar de Fisterra, para
cuestionar o sentido das súas vi-
das, do seu paso polo mundo. “É
unha metáfora da vida como ca-
miño e, no fondo, unha reflexión
sobre o amor”, di Lourenzo. 

Cando se lles piden referen-
cias de que é o que os espectado-
res verán o sábado, Lourenzo fa-
la de dous referentes cinemato-
gráficos que sempre o acompa-
ñaron: La Stradade Fellini e O
sétimo selode Bergman. Durán
remítese ás óperas de cámara de
Britten e explica que tentou esta-
belecer un equilibrio entre van-
garda e tradición.

CULTURA.24. ANOSATERRA
11-17 DE SETEMBRO DE 2008

M.X.
M. Pérez / A.G.N. [FOTOGRAFÍA]

A Asociación de Ami-
gos da Ópera da Co-
ruña foi a que se en-
cargou de recoller o

herdo da música lírica galega e
propiciar a produción desta obra
dentro do Festival de Ópera que a
asociación leva organizando
dende hai máis de medio século.
Nesta edición, a que fai a número
cincuenta e seis, o programa in-
daga nos vínculos que unen mú-

sica e literatura, un pretexto máis
que suficiente para lle presentar
ao público a obra froito da cola-
boración entre un dos músicos
de máis prestixio de Galiza e un
dos nosos maiores dramaturgos.
Natalia Lamas, presidenta da
asociación, salientou na presen-
tación da obra o importante paso
que a estrea representa para a
normalización da música galega.
“Supón romper o maleficio de 80
anos de silencio”, declarou.

A idea partiu de Durán, quen
despois da repercusión acadada

pola súa Cantiga Finisterrae–con
letra de Miguel Anxo Fernán Ve-
llo– e de participar na reconstru-
ción da ópera Inés e Biancade
Marcial de Adalid, decidiu dar o
paso de se enfrontar á composi-
ción dunha obra lírica. “Non o
dubidei nin un momento” decla-
ra, “sabía que o libretista tiña que
ser Manuel Lourenzo”. Este –que
xa tivera unha experiencia frus-
trada coa ópera, un proxecto con
Manuel Balboa que nunca che-
gou a tomar corpo– non estaba
moi interesado no xénero, mais a

O arameé unha obra de for-
mato pequeno, unha ópera de
cámara con só dous cantantes
no escenario, nun só acto de ho-
ra e cuarto de duración. A direc-
ción musical estará a cargo de
Maximino Zumalave á fronte do
Grupo Instrumental Século XXI,
formado por músicos proceden-
tes da Orquestra Sinfónica de
Galicia. Os interpretes serán Xa-
vier Franco –barítono coruñés
que vén de triunfar en Graz co
seu papel en Lucía de Lammer-
moore no Festival de Peralada
con La Bohème– e pola viguesa
Carmen Durán, irmá do compo-
sitor, que desenvolveu a carreira
artística en Italia e Alemaña. Ta-
mén estarán sobre o escenario
dous bailaríns, Alexis Fernández

O Arame,a primeira ópera galega
do século XXI
O sábado día 13 de setembro de 2008 entrará na historia da música galega. Ese día,
no Teatro Colón da Coruña, estrearase, por primeira vez en oitenta anos, unha
ópera en galego, O Arame,produto da cooperación entre o compositor Xoán
Durán e o dramaturgo Manuel Lourenzo que tamén se encarga da posta en escena

Un intre do ensaio d’O Arame que se estrea o sábado 13 no teatro Colónda Coruña.

ESTREA MUSICAL
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e Caterina Varela, da compañía
Entremánsda Coruña. 

O feito de se decidiren por
unha obra de cámara estivo pac-
tado polos dous autores. Por
parte de Durán, prefería “ir con
calma, empezar por unha obra
de formato modesto para debu-
tar nun xénero tan complicado
como a ópera”. Manuel Louren-
zo apela a motivos máis prácti-
cos: “calquera espectáculo que
teña máis de tres actores segue a
ser, na actualidade, difícil de le-
var a cabo co apoio económico
apropiado en Galiza. Era lóxico,
nun proxecto de envergadura
coma este, non arriscarnos a ter
unhas esixencias de produción
que fixesen inviábel a montaxe”.
Os dous, non obstante, parecen
ter quedado con ganas de máis.
Lourenzo confesa que agora si
que se sente tentado pola direc-
ción dunha ópera de repertorio.
Durán, máis recatado, di que
agora mesmo está superado po-
lo rebumbio mediático que está
a rodear a estrea, que non quere
pensar en proxectos de futuro.
As súas palabras, porén, traizóa-
no. “A ópera é un xénero tan
enorme, tan potente, que pode
con todo. Despois da experien-
cia de escribir O aramexa non
me estraña en absoluto que
houbese compositores no pasa-
do que se dedicasen exclusiva-
mente a escribir óperas”.�

CULTURA.25.

’’Durán remítese ás óperas 
de cámara de Britten e
explica que tentou
estabelecer un equilibrio
entre vangarda e tradición”

A ópera
galega
censurada
en 1929
M.X.
O Mariscal, a ópera do
mestre Losada realizada
sobre a traxedia de Ra-
món Cabanillas e Vilar
Ponte, non tivo tanta sor-
te coma O arame, na Co-
ruña. Despois de que os
ensaios se prolongasen
durante un ano, de que
se encargase a esceno-
grafía a Camilo Díaz e a
posta en escena a Xosé
Álvarez, despois de que
os xornais dedicasen pá-
xinas a dar conta de to-
dos os detalles sobre a
obra, as autoridades co-
ruñesas prohibiron a re-
presentación, alarmados
por preconceptos e pre-
xuízos moi presentes en
certos sectores da socie-
dade galega. Os especta-
dores non souberon na-
da até o mesmo día pre-
visto para a estrea –o 27
de maio de 1929–, cando
atoparon pechadas as
portas do teatro Rosalía
de Castro. Como explica
Laura Tato no seu mono-
gráfico Historia do teatro
galego, a censura debeu
impedir que a prensa ex-
plicase ou comentase o
sucedido, porque ningún
publicou nada sobre o
asunto. Só se sabe que a
Xunta de Espectáculos
ordenou un “apraza-
mento”.

O Mariscal houbo de
se estrear en Vigo, o día
31 de maio e o día se-
guinte houbo unha se-
gunda representación en
Pontevedra. Esta urxen-
cia explícase –segundo
Tato– polo medo dos
promotores a un novo
“aprazamento” co con-
seguinte prexuízo econó-
mico que isto lles repor-
taría. Dende aquela data,
non se volveu represen-
tar unha ópera en galego.
Até agora.�

ANOSATERRA
11-17 DE SETEMBRO DE 2008

Manuel Xestoso
Non é ningunha esaxeración
afirmar que a estrea, o próxi-
mo sábado día 13, da ópera O
arame constitúe un aconte-
cemento cultural de primeira
magnitude. Independente-
mente da avaliación que me-
reza a obra –e, en principio, a
traxectoria e a calidade do
tándem de autores non ofre-
cen ningunha dúbida de que
será un traballo altamente es-
timulante–, o prioritario neste
momento é sinalar o carácter
excepcional do evento, xa que
se trata da primeira estrea
dunha ópera en galego dende
a xa case lendaria función de
debut, en 1929, de O mariscal,
en Vigo. 

A idea de contar cun reper-
torio de ópera en galego pren-
deu en sucesivas xeracións de
artistas e intelectuais –empe-
zando polos pertencentes ás
Irmandades da Fala, promo-
tores da produción de O ma-
riscal– mais as enormes difi-
cultades que tivo que enfron-
tar a estrea da obra de Rodrí-
guez Losada semellaron pexar
calquera intento de normali-
zación do xénero. Non obs-
tante, é preciso salientar que
os atrancos que había de ven-
cer a creación dunha ópera
nacional non se limitaban á
desconfianza política que sus-
citaba nalgúns sectores da so-
ciedade. O itinerario que se-
gue a creación operística do
século XXen todo o mundo es-
tá ateigada de obstáculos á
creación dun repertorio con-
temporáneo, que só nos últi-
mos anos comeza a contar co
beneplácito dos espectadores

e a afianzarse. O comezo da
ópera moderna podería si-
tuarse en 1924, data da estrea
do Wozzeck de Alban Berg,
mais a historia que continúa a
partir desa data fundacional é
a dunha sucesión de títulos es-
casamente representados e
pouco ou nada coñecidos pa-
ra o gran público. O nacemen-
to dos pequenos formatos e a
incorporación das novas lin-
guaxes renovadoras como o
atonalismo e o dodecafonis-
mo foron a resposta ao esgota-
mento do xigantismo wagne-
riano e aos cambios de prefe-
rencias das audiencias –agora
seducidas polos novos medios
de comunicación de masas,
nomeadamente polo cinema. 

Non embargante, a forza
social da ópera como institu-
ción seguía a ser importante, e
así,  durante a maior parte da
centuria pasada, deuse unha
situación paradoxal: mentres
os creadores reinventaban o
xénero cunhas achegas de
enorme orixinalidade artística,
a “institución ópera” ía sobre-
vivindo con éxito ás súas suce-
sivas crises, vivindo das rendas
do seu pasado, de costas a cal-
quera clase de renovación e
ancorada no punto onde em-
pezara a declinar. Nese contex-
to, a creación dunha ópera en

galego significaba enfrontarse
coa incomprensión do públi-
co, con problemas de vínculos
entre música contemporánea
–pouco proclive a melodía– e
lingua, e, sobre todo, co raqui-
tismo das nosas institucións
musicais. 

Na actualidade, o xénero
está a vivir unha revitalización
grazas á “revolución dos di-
rectores de escena”. Da man
da renovación escénica que se
deu a partir das últimas déca-
das do pasado século –e, aín-
da que pareza banal, da inclu-
sión dos sobretítulos nas re-
presentacións– existe un novo
público que se aproxima ao
universo lírico, a expectación
polo que ocorre no mundo da
ópera centra a atención dos
medios de comunicación e a
asistencia á ópera xa non é
prexulgada como un acto de
vida social reservado ás clases
mais podentes. E iso pode sig-
nificar que nos atopamos na
conxuntura apropiada para
encarreirar a creación musical
galega con perspectivas máis
favorábeis.

Os pequenos pasos que se
están a dar en Galiza –funda-
mentalmente na Coruña– pa-
ra a normalización da ópera al-
canzan con esta estrea un pun-
to de inflexión a partir do cal
haberá que iniciar un camiño
máis decidido de cara á pro-
moción de músicos e interpre-
tes. Que esta produción puide-
se contar con máis representa-
cións dentro e fóra do país sería
un excelente comezo. Resulta-
ría triste ter que esperar outros
oitenta anos para poder pre-
senciar outra ópera galega.�

’’A dirección musical estará
a cargo de Maximino
Zumalave á fronte do
Grupo Instrumental Século
XXI, formado por músicos
procedentes da Orquestra
Sinfónica de Galicia”

’’Lourenzo confesa que agora
si que se sente tentado
pola dirección dunha ópera
de repertorio”

Un paso importante
no momento oportuno

’’A creación operística
do século XX en todo
o mundo está ateigada
de obstáculos”

A viguesa Carme Duráne o barítono coruñés Xavier Franco. 
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No ámbito da pedagoxía musi-
cal, adoitan identificarse os
conservatorios como os cen-
tros de ensino nos que perma-
nece conservada a obra dos
grandes xenios da composi-
ción, para ver de afastala dou-
tros xéneros musicais asocia-
dos á vulgaridade creativa, ao
condicionamento comercial
da industria discográfica, e á
máis elemental alienación. Un-
ha alienación que impide ao
potencial afeccionado decan-
tarse por obras elaboradas, que
precisarían un mínimo esforzo
para ver de establecer a precisa
complicidade cos composito-
res e intérpretes, que á súa vez
pasan das aulas aos estudios de
gravación e escenarios de audi-
torios e teatros. Tras desta reali-
dade, latexa a consideración da
música como expresión sonora
de mero pasatempo, ou ben
como expresión artística orien-
tada ao deleite individual e co-
lectivo, alén doutras considera-
cións que sen dúbida sairán a
relucir ao longo destas liñas. A
dualidade establecida entre
música –con maiúsculas– e
subxéneros musicais leva a
moitos musicólogos a estable-
cer un lindeiro que peneira aos
clásicos como auténticos crea-
dores desta arte, e a todos os de-
mais como representantes me-
nores dunha sorte de cultureta,
elevada na súa natureza creati-
va por mor de condicionantes
extra-musicais, entre os que o
marketing sobrancea como
factor decisorio cara á súa divul-
gación. Tal dicotomía estaría
condicionada, nos tempos ac-
tuais, por varias consideracións
que quixera expor brevemente.

ESFORZO DE CREADOR E OUVINTE.
Dicir que a sociedade devece
masivamente por produtos
pseudoculturais feitos á medi-
da do consumo inmediato, cal
utensilio de usar e tirar, sería
unha afirmación demasiado
elemental, pois estaría condi-
cionada pola educación, neste
caso musical, da poboación á
que nos refiramos. Só así se po-
de explicar que países como
Alemaña, Austria ou a antiga
Unión Soviética legaran ao pa-
trimonio universal unha nómi-
na tan nutrida de creadores con
nomes propios como os de J. S.
Bach, W. A. Mozart ou P.I. Chai-
kovski. Daquela, estaríamos na
encrucillada de situar o gusto

popular á par das creacións ca-
racterizadas pola súa conside-
ración estética, ou no caso con-
trario, asumir que o gusto masi-
vo é de seu vulgar, e por conse-
guinte calquera creador que
deveza polo recoñecemento
maioritario da sociedade, debe-
ría descender da súa complexi-
dade á máis elemental simple-
za compositiva, pois neste caso
estaríamos ante un auditorio
iletrado musicalmente. Claro
que o máis acaido para nivelar
o binomio emisor-receptor se-
ría un achegamento entre am-
bos elementos, no que aquel fi-
xera un esforzo por facerse
comprender, e este outro tanto
en forma de empatía; pois
cómpre aclarar que a música,
cando se espalla por calquera
das canles convencionais pasa
a ser patrimonio colectivo; ou
dito doutra forma, o creador
debería rexeitar neste caso o
seu rol de facer música exclusi-
vamente para músicos.

Outra opción aínda máis
viable sería a que de feito sinte-
tiza os conceptos clásico e po-
pular, tal e como secularmente
teñen asumido unha manchea
de mestres do pentagrama.
Abonda con reparar nas decla-
racións dun virtuoso da guita-
rra clásica para confirmar esta
corrente de expresión. Tal é o
caso de David Russell, escocés

de nacimento e galego de
adopción, que manifestou ao
respecto, “creo que a maior
parte da música do século XIX
–Bartók, Brahms, Chopin, Dvo-
rak…– posúe unha raíz folclóri-
ca, pois moitos compositores
medraron con esta música,
porque a escoitaban na rúa;
despois, cando desenvolveron
as súas habilidades e coñece-
mentos universais, resultoulles

imposible divorciarse desta co-
nexión orixinal que tiñan.”

Outro guitarrista, asemade
galego de condición xa que
non de nacemento, Tomás
Camacho, amosa a súa opi-
nión ao respecto na súa do-
bre condición de concertista
e profesor: “É certo que aos
músicos clásicos nos pesa ás
veces este título, mais penso
que o clasicismo non debera
ser mal entendido, e recupe-
rar o que ten de bó a tradición
musical tería de ser algo habi-
tual”.

O FLAUTISTA DE GULÁNS. Entre
nós, cando de pentagrama de
autor galego se trata, sobrancea
a figura do ponteareán Roxelio
Groba, paradigma de composi-
tor que partindo do local che-
gou á súa condición de creador
universal. Interesado por canto
da música de raíz folclórica lle
puidera ser de utilidade, amo-
sou a súa faciana de musicólo-
go nos Análisis de 252 alalás
(Deputación Provincial da Co-
ruña, 1999). E para quén queira
afondar na vida e obra de tan
senlleiro músico, é recomenda-
ble o libro de Manrique Fer-
nández R.G.. Meditacións en
Branco e negro(Xerais, 1999) ,
ateigado de referencias á súa
patria chica, ata o extremo de
identificarse co sobrenome do
flautín de Guláns, en referencia
explícita á súa parroquia natal,
evocada en primeira persoa
nestes termos: “Naqueles tem-
pos, todos os meus deleites
musicais me chegaban do am-
biente bucólico de calquera al-
dea galega: o canto dos paxaros,
o vento entre as árbores, as fon-
tes, a chuvia pingando nas pe-
dras, as ovellas e os bois coa súa
monótona acústica…”. Menos
etéreo lle resultaría a Groba o
poder evocador que propiciaba
as súas visitas ao obradoiro dun
ferreiro, memorizado no “fol, o
carbón, a bigornia e ambiente
da forxa, que  eran para min un-
ha distracción que nunca es-
quencín e que, uns anos máis
tarde, quedaría reflectido no
meu Cuarteto con piano nº. 3,
Diabolus in música” (1975). 

Parello a este achegamento
dos compositores clásicos ao
mundo do folclore, tamén se dá
o fenómeno inverso, e de tal re-
ciprocidade da boa mostra no
ámbito da música folko grupo
Milladoiro, cando por exemplo

na suite orquestral “Iacobus
Magnus” estableceu un diálogo
instrumental con The English
Camber Orquestra. Ficamos
actualmente á espera de que o
seu homónimo Berrogüetto fa-
ga o propio coa obra “Desola-
sons”, banda sonora para a se-
rie documental sobre enerxías
alternativas, adiada no seu re-
xistro desde hai varios anos. 

CULTA E INCULTA.Daquela, convi-
remos en que reservar á música
clásica a súa condición de culta
pode inducir a erro, pois conle-
varía en consecuencia relegar a
popular á catalogación de in-
culta, e tal correlación sería un
disparate, por máis que os
grandes compositores sí des-
fruten do visto e prace dos con-
solidados conservatorios que
lexitiman o seu aval académico.
Asemade, a progresiva implan-
tación de escolas de música tra-
dicional –caso da Fundación
Son de Seucon sede en Vigo–,
revirte noutra sorte de pedago-
xía musical, diferenciada da ri-
xidez técnica que condiciona a
perfección instrumental pre-
viamente escrita no pentagra-
ma. E a todo isto, que dicir dun
xénero a cada máis asentado
no noso País, como é o jazz?
Que a aprendizaxe instrumen-
tal e a formación clásica sí resul-
ta útil para calquera músico
que se decante por esta corren-
te de expresión, mais cumpriría
que tal bagaxe non fose máis
que un punto de partida. Neste
estilo tan solto que mesmo se
presta a considerables marxes
de improvisación, os coñece-
mentos adquiridos non dixeri-
dos poden supor un obstáculo
cando se trata de establecer
contacto co público, a fin de
contas destinatario de calquera
obra de arte. 

Para que esta sorte de retro-
alimentación sexa efectiva,
cumpriría que tanto composi-
tores como intérpretes reserven
en cadanseu oficio unha certa
marxe ao carácter lúdico da
música, pois do contrario co-
rrerían o risco de circunscribir-
se a un rol endogámico –o dito:
música para músicos–, que se-
ría tan respectable como a acti-
tude de certos afeccionados
que devecen por ler as compo-
sicións no papel pautado do
solfexo, mais quedaría reducida
na súa expansión de linguaxe
universal por antonomasia.�

TAMÉN OS CLÁSICOS PODEN SER POPULARES
TRIBUNA �Xoán Manuel Estévez.

Crítico musical.

Roxelio Groba,compositor que partindo do local chegou a creador universal.

’’Compriría que tanto
compositores como
intérpretes reserven en
cadanseu oficio unha certa
marxe ao carácter lúdico
da música”

’’A dualidade establecida
entre música –con
maiúsculas– e subxéneros
musicais leva  a falar dos
clásicos como auténticos
creadores desta arte, e a
todos os demais como
representantes menores
dunha sorte de cultureta”
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Escudos e concellos:

Nº. 1: Pontevedra

Nº. 2: Cervo

Nº. 3: Catoira

Nº. 4: A Coruña

Nº. 5: Ourense

Antonio García Teixeiro

RRematou o verán e, supo -
ño, moitos aproveitaron

para ler eses títulos que se
deixan para os días de lecer,
os rapaces achegáronse a
certos títulos recomendados,
visitáronse librarías, as Feiras
do Libro serviron para mer-
car novos volumes e na praia,
no monte ou nas casas o acto
de ler foi un feito gozoso que
cativou a moitos. Supoño, ta-
mén, que houbo ensinantes
que participaron en obradoi-
ros, asistiron a Xornadas arre-
dor da lectura ou mercaron
libros específicos para mello-
rar as súas tarefas como me-
diadores literarios. Que fer-
mosas suposicións! Ben, pois
comeza o novo curso e co-
mezan, tamén, novos pro-
xectos lectores, as prescri-
cións nas escolas e todo o que
ten que ver coa lectura nas
aulas. Apetéceme incidir na
necesidade dunha boa selec-
ción de libros en todas as ida-
des para evitar rexeitamentos
permanentes no eido lector.
É preciso saber que as capaci-
dades dos alumnos cambian
e que debemos ofrecerlles li-
bros apropiados. Sería bo
que estimulásemos os lecto-
res en función das súas prefe-
rencias (se as teñen), da súa
capacidade para compren-
der os textos e así gozar cos
mesmos. Leamos os libros
que imos propoñer. Consul-
temos listas,  falemos cos li-
breiros entendidos, acepte-
mos opinións dos comer-
ciais…pero sempre, sempre,
decidamos nós tras unha lec-
tura axeitada. Ninguén coñe-
ce mellor aos alumnos que os
mestres e mestras que esta-
mos preto deles. E non es-
quezamos que nos libros se
atopan a imaxinación, os so-
ños, a memoria e as esperan-
zas de moitos lectores que
non sempre son conscientes
de que comezan a selo.�

COMEZA O CURSO

Leamos  os
libros que lle
imos 
propoñer
aos
alumnos”

’’

Cleta, un agasallo do mar.

Autor:  Joan Vila i Vila

Editorial: Tambre

Cleta, a protagonista desta historia
máxica, é unha nena cun don espe-
cial para conectar cos demais. Tanto
os cativos coma os maiores gozan
coa súa presenza; pero o que  non sa-
ben, nin tan sequera os seus pais, é
que agocha un segredo relacionado
coa súa misteriosa orixe. Libro estru-
turado en sete capítulos curtos,
adaptados ao mundo fantástico-lú-
dico dos nenos no que a imaxinación

exerce de eixo gravitatorio e, xa que
logo, todo é posible e verosímil. O au-
tor, Joan Vila i Vila, bota man dalgúns
recursos dos contos da tradición oral,
non só na temática (ao escoller seres
mitolóxicos, lugares marabillosos…),
senón tamén na forma (o lector é
convidado no primeiro capítulo a
mergullarse nas súas páxinas), para
captar a atención e espertar a curiosi-
dade dos lectores, ao mesmo tempo
que posibilita a función de contacon-
tos. Linguaxe sinxela pero moi expre-
siva onde abundan os xogos de pala-
bras, as repeticións, tanto semánticas

coma sin-
tácticas, os
d i á l o -
gos…faci-
litando a
compren-
sión da súa
lectura por
parte do

receptor infantil. As ilustracións de
Roger Olmos, en branco e negro, xo-
gan coas formas, logrando unhas
imaxes expresivas e suxestivas axus-
tadas ao  ton do texto.�

Alba Piñeiro

Dobre vida

Qué pasa neste mes?

O nome:
Setembro é o noveno mes do ano
no Calendario Gregoriano e ten
30 días. O seu nome, que vén da
mesma raíz latina ca "sétimo", dé-
bese a que era o sétimo mes no
calendario romano. E así quedou
até hoxe, deste mes non se apro-
piou ningún emperador dándolle
o seu nome...

Datas e feitos:
O 21 de setembro é, no hemisferio
sur, o primeiro día da primavera e

no hemisferio norte, o primeiro
día do outono.
A Segunda Guerra Mundial em-
pezou erematou en setembro
(1939-1945).
Os meses de setembro e decem-
bro empezan sempre no mesmo
día da semana.
O 11 de setembro quedou triste-
mente marcado como o 11-S polo
atentado das Torres Xemelgas.

Na Natureza:
Rematan case todos os produtos
da horta. Seméntanse as nabizas
para obter logo os grelos. É a
época das mazáns, das noces, e
se o tempo acompaña, empezan a
saír con abundancia os cogome-
los.
Empezan a madurar os figos. Os
“vendimiños” coinciden coa ven-
dima, segundo as zonas, e as uvas
tamén están a punto para ser ven-
dimadas, variando a data se-
gundo o tempo e a climatoloxía
da zona.
Polo San Miguel, cara o fin do mes,
e como verás nos refráns, coinci-
den a maduración dos figos coa
recollida do mel, facéndose com-
paracións co doce sabor dos dous
produtos, que daquela están no
seu “punto” ideal.

En setembro
colle o viño e
non durmas no
camiño.

Por Santa Erea,
toma os bois e
semea; por San
Martiño, nin
fabas nin liño.

Setembro, ou
seca as fontes ou
leva as pontes.

Polo San Miguel,
xa o coello se ve
ben.

Se queres mel,
cata polo San
Miguel, se
queres abellas
cata polas
Candeas.

Polo San Miguel,
os figos son mel.

San Migueliño
das uvas
maduras, tarde
vés e pouco
duras.

Polo San Miguel
rabecha o mel

Refraneiro
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braría e teñan na mesma mesa a
opción en castelán e en galego,
que os nosos ritmos de tradu-
ción vaian á par da actualidade”.

“A loita xa non é a dos 60, de
traducir polo prestixio do ga-
lego”, explica Lema. “O galego
xa ten prestixio de seu, esa fase
xa está superada. O reto agora
non é tanto introducir reperto-
rios literarios como introducir
novos produtos, gañar lectores”. 

A tradutora, Eva Almazán si-
nala que “está a publicarse a tra-
dución galega ao tempo que os
orixinais en inglés. Estamos
nunha situación de normali-
dade total: cando se traducían
as obras moito despois de saír
os orixinais, ía en detrimento da
propia literatura galega”.

UN AUTOR XA DE NOSO. Tamén ten
os seus riscos traballar cunha fi-
gura do peso de Auster “en
tempo real”: “non hai crítica aca-
démica nin divulgativa, nin tra-
ducións a outras linguas, nin po-
des falar con outros tradutores.
Estás “na escuridade”, coma o
personaxe desta última novela,
tes que tomar decisións, e iso é
un reto con alguén que ten tan-
tos seguidores”. Para a tradutora,
Eva Almazán a literatura de Aus-
ter combina dous factores inte-
resantes: “por unha banda, a ca-
lidade literaria. Así e todo, tam-
pouco é unha literatura só ao al-
cance de xente moi culta. Cal-
quera pode acceder a ela e sacar
da súa lectura  moito pracer”.

Da linguaxe de Auster, Alma-
zán salienta as súas pinceladas á
hora de definir os personaxes,
en canto aos rexistros corres-
pondentes a diferentes contex-
tos e diferentes clases sociais cos
que traballa, e o fondo pouso
europeo: “de Auster tense dito,
como de Woody Allen, que se
trata de autores cunha orixe fa-
miliar e intelectual europea, e
esa proximidade fai que teñan
tanto ou máis éxito en Europa
que nos Estados Unidos. O pro-
pio Auster foi tradutor, e é un co-
ñecedor experto de certas eta-
pas da literatura francesa. Ás ve-
ces explicitamente, ás veces me-
nos, introduce referencias: Bro-
oklyn folliesé case un exercicio
de crítica literaria”.

Por outra banda, Almazán
considera que Auster está xa per-
fectamente integrado no noso
sistema. “Hai unha serie de
cuestións simbólicas que xa for-
man parte de nós: cando se tra-
duce literatura contemporánea,
o que se fai é incorporar mode-
los, lingua, formas de ver o
mundo. Entran no noso sistema,
de xeito que non se pode trazar
unha fronteira tan nítida entre li-
teratura importada e creada”. �

tamén con Viaxes no scripto-
rium, aínda sendo unha novela
máis crítica. O guión cinemato-
gráfico (A vida interior de Martin
Frost) xa menos, e agora conto
que esta cuarta novela vai ter
moito éxito. Por unha banda,
Auster aborda a encrucillada en
que se atopan agora os Estados
Unidos de América, e ao tempo,
ten momentos moi intimistas”. 

Amais, de Auster pódese sa-
lientar a capacidade para crear
unha “parroquia”: “Termos un
autor como Auster, ou como
Haruki Murakami (Galaxia
acaba de sacar a tradución de
Tras do solpor deste último), é
moi satisfactorio para unha edi-
tora, porque levan canda si un
público fiel. Contamos xa cun
lectorado, pequeno, pero cuali-
tativamente importante, e que
está indo a máis, que ten o há-
bito de estar ao tanto das novida-
des internacionais. O noso reto é
conseguir que eses lectores poi-
dan escoller, que cheguen á li-
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O éxito daquela novela de Bro-
oklyn follies sentou un prece-
dente no mercado editorial da
tradución. A propia Galaxia lan-
zou despois a iniciativa Biblio-
teca Compostela de Narrativa
Europea, xunto coa Concellaría
de Cultura compostelá, a raíz
do Premio de Novela Europea
Casino de Santiago. Outras edi-
toriais comezaron a traducir li-
teratura universal contemporá-
nea, como Faktoría K, e mesmo
naceron proxectos exclusiva-
mente dedicados á tradución,
como Rinoceronte.

“Fíxose un enorme esforzo
de promoción, e houbo un
apoio importante por parte das
librarías dedicadas ao libro ga-
lego. A isto sumóuselle outro
factor: as promocións da Facul-
tade de Tradución achegaron
persoal profesional, que permi-
tía traballar a outro ritmo”,
conta Lema. Que tivo Auster
para supor este éxito, e o agro-
mar non só dun grupo fiel á súa
obra, senón tamén á tradución
da narrativa contemporánea?
“O que detectamos del son dúas
liñas diferentes, pero que gustan
moito: por unha banda, unha
máis experimental, cun estilo
case claustrofóbico, e outra liña
máis vital, optimista, mesmo.
Brooklyn folliescasa máis con
este último estilo. Segue a ven-
derse, e xerou unha masa de lec-
tores moi fiel. Pero aconteceu

Lara Rozados
Brooklyn follies, a catro anos e
dúas edicións da súa saída, se-
gue a venderse con éxito, e non
quedan atrás Viaxes no scripto-
riume A vida interior de Martin
Frost. Agora, Galaxia acaba de
sacar do prelo Un home na escu-
ridade, novela que se enfronta ás
pantasmas da sociedade esta-
dounidense contemporánea a
través de August Brill, un crítico
literario que está a recuperarse
dun accidente de coche.

Xa está nos escaparates das li-
brarías como unha das novida-
des polas que devece o público
para este outono. Nos últimos
catro anos, converteuse nun au-
tor seguido e agardado. Xa cho-
veu dende a primeira tradución,
que saíra en Sotelo Blanco, no
96. “Paul Auster é un dos grandes
escritores da literatura ameri-
cana e universal”, conta Carlos
Lema, director de edicións de
Galaxia. “Eu lera xa a Auster en
francés cando estaba en Sotelo
Blanco, e a editorial comezaba
daquela a traballar noutras lin-
guas, tanto nunha colección
chamada “Biblioteca de tradu-
ción” como na “Medusa” de Na-

rrativa”. Foi nesta última onde
saíu Mr. Vértigo. “Estaba a bus-
car unha novela que puidese ter
certa acollida, e pareceume a tal
para o mercado galego”.

Mais aquela primeira novela
de Auster non suscitou moito
entusiasmo. Houberon pasar
dez anos para que se volvese edi-
tar unha tradución, e o resultado
foi ben diferente: Brooklyn
follies, en Galaxia, da man de Eva
Almazán como tradutora, e
coincidindo coa súa publicación
en castelán e tamén co ano en
que lle foi outorgado a Auster o
Premio Príncipe de Asturias.
“Pensaramos xa en Oracle night
(foi traducido ao castelán como
La noche del oráculo, por Ana-
grama), pero non chegamos a
tempo. Entón chegou Brooklyn
follies, un bombazo”. O com-
promiso da editorial Galaxia con
Auster mantívose dende aquela,
“sen deixar ningún oco decu-
berto”, afirma Lema. A vontade
era publicar todo o que saíse,
mesmo o guión literario do filme
The inner life of Martin Frost(A
vida interior de Martin Frost). 

AUSTER, UN MOTOR DA TRADUCIÓN.

É un dos escritores máis seguidos en todo o mundo, agora
está a consolidar un público fiel tamén en galego. A súa
última novela, Un home na escuridade,fala da crise
interna que viven os EE UU, aínda que tamén ten
momentos intimistas e xa encabeza a lista de novidades

Auster e a crise de América
Paul Auster,durante unha conferencia de prensa en Oviedo, onde recolleu o Príncipe de Asturias das Artes do 2006. FÉLIX A. ORDÓÑEZ / REUTERS

’’O que detectamos son dúas
liñas diferentes que gustan
moito: unha máis
experimental e outra  máis
vital, optimista” 

[Carlos Lema]
Editor.
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habite continuamente nese de-
safio, aínda que as súas opinión
sexan capaces de escandalizar ao
mesmo nigromante Patricio Si-
not. Festina lentenon é novela de
personaxe aínda que dispoña
dunha personaxe nuclear. É bas-
tante máis.

Festina lenteé a novela dunha
época, novela histórica elabora-
da cun fragmentarismo vangar-
dista e seguidora dos
discursos de misterio á
moda que procuran
verdades agachadas
nos séculos e atinxen a
toda a humanidade.
Que neste caso están
escritas na lingua dos
arxinas, no enigmático
barallete dos traballa-
dores da pedra, ese ele-
mento basilar, cuxo do-
minio inicia o progreso
da humanidade. Porén,
iso é o de menos, a desculpa para
contar unha historia arredor dos
libros, unha historia sobre as loi-
tas polo poder, sobre a corrup-
ción das ideas, da sociedade, da
relixión, da “política”. En Com-
postela, porque tamén é unha
novela de Compostela, de Com-
postela, da Galiza, de España,
mesmo da Europa entre o XVI e

crítica

CULTURA.32.

Tabela das letras. FFIICCCCIIÓÓNN¬¬  
� UUnn  hhoommee  nnaa  eessccuurriiddaaddee..  Paul Auster. Galaxia.

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

� FFeessttiinnaa  lleennttee.. Marcos S. Calveiro. Xerais.

� OOss  nnoommeess  ddoo  ttrraaiiddoorr.. Xurxo Sierra Veloso. Xerais. 

�TTrraass  ddoo  ssoollppoorr.. Haruki Murakami. Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN ¬¬    
� OOss  GGrroouucchhooss..  Manuel Rivas. Xerais.

� OOuuttrraa  GGaalliicciiaa.. Suso de Toro. Xerais.

� AA  rreepprreessiióónn  lliinnggüüííssttiiccaa  eenn  GGaalliicciiaa..Mª Freitas. Xerais.

� PPaarrqquuee  PPeenneeddaa--GGeerrêêss..  VV AA. A Nosa Terra.

� GGuuííaa  ddooss  ccaammiiññooss  ddoo  EEuummee.. Chano Eiroa. Xerais.

Abrir unha novela histórica e sa-
berse situado no epicentro do
misterio é todo un. Sinxelamente
porque temos datos limitados a
cerca do tipo e condicións de vi-
da, dos intereses
e motivacións
que goberna-
ban o vivir das
xentes. Sempre
se aprende algo
nos  libros, esa
seguranza in-
creméntase nos discursos histó-
ricos; e se a ficción resulta críbel,
mel nas filloas. Velaí, precisa-
mente, a gran dificultade deste
xénero. Polo que, de primeiras,
cómpre comezar recoñecendo e
louvando o gran labor de investi-
gación, de documentación, que
o autor debe desenvolver, xa non
para confeccionar o entramado
fabulesco senón mesmamente
para facer que este sexa posíbel. 

O caso que hoxe traemos  é un
acaído exemplo, primeira novela
para adultos que publica Marcos
S. Calveiro, autor que no eido da
literatura infanto-xuvenil ten dei-
xado títulos interesantes. A caba-
lo entre os séculos XVI e XVII sitú-
ase a historia de Ambrosio Cava-
leiro, encadernador composte-
lán que chegará a ser depositario
do códice dos lavancos, misterio-
so libro que herda, canda o obra-
doiro, do seu mestre Ubaldo
Luaces. A novela é algo máis que
a súa vida, mais esta é o lévedo e o
miolo da novela, dunha historia
de intrigas, de loitas polo poder,
de libros prohibidos e verdade
única, oficial e católica… En si,
non é a novela dos que desafían o
pensamento establecido senón
máis ben a dos custodios que fan
posíbel a súa pervivencia no tem-
po. Queremos dicir, Ambrosio
Cavaleiro non é personaxe que

temas ( o xaxún, o estado da ci-
dade, as seitas, sobre a arte da
encadernación, as reliquias, a
teima nobiliaria dos pobos…)
que son moi pertinentes para
ofrecer esa visión global e parti-
cular á vez, para crear unha at-
mosfera total que lles dea fondu-
ra ás personaxes e fagan críbel
non só a personaxe senón ta-
mén a época. Mais é unha arma
de gume revirado. Porque con-
tribúe a que a historia rexente, a
central, fique desdebuxada; aín-
da contando con que as perso-
naxes (calquera) están ben, rexa-
mente, configuradas; pero é que
tamén tenden a aparecer e desa-
parecer un tanto sorpresiva-
mente, non diferenciando moi-
to as que son referenciais das
propias da trama. Nesta espiral,
o peor momento chega preto do
remate, cando, nunha carta ao
mestre Ambrosio, semella que a
autoría é do irmán de Francisco
–“O meu  irmán Francisco…”,
dise (273)– mais é o propio Fran-
cisco quen asina.

Se ben estas pedriñas entor-
pecen un chisco a lectura, o cer-
to é que non se fai doado aban-
donala, sobre todo se non se le
aos poucos, se se entra con deci-
sión nela. En boa parte, esta vi-
gorosidade, explícaa a rica at-
mosfera en que se desenvolve a
historia, que se apega ao lector,
quen tamén se achará  ineludi-
belmente seducido por un estilo
labrado con esmero, no que
poucas veces se perde o ritmo (o
ritmo marcado pola sintaxe que
a época esixe); neste aspecto in-
clusive se pode dicir que o autor
logrou equilibrar a fidelidade á
época co propósito de non estra-
ñizar en exceso, aínda que re-
dundara nun meirande luci-
mento. E, canda isto, son de sa-
lientar tamén os diálogos, uns
diálogos ben construidos, dota-
dos da capacidade de conferir
autenticidade a esta que é unha
boa historia, ricazmente am-
bientada e escrita, repetímolo,
con esmero. Eis unha novela
histórica, compostelá e medie-
val, libresca e que satisfai as pre-
ferencias esotéricas que unha
boa parte dos lectores actuais se-
mella demandar. E  ben escrita.�

Xosé M. Eyré

Marta Dacosta

S on anos reclamando com-
promisos. Anos denun-

ciando que non se cumpre a le-
xislación. Anos advertindo de
que cómpre tomar medidas.
Agora é o Consello da Cultura
quen dá datos e pon en eviden-
cia as cifras do abandono. Di o
que xa dixemos antes, desde a
CIG, desde a AS-PG, que a le-
xislación non se cumpre e que
hai que adoptar medidas, co-
mo a formación do profesora-
do, a dotación de materiais, o
apoio aos equipos, a sensibili-
zación da comunidade educa-
tiva... A implicación efectiva da
Consellaría de Educación, res-
ponsábel dos centros. 

O informe fala de que só un
terzo do alumnado dos cen-
tros públicos ten como lingua
inicial o galego, constata ta-
mén o incumprimento nas
distintas materias, e só con
estes dous datos bótanse por
terra as falaces alarmas sobre
os perigos para o español. 

Non é unha novidade, sa-
biámolo. Sabiamos que os no-
sos fillos e fillas só poden em-
pregar o noso idioma cun gru-
po reducido de compañeiros
de curso e que os rodea unha
realidade que os obriga a expre-
sarse nunha lingua que non é a
súa, unha realidade que nin se-
quera no centro educativo lle
ofrece o 50 por cento das horas
docentes en galego porque non
se cumpre a lexislación. E fóra
da escola que teñen? Nada.

Xa o dixéramos, mais temos
novos datos, datos que falan
dunha menor conciencia,
dunha menor sensibilidade e
compromiso coa nosa realida-
de lingüística, e non pode ser
un informe sen máis, porque
xa hai tempo que a gota rebor-
dou a cunca. Cómpre tomar
medidas urxentes.�

O URXENTE

’’

NARRATIVA.

O valor
da historia

Festina lente
AAuuttoorr::  Marcos S. Calveiro.

EEddiittoorriiaall::Xerais.

’’Só un terzo do alumnado
dos centros públicos
ten como lingua inicial
o galego”

XVII. Inclusive, en certa maneira
é tamén unha novela da confu-
sión e do caos que sempre rode-
aron ao ser humano. Que re-
constrúe con innegábel acerto
diversos ambientes dos que ca-
racterizaban a amurallada cida-
de xacobea. Onde a forza e acer-
to descritivos resultan moi sa-
lientábeis, e só se puido chegar a
eles desde un coñecemento moi

grande da época litera-
turizada. As enumera-
cións (que se fan notar)
transmiten tanto o con-
cepto de exhaustivida-
de, de riqueza, como de
caos. Nunha delas, pre-
cisamente, cando se dá
conta das mercadorías
que chegaban a Com-
postela, algúns carros
levaban “tinto das ade-
gas da Terra de Lemos”,
o que non resulta doado

de asimilar porque  na Terra de
Lemos poucas adegas hai; con-
taría entón coas Terras de Ferrei-
ra e Sober e inclusive Chantada?
Antóllasenos excesivo, alén de
que, polo que sabemos, este viño
ía cara a un Lugo máis próximo.

A estratexia fragmentarista
resulta un instrumento axeitado
desde o cal introducir diversos

’’O vigor
da novela
explícase
pola rica
atmosfera
en que se
desenvolve
a historia”

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

Marcos S. Calveiro. PACO VILABARROS
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nándoo dende o seu leito… 
A capacidade fabuladora de

Auster desátase a partir deste es-
queleto argumental que mestu-
ra os planos de realidade e fic-
ción. Ensarilla historias de xeito
maxistral nunha prosa apre-
mante, dótaas dun ritmo rabio-
so, enche o discurso de digre-
sións sorprendentes. Enfía co-
mentarios a películas, anécdotas
dos superviventes do Holocaus-
to ou detalles da biografía da filla
do inevitábel Hawthorne… todo
vale para manter incandescente
a atención do lector. A sobrieda-

de técnica de Auster é
incontestábel e a lectu-
ra, cativadora. Mais ve-
laí que Auster dá unha
reviravolta sorpren-
dente: cara á metade da
novela, ensina o reverso
do truco, abandona o
simulacro e defrauda as
expectativas borgianas
que espertara o inicio
do relato dentro do re-
lato. Arriscándose a de-
cepcionar o lector, Aus-
ter cambia de rexistro e
pon ao descuberto co-

mo a biografía é a substancia da
que se nutre a ficción, como vida
e literatura se enguedellan de
xeito irreversíbel. 

Certo que Auster sempre in-
sistiu neste particular , mais o re-
chamante nesta novela é o lugar
central que ocupa un pesimismo

CULTURA.33.

Paul Auster iniciaba con The
Night of the Oracle–unha novela
irregular pero na que xa se albis-
caba a derrota que ía tomar pos-
teriormente– unha nova etapa
na súa carreira narrativa. Sen
perder os sinais de identidade da
súa obra –argumentos de intriga
que vertebran a
narración, un to-
que de fantasía
que exploraba o
fantástico no seo
da realidade, at-
mosfera irreal
pero altamente
afectiva–, internábase nun terri-
torio máis íntimo, máis emocio-
nal, renunciando a obsesión po-
la estrutura, pola sutura das múl-
tiples historias que se acugula-
ban nos seus libros, polo toque
máxicoque permitía sacar o coe-
llo da chistera sen que se resenti-
se a verosimilitude do relato… O
resultado materialízase en obras
que son, a un tempo, máis esi-
xentes e máis distendidas que as
que o fixeron célebre. Por unha
banda, Auster está máis relaxado
porque, a estas alturas, as costu-
ras que enfían as múltiples histo-
rias contidas nos seus relatos xa
non precisan ser disimuladas,:
existen como parte inherente
non tanto dun estilo como da
mensaxe esencial que pretende
transmitirnos. Pola outra, é moi-
to máis esixente porque, á vez
que a fragmentación do relato é
aceptada como característica
esencial da obra, estabelece uns
vínculos coa realidade que antes
permanecían agochados ou sin-
xelamente non existían. 
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CONTADELIBROS.
Mundo de peto

Rinoceronte presenta a nova co-
lección ‘Bagaxe de peto’, que in-
clúe en edición “portátil” dous tí-

tulos que xa
apareceran

noutras colec-
cións da
mesma editora.
Só o silencio
me responde,
de Anna
Akhmátova,
traducido por

Ekaterina Guerbek e Penélope
Pedreira, é unha obra culmen da
poesía rusa. O bosque dos rapo-
sos aforcados,de Arto
Paasilinna, en tradución de
Tomás González Ahola, é unha
novela de humor ambientada
no xeo lapón.

Clásico vasco

Obabakoak,de Bernardo
Atxaga, chega ao galego traduci-

da por Ramón
Nicolás. A
obra está con-
siderada
como un clá-
sico contem-
poráneo das
letras vascas.

Varios relatos onde a
cotidianidade se contaxia de
fantasía a través das vivencias
duns personaxes aparentemen-
te simples pero cheos de maxia.
Edita Faktoría K. 

Premio ‘Novela Europea’

Zadie Smith gañou o Premio
‘Novela Europea’ 2007 con esta
longa novela, Da beleza,que re-

visita a historia
das familias,
das relacións
de parella e do
compromiso
político. A escri-
tora londinien-
se, aos 30 anos,

debuxou un relato onde a tenru-
ra e o humor se xuntan. Historia
do día de hoxe a través do profe-
sor Belsey e a súa familia Edita
Galaxia.�

Un home na escuridadeapa-
rece, polo de agora, como o me-
llor exemplo desta conversión de
Auster. O argumento xira arredor
de August Brill, un crítico literario
retirado de setenta e dous anos,
acabado de enviuvar e convale-
cente dun accidente na casa da
súa filla Miriam. Esta conságrase
por enteiro ao traballo para su-
perar o trauma do divorcio.
Completa o cadro dos habitan-
tes da casa Katya, neta de Brill e
filla de Miriam, cuxo ex-mozo
acaba de ser vítima dunha morte
terríbel. Brill padece de insom-
nio, polo que aproveita
as noites para imaxinar
historias que manteñan
a súa mente afastada
dos tristes pensamen-
tos que alagan a casa. A
noite na que se desen-
volve a novela, concibe
unha historia na que
Owen Brick, un modes-
to mago que traballa en
festas infantís, esperta
nun buraco e descobre
que, sen saber como, se
converteu nun soldado
nun mundo paralelo,
nuns Estados Unidos onde non
sucederon o Once de Setembro
nin a guerra de Iraq pero que, a
cambio, están enleados nunha
nova Guerra Civil. Brick ten unha
misión neste mundo: matar o
crítico August Brill, que é quen
provoca o conflito bélico, imaxi-

beckettiano que xa estaba na súa
obra como idea, como teoría,
mais non como sentimento que
liga vida e narración. En Un ho-
me na escuridadeos personaxes
repiten sen cesar que “a vida é
unha desilusión”, que é cruel e
inxusta. En definitiva, que é ab-
surda. E precisamente é a narra-
ción, a literatura, a que a dota de
significado. Contamos historias
para outorgarlle un sentido as
nosas existencias, dinnos os per-
sonaxes de Auster, para lograr or-
denar as nosas vivencias máis alá
das arbitrarias ocorrencias do
destino. En realidade, só pode-
mos constituírnos en persoas en
canto suxeitos dunha narración
que construímos a partir dos
fragmentos que restan do noso
despropositado deambular. 

O relato da distopía vivida por
Owen Brick, daquela, intervén
na historia de August Brill non só
como oportunidade para inser-
tar comentarios críticos á actuali-
dade política norteamericana
–aínda que tamén o faga, en cla-
ve de vertixinoso e irónico
thriller– senón que duplica o dis-
curso do personaxe principal e
narrador. E así, alarga o campo
narrativo até sinalar un terreo de
conciencia que pon ao descu-
berto a relación entre desexo e
realidade. As contradicións de
Brill, os seus defectos e virtudes,
van tecendo un personaxe en-
trañábel precisamente polo seu
prosaísmo, pola absoluta ausen-
cia de feitos extraordinarios que
constitúen a súa existencia. Pola
contra, son as traizóns, as infide-
lidades e as oportunidades per-
didas as que semellan confor-
mar a súa mirada sobre o mun-
do. Unha lección de humildade
que se interna no mais fondo do
ser humano. 

E Auster aínda garda unha
devastadora traca final para or-
ganizar unha conclusión por-
tentosa e arrepiante que, obvia-
mente, non desvelarei aquí, pero
que serve de nexo entre a refle-
xión cívica e a existencial. Unha
reflexión que minimizará os pe-
rosque se lle poidan apoñer a es-
ta novela, admirable pola súa
audacia e pola sinxeleza coa que
seduce o lector.�

Manuel Xestoso

a (Ferrol).

Carlos Negro gaña o I Premio de Poesía Victoriano Taibo.Entre as preto

de 50 obras presentadas, o xurado escolleu como gañador o texto presenta-

do baixo o lema Cultivos transxénicos, de Carlos Negro, pola “orixinalidade

coa que se aborda” e “o emprego da ironía”. O poema, artellado en forma de

entrevista xornalística, denuncia o progresivo abandono do rural. O xurado

acordou ademais facer unha mención especial dos orixinais presentados

baixo os lemas Stratagemata e Imposturas. O premio está organizado pola

Entidade Local de Morgadáns (Gondomar).�

’’O rechamante
nesta novela
é o lugar
central
que ocupa o
pesimismo
beckettiano
que xa estaba
na súa obra
como idea”

A conversión
de Paul Auster

O novelista ensina
en Un home
na escuridadeo reverso
do truco literario
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Paul Auster. 

Un home na escuridade
AAuuttoorr::    Paul Auster.

TTrraadduucciióónn::  Eva Almazán.

EEddiittoorriiaall::Galaxia.
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As voces emerxentes da poesía déronse cita en Salvaterra.O temporal

provocou que esta XXII edición do Festival de Poesía do Condado, entre o 4 e

6 de setembro, tivese menos afluencia de público que en ocasións anterio-

res. Con todo, o repaso audiovisual ás agresións ambientais e as voces máis

novas e transgresoras venceron á choiva dos primeiros días. O sábado, o pú-

blico gozou dunha panorámica da poesía última máis interesante, dende

Chus Pato[na fotografía] a Alberto Lema ou Xiana Arias, e auténticos descu-

brimentos doutras linguas, como a catalá Nuria Martínez Vernis.�

nente e teimudo na súa megalo-
manía”) resulta que o mapa de-
beu ser obra dos surrealistas bel-
gas capitaneados por P. Nougé e
enfrontados aos surrealistas pa-
risinos. Evidentemente, probas
ao apoio por parte de De Diego,
ningunha. Así que acaba reco-
ñecendo: “a orixe francesa do
proxecto podería ser unha expli-
cación para este protagonismo
de París na cartografía de Varie-
tés”, mais “a man dos belgas
móstrase nítida nalgunha xoí-
ñas salpicadas ao longo do mo-
nográfico”. 

E para rematar, ainda que
tacticamente o di ao principio,
“xa se sabe que con que frecuen-
cia Breton no terminaba de velo
claro. Caso de ser capaz, podería
adiviñar que neses anos vinte do
1900 Bélxica era un continente
que tamén incluía París”. Lanza
outra das súas hipóteses: “o ma-
pa do mundo na época dos su-
rrealistas debía estar aludindo á
política colonial que Francia es-
tabelecera desde finais do século
XVII e que seguía vixente en
1929”. Talvez, mais esquece De
Diego outras opcións artísticas e
políticas do movemento surrea-
lista que puideron conducir á
“manipulación”: fascinación
polas artes e civilizacións primi-
tivas, adhesión á revolución so-
cial encarnada pola URSS, re-
chazo da civilización occidental
fundada nos valores Deus-Pa-
tria-Familia e que coa Gran Gue-
rra xerara unha mostruosa car-
nizaría, etc.  

Mais, ¿por que De Diego en-
fronta a Breton cos surrealistas
belgas achegando como pretex-
to o famoso mapa? A explica-
ción, involuntaria, entrégaa nas
páxinas 29-30: “está claro que
boa parte da nosa imaxe mental
do mundo deriva da maneira e
das formas a través das que tal
mundo se representa ante os
nosos ollos, tamén a través dos
mapas –de aí a radicalidade do
proxecto surrealista na súa pro-
posta de trastocamento da orde
cartográfica”. É dicir, ese trasto-
camento, esa radicalidade, non
pode partir de Breton, que non
entende nada, senón dos surre-
alistas belgas. Acabáramos.�

X.G.G.

teledetección, dispuña de exce-
lentes mapas mentres que a ci-
dadanía do país dos soviets debía
servirse dos falsos. Mentiras ide-
olóxicas para valorizar a potencia
e a gloria de estados e imperios
(no mapa climatolóxico de TVE,
Canarias está perto da Península
Ibérica, da que desaparece Por-
tugal, como se afundise no mar.
No do xornal El Paísestá comple-
tamente branqueado, como un
sepulcro). Mentiras contempo-
ráneas, máis subtís, máis cientifi-
cas, con hábil manipulación das
estatísticas, o xogo das clasifica-
cións e das representacións, que,
eventualmente, permiten dicir
todo e o seu contrario. 

E tamén produto industrial
manufacturado, con riquezas de
información sen límite ao usar
toda a potencia dos ordenadores
para tratar os datos, to-
da a ciencia mediática e
semiolóxica para segu-
rar as representacións.
Mais, a pesar de todo,
os mapas, o poder dos
mapas, que escapa ao
cidadán de a pé, ao tu-
rista, está controlado, e,
non o esquezamos: os
mellores mapas están
realizados polos servi-
zos topográficos dos
exércitos. Afirmar, polo tanto,
que “o mapa non pode nunca
acabar de nomear nin debuxar,
porque o mapa, intento absurdo
por ordenar o espazo, que é tan-
to como dicir o mundo, que é

Que é un mapa?: “Representa-
ción gráfica a escala da Terra ou
dunha parte dela, polo xeral nun-
ha superficie plana, onde se des-
cribe a súa xeografía ou se locali-
za un fenómeno, construción
por medio de símbolos conven-
cionais distintos segundo os ca-
sos”, define o
diccionario da
RAG (1977)? Ou
a proxección
gráfica dunha
imaxe da Terra,
unha creación
intelectual, un
artefacto que re-
flicte unha olla-
da do espírito máis que unha rea-
lidade inapreixábel pola ollada
sensorial? Ou, un plan de ocupa-
ción  do solo, un discurso de ima-
xes? O mapa pode considerarse
como construción racional, co-
mo espazo rigorosamente defi-
nido, mais tamén como lugar de
ensoñación e de sedución imaxi-
naria, como expresión da me-
moria afectiva e da memoria cul-
tural dos que o fan e daqueles pa-
ra quen está feito. Mais un mapa
é unha representación da reali-
dade e, polo tanto, unha defor-
mación desta. Deformación que
ten as súas regras: a escala, a pro-
xección, os símbolos. O mapa
pode (faino) proxectar mentiras
por torpeza, descoido ou negli-
xencia: como o erro, é humano.
Mentiras para enganar: mapas
publicitarios; para planificar, ou
para seducir deformando e ma-
nipulando. Pode proxectar men-
tiras estratéxicas: o exemplo, até
o absurdo, dos mapas soviéticos,
deformados ou voluntariamente
erróneos para enganar o adver-
sario que, grazas á espionaxe e á

tanto como dicir o suxeito (...),
nunca esta terminado”, como
escribe no seu último libro, Con-
tra el mapa,Estrella de Diego, é
esquecer adrede ou por descoi-
do, que a “clase posuidora”, que
dicían os esquecidos clásicos, é
xeradora perpetua de desorde.
De aí que a súa ordenación do
espazo sexa, simplemente, un
desorde (no sentido gramsciano
do termo), e polo tanto un arma,
tanto para o opresor como para
o oprimido. E isto, malia que o li-
bro de Estrella de Diego, como
din os editores, presente “o uso
dos mapas entre os artistas ac-
tuais como unha arma arroxadi-
za contra as narrativas impostas
e as súas trampas”.

De Diego inicia o seu libro re-
producindo o famoso Mapa do
mundo na época dos surrealis-

tas, publicado na revista
belga Variétésen 1929, e
que xa deu pé a un frus-
trado e rabioso panfleto
de Jean Clair: Du surré-
alisme consideré dans
ses rapports au totalita-
risme et aux tables tour-
nantes: contribution à
une histoire de l’insensé
(2003). Contrariamente
a Clair, De Diego ve nes-
te détournement dos

mapas por parte dos surrealistas
un disturbio na xeografía colo-
nial de occidente, cousa da que
nos alegramos, mais como a fi-
gura de Breton non entra dentro
dos seus parámetros (“inconti-

crítica

O CORDEL.
A Trabe de Ouro
Nº 74. Abril-xuño do 2008.

Dirixe: Xosé Luís Méndez Ferrín.

Edita: Sotelo Blanco. 

Prezo: 11 euros.

Neste número Xavier Vence
repara no cambio de “burbullas”

desde o sector
inmobliario
aos eidos da
enerxía e os ali-
mentos. Elena
Zenova fai un-
ha antoloxía da

literatura galega en ruso. Francis-
co Fernández Rei homenaxea a
Ramón Cabanillas. Jon Casena-
ve dá conta das novidades na
literatura vasca.

Criterios
Nº 10. Xuño do 2008.

Dirixe: Purificación Arija

Edita: Instituto de Estudos Políticos e

Sociais.

O oitavo centenario da Coruña
inspira os traballos de Antonio
Campos Romai, Xavier Losada,
Emilio Pérez Touriño, César An-

tonio Molina,
Xosé Luís Mén-
dez, Fernando
González Laxe,
Xosé Luís Mén-
dez Romeu,
Xosé Mª Barxa,

Xosé Luís Meilán Gil, Xosé
Ramón Barreiro Fernández,
Santiago Rey, Manuel Rivas,
Henrique Tello, Carme Marón,
Carlos Negreira, Alfonso Castro-
Beiras, Rafael Martín, Xosé
Navas, Manuel de la Iglesia,
Xavier Alcalá, Olga Ríos e Carlos
Pereira.

A micro pechado
Nº 100. 

Dirixe: Helena Domínguez

Edita: ERGAC.

Neste número especial Eduard
del Castillo entre-vista a Antón

Escuredo, pri-
meiro director
da revista, hai
oito anos.
Tamén
escriben Suso
Mon, presiden-

te de ERGAC, Judith Vázquez e
Paulo Aguiar entre outros. �

’’O poder
dos mapas,
que escapa
ao cidadán
de a pé, ao
turista, está
controlado”

ENSAIO.

A manipulación
através
dos mapas

Contra el mapa
AAuuttoorraa::    Estrella de Diego.

EEddiittoorriiaall::Siruela.

Estrella de Diego. 
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Castaño ao saxo sobrevoando
sobre a estrutura elemental do
Organic Collective.

Pero se o esquema do grupo
está ben asentado nunha sólida
creatividade, máis marxe de ex-
ploración se detecta na técnica
instrumental dos tres integran-
tes da formación, pois o batería
non só marca o ritmo senón que
matiza os distintos compases

percusivos, o órgano serve tanto
de complemento melódico co-
mo de mecánico teclado, e o gui-
tarrista puntea ao tempo que se
permite certas licencias instru-

mentais. En resume, o trío amo-
sa unha destreza técnica que fai
do disco un universo sonoro no
que cómpre reparar debida-
mente a atención, pois tampou-
co fan grande alarde de virtuosis-
mo espectacular. Tan só se mul-
tiplican os integrantes da forma-
ción para ofrecernos o mellor de
si  mesmos,
nun repertorio
variado se-
gundo se de-
tecta nos fre-
cuentes cam-
bios de ritmo e
compás dos
temas grava-
dos, coa espe-
cificidade dun
“Blues for Da-
ve”, que reitera
unha lección abondo asumida
desde hai ben tempo: a habilida-
de de certos músicos brancos
para vivenciar a música creada
orixinariamente por colegas ne-
gros. Se cadra, este é outro valor
engadido do rexistro, polo de-
mais tan vital na interpretación
como o afeccionado poida ima-
xinar.�

X.M.E.

Malia o nome da formación que
encabeza este rexistro, estamos
a falar de músicos ubicados en
Galiza –cando menos dous de-
les–, se ben formados academi-
camente fóra do noso país. E
ben que se nota neste disco, ele-
mental na súa concepción e al-
go máis complexo na interpre-
tación. Estamos a tratar dunha
formación que se move nos lin-
deiros do jazz. Para tal cometido
abonda cun trío a modo de co-
lumna vertebral, aparentemen-
te estruturado en base ao guita-
rrista Marcos Pin, dada a súa

condición de compositor sobre-
saínte no conxunto dos nove te-
mas gravados, e completado
por Juan Galiardo nun instru-
mento que tiñamos un tanto es-
quencido, o órgano, e máis Car-
los López á batería. Os tres trace-
xan un discurso musical diáfa-
no, doadamente detectábel po-
lo afeccionado, e apenas altera-
do nalgúns temas por Pablo

ANOSATERRA
11-17 DE SETEMBRO DE 2008

III Encontro de Novos Escritores no Pazo de Mariñán. A Asociación de

Escritores en Lingua Galega, co apoio da Dirección Xeral de Xuventude e da

Deputación da Coruña, organizan o III Encontro de Novos Escritores que se

celebrará no Pazo de Mariñán o 26 e 27 de setembro. Baixo o lema “Entre

dous séculos” dáse continuidade a esta actividade que non se celebraba

dende 2002 e coa que se persegue revisar a creación máis nova, concreta-

mente a daqueles autores que comezaron a publicar nos noventa. Nas catro

mesas redondas programadas participarán, entre outros, Oriana Méndez,

Lara Bacelo [na fotografía] Ana Acuña, Samuel Solleiro, Leo Campos, María

Reimóndez, María Lado e O Leo.�

MÚSICA.

Trío
simétrico

Maybe in other life
AAuuttoorr::  Organic Collective.

EEddiittaa::Audia Records.

’’Estamos
a tratar
dunha
formación
que se move
nos lindeiros
do jazz”

Marcos Pin e [á dereita] Pablo Castaño.

? UERE SABER MÁIS?
www.marcospin.com
www.isabelgonzalez.eu
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crítica
corpo nunha lingua metade líri-
ca, metade procaz. 

Cun texto tan completo,
pensarán algúns, é doado
montar un bo espectáculo. Ao
contrario, o risco de non estar á
altura das palabras era enor-
me. Factoría opta por espir o
texto de circunstancias expli-
cativas, por fuxir da retórica es-
cénica de novo rico, por darlle
á palabra o protagonismo con-
fiando na intelixencia do es-
pectador, que deberá construír
o discurso a partir dos retallos
que van iluminando os carac-
teres e a desorientación dos
personaxes. 

O elenco demostra com-
prender ben o que ten entre
mans e a enerxía vai medrando
a partir do intercambio, do tra-
ballo de escena. Sería inxusto
destacar o labor de ningún dos
actores porque todos conse-
guen momentos estupendos,
facendo un continuo alarde de
ironía e de arrogancia –no bo
sentido da palabra– durante to-
da a función. Talvez o ritmo se
lles escapa por momentos, le-
vados pola frenético dinámica
que contén a obra: aí hai que
axustar. O coidado movemento
escénico achega a estética non
a danza, mais si a unha estética
moi contemporánea que axu-
da, ao mesmo tempo, a distan-
ciar e a destacar sutilmente os
momentos máis dramáticos. O
contido emprego do vídeo
achega beleza dando claves pa-
ra a comprensión do texto. 

Demostra esta obra que para
facer un bo espectáculo non se
precisan enormes sumas de di-
ñeiro, que a dirección pode ser
unha arte cando traballa a favor
do texto, que os actores seguen a
ser o elemento fundamental do
teatro e que o ensaio metódico
con eles resulta imprescindíbel.
Todos aqueles que aínda temen
o teatro contemporáneo –qui-
zais desencantados polo maltra-
to que adoita recibir ese ambi-
guo concepto– deberían asistir a
esta función: atoparán razóns
para estimalo. Tanto coma os
habituais que encheron o Teatro
Principal de Santiago, que ova-
cionou con entusiasmo.�

Manuel Xestoso

autor que aínda acredita na lin-
guaxe como instrumento para
afondar nos conflitos que atena-
zan o ser humano, un-
ha especie de Mark Ra-
venhill dotado da furia
de Koltés que consegue
nos seus textos un sor-
prendente equilibrio
entre a provocación in-
conformista e a tenrura
poética. Crónicas… é
un magnífico exemplo
de como se pode mon-
tar un espectáculo
complexo e polimorfo
baseado na palabra,
nos relatos de persona-
xes que reviran e retor-
cen a linguaxe para dar
expresado unha angustia que, se
cadra, non entenden. 

A obra fai uso dunha frag-
mentaria estética polaroid, pre-
sentándonos cinco personaxes

campos da creación –e das axu-
das das administracións– e que
magnificaba os aspectos espec-
taculares da moito máis ricaz ce-
rimonia do teatro. E tamén á hi-
pertrofia da profesión duns di-
rectores de escena que, dema-
siado a miúdo, buscan suplantar
a creatividade do autor coa súa
propia. Mais a realidade é teimu-
da e acaba por poñer todos os ex-
cesos no seu sitio e –afortunada-
mente– sempre aparecen figuras
que desbaratan os cálculos da-
queles que alegremente diag-
nostican a morte do autor. Se
queren constatalo, vaian ver sen
demora Crónicas de días entei-
ros, de noites enteirase recupe-
ren o sentido máis auténtico da
expresión literatura dramática. 

Factoría Teatro acerta, xa de
entrada, ao poñer en escena –até
onde eu sei, por primeira vez no
noso país– a Xavier Durringer, un

Unha opinión moi estendida
nos últimos tempos entre os ur-
didores da contemporaneidade
teatral sostén –sen ningún pu-
dor– que o teatro de texto está
acabado, que o autor está morto.
Sen entrar a fondo na cuestión,
poderíase suxerir que estes inte-
resados diagnósticos se deben á
primacía que durante moito
tempo acadou un teatro de exhi-
bición que converteu o texto en
pretexto, debedor das modas es-
téticas que facían furor noutros

en flashs breves e lacónicos, en
principio desconcertantes: frag-
mentos de accións e diálogos

barallados ao chou, sen
un fío temporal que lles
dea unidade, situados
nun espazo neutro e in-
determinado que subli-
ña a soidade dos prota-
gonistas. Son homes e
mulleres do noso tem-
po, afogados polo artifi-
ciosa abundancia dun-
ha sociedade que, para-
doxalmente, non per-
mite unha auténtica
comunicación; seres
perdidos en busca do
que Handke chamaba
“o momento da sensa-

ción verdadeira”. Pouco e pouco
eses anacos de vidas van debu-
xando uns personaxes que sos-
peitan que quizais o absurdo ga-
ñou a partida, que oscilan entre
a esperanza de atopar un con-
tacto e o desalento de quen ve
como a vida se pon na súa con-
tra. “A vida é o que nos mata”, re-
piten. 

E ese o seu discurso acaba en
acusación ao público, á socie-
dade consciente que non reac-
ciona ante a virtualidade e a tri-
vialización dos sentimentos. A
sistemática busca do sentido,
dinnos, acabou por baleirarnos
de sensacións. Por iso buscan
desesperados algo que os con-
mova, sobre todo amor (Love
shack, cantan os B-52s), o eter-
no elixir. Pero tamén sexo, dese-
xo, maternidade, amizade…
mesmo a decepción ou a dor.
Calquera cousa con tal que sexa
auténtica. “O que doe non é o
golpe, o que doe é non velo vir”.
E ese berro exasperado toma

TEATRO.

Volta ao autor,
volta ao texto
A Factoría dálle
protagonismo á palabra
na súa última montaxe

Compostela acollerá en 2010 o Congreso Internacional do IBBY.O maior

acontecemento mundial de literatura infantil e xuvenil escolleu a capital gale-

ga como sede do seu XXXII congreso, que será entre o 8 e 12 de setembro do

2010 no Pazo de Congresos, co lema 'A forza das minorías'. Encárgase de coor-

dinalo o escritor Xosé Antonio Neira Cruz, de Gálix (Asociación Galega do Libro

Infantil e Xuvenil), quen presentará a iniciativa ao longo da próxima semana en

Copenhague, onde está a ter lugar o XXXI Congreso do IBBY.�

’’Factoría opta
por darlle
á palabra
o protago-
nismo,
confiando na
intelixencia
do
espectador”
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Crónicas de días enteiros,
de noites enteiras
de Xavier Durrínger
CCoommppaaññííaa::  A Factoría Teatro.

DDiirreecccciióónn::  Alfredo Rodríguez e Olga

Cameselle.

EElleennccoo:: Anabel Gago, Gena Bahamon-

de, Fran Peleteiro, Santiago Cortegoso e

Xosé Manuel Esperante.

Dous intres de Crónicas de días enteiros, de noites enteiras. ANDREA COSTAS
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cemos comparacións e sabe-
mos en que liga xogamos. O

mellor é a constru-
ción do guión, sen
alardes nin desestruc-
turacións que nos lí-
en, pero con eficacia,
con diálogos cheos de
autenticidade; outra
cousa é a realización,
que poderíamos po-
ñerlle a chata de que
resulta televisiva en
demáis. E logo está a
interpretación, que é

no que todos os espectadores
coinciden; as dúas mozas asu-

men a personalidade de tan-
tas outras mulleres da vida re-
al, sen futuro e con escaso pre-
sente, desclasadas, sen máis
posibilidades laborais que o
salto de mata de traballos
eventuais. E, por riba, coa
obriga de buscar a felicidade,
de sorrir e vivir e tomar cafés
con leite e tapas con caña de
cervexa. E as dúas mozas
cumpren co seu cometido, e
vanse facer notar en entrega
de premios patrios, porque
son artistas e, por riba, des-
prenden a dozura das mozas
pringadas e tenras. 

Se a película non chega a
máis altos cumios é porque a
historia é mínima, ben contada
e presentada, pero que carece
de esa cuarta dimensión que
posúen as películas grandes. É
unha película que hai que ins-
cribila no arquivo de tantas ou-
tras feitas con cariño, con ofi-
cio, con medios contados, e
coa dignidade de artesáns que
achegan historias para encher
os lugares estreitos do cine,
tantas veces ocupados polos
grandes paquetes de coloríns
cheos de aire e negocios. 

PROPOSTA: Acaba de pe-
char definitivamente o cine da
miña vila. Propoño un minuto
de silencio pola nosa incompe-
tencia como espectadores.�

J.A. Xesteira

Esta película chega precedida
de avisos, que son coma os pa-
peis amarelos que se pegan
para lembrarnos de que, ade-
mais de ser unha película que
nos pode contar historias e
abrir sorpresas, tamén ten ou-
tros valores. Iso non deixa de
crear no espectador certos
preconceptos. Claro que, por
outra parte, sendo como é un-
ha película española, de pre-
suposto ridículo se a compa-
ramos con calquera das trapa-
lladas fastuosas que invaden
os cines con carimbo de Made
in USA, a cousa é básica: ou te
anuncias, ou pereces. E así es-
tamos: película dirixida por
Ángeles González Sinde, di-
rectora da Academia de Cine e
guionista de mérito, que bota
man para esta obra súa dunha
novela de Elvira Lindo, xorna-
lista, guionista e novelista de
sona. E logo mete no corpo
das dúas protagonistas a Ma-
lena Alterio e Esperanza Pe-
dreño, tamén mulleres, de fa-
ma televisiva. 

Eses son os valores que se
mostran de antemán, nos
anuncios da televisión ou nas
reportaxes de propaganda que
anticipan a chegada da pelícu-
la ás pantallas. Pero, claro, aí
ten que pelexar contra super-
heroes cheos de efectos espe-
ciais, debuxos animados, que
xa non son debuxos, senón
outra cousa máis real que moi-
tas persoas e personaxes. E a
vida do cine de aquí é dura. O
espectador, chega xa contami-

nado; por unha parte avanza
cara ao cine co espírito de sal-
vador da patria (“hai
que botar unha man
ao cine de aquí”) e por
outra, coa curiosidade
de ver unha historia
escrita pola “nai” de
Manolito Gafotas e in-
terpretada pola moza
das series de televi-
sión e a Cañizares de
“Cámera Café”. 

Hai que recoñece-
lo, as cousas son así.
Pero a película ten valores
propios, sobre todo se estable-

Xosé A. Perozo

O edificio do Instituto Gale-
go da Información levan-

touse en Compostela para ser
sede do xornal Galicia, que
nunca chegou a editarse. Os ve-
llos galeguistas que mantiveran
aceso o facho durante o fran-
quismo soñaban con resucitar
aquela cabeceira que Felipe La-
vandeira, primeiro, e logo Va-
lentín Paz Andrade, puxeran na
rúa nos tempos agónicos do rei-
nado de Afonso XIII. A nostalxia
magnificou a importancia dun-
ha publicación que só lles che-
gou ós lectores durante pouco
máis de tres anos e, dende esa
ilusión, Isaac Díaz Pardo tentou
darlle forma e vida a un proxec-
to que nunca callou nestes tem-
pos democráticos. Probable-
mente a súa viabilidade empre-
sarial non tiña espazo no mar
de cabeceiras que hoxe inun-
dan Galicia.

O edificio segue aí, cumprin-
do outras funcións e represen-
tando un problema máis den-
tro da liorta que o mecenas Díaz
Pardo e Sargadelos manteñen.
Agora desde Presidencia da
Xunta xorde a idea de converte-
lo nunha fundación co nome
de Isaac. O proxecto está verde
pero o aplauso é unánime no
mundo da cultura. O IGI é o
símbolo dun soño imposible,
dunha Galicia na que as indivi-
dualidades non conseguen mo-
ver a auga dos muíños deses
que falan pero non dan trigo,
que locen o verbo pero non
arriscan o peto. A solución pro-
posta honrará a Díaz Pardo,
achegaralle a Sargadelos unha
liquidez importante e outorga-
ralle unha función práctica ó
edificio. Unha carambola a tres
bandas na que ninguén perde e
Galicia pode gañar un instru-
mento máis para a cultura. E,
postos a propor, e ser funcio-
nais, non podería esa nova fun-
dación ser un apéndice da Fun-
dación da Cidade da Cultura,
para non seguir duplicando es-
forzos? �

FUNDACIÓN
IGI
’’

Isaac Díaz Pardo tentou
darlle forma e vida a

un proxecto
que nunca
callou”

’’

’’Se a película
non chega
a máis altos
cumios
é porque
a historia
é mínima”

Tonino Carotone, Los Delinqüen-
tes e La Troba Kung-Fu en Allariz.
O Reperkusion'08 clausura o calen-

dario de festivais de verán cun cartel

destacado que dá cabida a música

máis canalla e as últimas tendencias

da electrónica. Así, entre o 19 e o 21

de setembro subiranse ao escenario

do Reperkusión'08 Tonino Caroto-
ne[na foto], Los Delinqüentes, O So-

noro Maxín, John Acquaviva, La Tro-

ba Kug-Fú, Roy Paci & Aretuska e The

Pinker Tones, entre outros moitos.�

CINEMA.

Mulleres
da vida real 

Unha palabra túa
DDiirreecciióónn  ee  GGuuiióónn::  Ángeles González-

Sinde. Baseada nunha novela de Elvira

Lindo

EElleennccoo:: Malena Alterio, Esperanza Ped-

rreño, Antonio de la Torre, María Alfonsa

Rosso.

Fotograma de Unha palabra túa, de Ángeles González-Sinde [abaixo].
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Aquí afástase Reixa do poe-
ma-canción, psicofónico, ono-
matopeico (non sendo nalgún
na serie "Armarios de algas"),
pero sobre todo da análise do
real, para pórse radicalmente
na apóstrofe lírica, na senti-
mentalidade, nun erotismo
mesmo "cortés", como ben se
esmera en aclarar Castaño no
prólogo: "Na flora mariña baixo
esta singradura agardada de
anos non hai nin posesión nin
máscaras manipuladoras,
aboia o escenario dunha rela-
ción amorosa equidistante.
Alaga a algarada dunha senti-
mentalidade nova tinguida de
valores: respecto, humildade,
esforzo para manter a chama e
o seu merecemento, posesión
inofensiva, unha intelixencia
emocional que se regala en ca-
da abrazo". Un Reixa que des-
coñeciamos por completo.�

Lara Rozados
A aparición do último poema-
rio de Antón Reixa, logo de anos
de silencio, suscitou opinións
de todo tipo. Dende quen con-
sidera que racha (cando non
desprestixia) toda a súa obra
anterior, até quen o considera
unha novidade de máximo in-
terese. O libro chega 30 anos
despois de Silabario da turbina,
con Rompente, e a nove do seu
último traballo, o audio-libro
Escarnio. Polo medio, pasaron
moitos recitais poético-visuais,
follas de resistencia, dous pro-
xectos musicais (Os Resenti-
dos, a icona dos 80 en Galiza, e
Nación Reixa a mediados dos
90), e unha carreira prolífica na
industria audiovisual. Agora
non atopamos nada do que
puido ser Rompente nunha co-
lección de poemas intimistas, a
falar do "estado de confusión
ao que nos deu por chamarlle
amor". O autor afirma que este
é libro sobre o desexo, "un libro
para ler, sen música e sen ima-
xe, só coas ilustracións de Lei-
ro". Poesía introvertida, para ler
en silencio. Nada que ver co re-
cital, co megáfono.

Un dos alicerces da movida
dos 80 fíxose maior e acougou,
fóra do experimentalismo.
Cambiou a labazada, o látego
que sacode cada verso de "Vi-
go", dos Resentidos, por te(n)tá-
culos, algas, morneza, cousas
que envolven. A barricada non
está na rúa, senón na casa, den-
tro: "protección do mundo.
Abrazos, lágrimas de emo-
ción...". No espazo privado, "un
cabaré constante e doméstico
de emocións ao teu lado". O vo-
lume, número 200 da colección
de poesía de Espiral Maior, al-
berga, dentro dunhas tapas ro-
sas, salferidos por pinturas de
Francisco Leiro e con prólogo
de Yolanda Castaño, a un Reixa
ben pouco coñecido. Non hai
sátira, nin tampouco expansión

musical ou audiovisual do poe-
ma, non hai intención de sacalo
á rúa. É un poemario recollido,
pero non por iso marca un novo
posicionamento: o autor afirma
que ten outros dous agardando
a saír da gabeta, un deles O bar-
beiro de Bagdad, situado na in-
vasión do Iraq, que podemos
intuír ben diferente a este Láte-
go de algas.

Poesía intimista,
para ler en silencio
e sobre o tema do amor.
Pero estamos falando
de verdade
de Antón Reixa?

Látego de algas
ou o Reixa tranquilo

Xosé Miranda

É certo que o relato ten que ser sucesivo,  non moroso e
descritivo. Esa lección está máis que clara no conto

oral. Durante o soño, o cerebro reinterpreta a memoria e dá-
lle forma. Tendemos a lembralo todo como unha narra-
ción. A narratividade está, pois, nos nosos xenes, e tamén a
necesidade de escoitar, ler ou ver historias. Sendo neno co-
mecei a comprobar que os soños non só teñen estrutura na-
rrativa, senón que en ocasións son pezas dunha estrutura
maior. Soñaba, por exemplo, que andaba en bicicleta, e eu
non sabía andar. Decatábame de que era un soño precisa-
mente por iso, e espertaba. Pero a seguinte vez que soñaba o
mesmo, cando ese eu vixiante me advertía de que eu non
sabía montar, lembraba inmediatamente que xa aprende-
ra, e con quen, e de que xeito. Naturalmente, non era certo,
pero eu lembrábao, e seguía soñando. E a seguinte vez xa ía
cun grupo, todos en bicicleta, e así sucesivamente.

Non son máis ca dúas cousas: poeta e narrador. Estes
dous individuos actúan, porén, moitas veces en consenso,
como, sen ir máis lonxe, na Historia dun paraugas azul, que
é unha épica lírica con prosa pautada, e outras veces en di-
senso, como en Morning star,que foxe conscientemente da
prosa poética e do metafórico, pois se quero narrar unha
aventura brutal, desapiadada, rápido e ben, como quen co-
me pan, non podo ter innecesarios impedimentos. Pois eu
quero narrar de maneira que o lector comprenda o que lle
conto e para iso teño que facelo do xeito adecuado, que de-
pende, claro, do que estou contando. Son claramente parti-
dario da liña clara, como Hergé.

Non quere isto dicir que non integre nas obras o simbóli-
co e o onírico, non só nas obras claramente fantásticas co-
mo A biblioteca da iguanaou As mans do medo,senón nas
descarnadamente realistas, como O demo á orellaou Mor-
ning star. Porque todos soñamos. Eu combato o sono e de-
fendo o soño. Combato o sono, o tedio e o aburrimento dun
realismo plano que resulte ser costumismo puro, e defendo
o soño, a utopía, a ilusión e as aspiracións que todos leva-
mos dentro, o tesouro que todos buscamos. 

Supoño que existen dous tipos de escritores, o escritor de
ideas e o escritor de imaxes. O primeiro pode facer filosofía,
novelas de tese, crónicas e realismo social, fábulas con mo-
ralexa e arquetipos representando o mundo. O segundo, e
eu son destes, é un narrador puro ou un poeta puro. Non fa-
go filosofía, conto. Conto a vida dun individuo concreto, sin-
gular, característico, unha emoción concreta, un terror de-
terminado, ou versifico as miñas sensacións, intuicións,
imaxes. E iso é todo. 

Creo que a literatura é sempre algo similar a un object
trouvé. Este termo que alude, como tal, ao minxitorio de
Marcel Duchamp, serve para catalogar obxectos cotiáns,
que descontextualizados adquiren outro significado. Do
mesmo xeito, unha percepción standardpode modificarse
cun mínimo cambio no punto de vista, modificándose to-
talmente o significado. �

SOÑO E NARRACIÓN
’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’Combato o sono, o tedio 
e o aburrimento dun realismo
plano que resulte ser
costumismo puro, e defendo
o soño, a utopía, a ilusión”

’’Non hai sátira, 
nin tampouco expansión
musical ou audiovisual
do poema, non hai
intención de sacalo á rúa”

O poeta Antón Reixa. PACO VILABARROS
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Lara Rozados
Luís González Tosar, nado no
barrio de Palermo Viejo, en Bos
Aires, o 25 de agosto do 1952,
profesor de lingua e literatura ga-
lega no IES San Clemente de
Compostela, presidente do PEN
Clube de Galicia dende o 95, aca-
ba de publicar o seu poemario
Estúrdiga materia, con limiar de
Xosé Luís Méndez Ferrín e ilus-
tracións de Manuel Quintana
Martelo. Amais, en colaboración
doa Deputación de Ourense,
inaugurou recentemente a In-
sua dos Poetas, nun seu eido en-
tre O Carballiño e O Irixo. De lin-
gua, literatura e espazos para a
poesía falou con ANT.

Estúrdiga materia (Galaxia)
chega logo dun silencio de dez
anos, e Ferrín afirma no prólogo
que é un poemario que traspasa
"a plenitude e a madurez".  Con
el, González Tosar afirma que
quixo "chegar á depuración da
palabra, que penso que é un pro-
ceso saudábel que todo poeta
debe facer. Eu aprendino no seu
momento dos que tiñan máis
experiencia, e agora chego a el.
Segue habendo en min a mes-
ma concepción do mundo, a
mesma ideoloxía. Sigo conside-
rándome unha area de sal neste
mar da literatura e da cultura ga-
legas, pero teño salinidade pro-
pia". O poemario chega despois
deMadeira do meu canto, segue
fiel a un estilo, pero engadindo o
diálogo con outras artes: "algo
que explicou moi ben o profesor
Anxo Tarrío, que detectou no
meu texto, a importancia do pa-
ratexto: Estúrdiga materia é moi-
to máis có texto, está en diálogo
coas ilustracións de Quintana
Martelo, co magnífico deseño de
Manolo Janeiro, coa disposición
dos textos... É un libro distinto,
non convencional".

Tosar bota a vista atrás den-
de un poemario que dialoga
coa tradición literaria universal,
pero tamén consigo mesmo.
Lembra como un momento
clave na súa vida a chegada a
Galiza. Aporta en Vigo no 69, e
estuda no instituto Santa Irene,
que definirá toda a súa traxecto-
ria: ter como mestre a Ferrín, a
Leónides de Carlos, ou a Rufo
Pérez, nun Vigo rebuldeiro on-
de ecoaba aínda a revolta. Iso

imperiosa a creación de espazos
para a poesía: logo de pasar por
Urueña (Valladolid), Vila do Li-
bro, vén marabillado: "conta con
oito librarías institucionais, é di-
cir, de defensa da lingua e litera-
tura castelás, e falamos dunha
lingua con estado! E aquí, eu
propoño, por que non pensar-
mos en Celanova como posíbel
Vila do Libro? Coa tradición lite-
raria que ten, dende Curros a
Celso Emilio ou Ferrín. Quen di
Celanova di Padrón ou Rianxo.
Xa que estamos en Europa, co-
mo comunidade diferenciada,
tiñamos que facer por que se nos
visualice". Considera que non se
poden deslindar a cultura "li-
bresca, intelectual", da cultura
popular, da inmersión da aldea.
"Aí é onde está a verdadeira in-
mersión lingüística".

A LINGUA VIVA. É inevitábel entrar
noutro tema vital: a normaliza-
ción lingüística, no ensino e a to-
dos os niveis. Dende a docencia,
acha incoherente que a Conse-
llaría de Educación aprobe o de-
creto a prol do uso do galego e,
ao tempo, elimine a literatura
galega do século XX do currículo,
materia que el precisamente im-
parte. Tamén é moi crítico coa
situación sociolingüística xeral:
"vivimos aínda nunha realidade
que non ten outro nome que di-
glosia, deixémonos de maquilla-
xes de bilingüismo harmónico:
calquera que teña certa idea de
lingüística sabe que non é posí-
bel”. Sobre as campañas en de-
trimento da normalización lin-
güística, opina que son "unha
arremetida orquestrada dende
fóra, co beneplácito de certo sec-
tor do PP. Isto é cousa de profe-
sores nugalláns e resentidos, que
na vez de conectaren cos seus
alumnos, buscan oporse a eles.
Estase a alimentar un lume moi
perigoso, xa que moitos non sa-
ben en contra de que disparan".

Dende as súas múltiples fron-
tes, o poeta, profesor e tamén di-
namizador cultural fai unha va-
loración: "sigo traballando no
Pen Clube, achegando o que po-
do. Pero agora teño unha visión
moito máis serena do que tiña
antes. Simplemente aposto por
unha terra e por unha lingua en
que penso e soño".  �

ción da Crítica española, Seis
cánticos labrados co recordo de
seis cidades mouras, Campás
de Recalada, Coa forza da pala-
bra , e a colección de relatos Es-
tación Marítima. 

CEN FERRADOS PARA A POESÍA. Amais
da carreira literaria que leva tras
de si, preside o Pen Clube de Ga-
licia dende o 95, e recentemente
acaba de inaugurar, coa colabo-
ración da Deputación de Ouren-
se, un espazo para a poesía: "ao
longo da vida fun moitísimas ve-
ces coas vacas por aquel sitio que
é Chousa do Pazo, ou Insua do
Pazo. Hai un pazo precioso do
século XVI que meu pai mercou
cando veu de América, para fa-
cer del explotación gandeira.
Son cen ferrados, algo que non é
frecuente na provincia de Ou-
rense. Traballei alí moitas veces e
tamén soñei con que chegase o
momento de facer daquilo un
espazo de uso público. É unha
insua, un anaco de terra entre
dous ríos, e que só ten flora au-
tóctona: carballos, piñeiros, cas-
tiñeiros, xestas, sabugueiros, tei-
xos, sobreiras... O que nunca ha-

marcou o González Tosar ado-
lescente, que logo traballou nos
"strawberry fields" británicos, e
tamén de camareiro nunha ca-
fetaría viguesa onde coincidía
co propio Ferrín, con Cunquei-
ro, quen gabara "a enxebreza da
miña lingua", con Fernández
del Riego ou con Laxeiro. No 72
chega a Compostela e comezan
os estudos de filoloxía inglesa, o
contacto con Ramón Piñeiro e
Alonso Montero, e a conforma-
ción dunha identidade.

"Fundamos Dorna no 81, a
raíz dos debates do I Congreso
de Escritores Galegos, no Mos-
teiro de Poio.  A partir de aí, vi-
mos a necesidade de existencia
da revista, que saíu co apoio da
Asociación Dorna, da Illa de
Arousa, e despois xa como "Re-
vista da Cátedra de lingua gale-
ga da USC". Chegou Ramón
Lourenzo, e os mozos atoparon
en Dorna un apoio para come-
zar a escribir. Eu empecei alí, e
foi cando me despedín da revis-
ta, no 85, cando saquei A Canei-
ro cheo, o meu primeiro libro de
poemas". Seguíronlle Remol
das travesías, premio da Asocia-

berá son eucaliptos. Despois, hai
preparadas unhas instalacións
que servirán para dúas finalida-
des: didácticas, que calquera
poida ir alí co seu grupo de rapa-
ces e ter un espazo idóneo para
unha clase de literatura... Ou de
historia, xa que dende alí vese o
castro, as mámoas, a miña pa-
rroquia (Corneda, no Irixo, agora
xa podo dicir que é miña dende
que me nomearon fillo adopti-
vo). E por outra banda, facer da-
quel lugar confluencia de escri-
tores, da literatura universal".

Considera unha necesidade

Luís González Tosar, escritor, autor deEstúrdiga materia

‘Teño unha insua de cen ferrados
para dedicar á poesía’

’’Vivimos aínda  
nunha realidade que non
ten outro nome que
diglosia, deixémonos
de maquillaxes de
bilingüismo harmónico:
calquera que teña certa
idea de lingüística sabe
que non é posíbel” 

O poeta Luís González Tosar  na recente presentación do seu libro en Ourense. AGN
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Eduardo Rolland
Miguel Núñez [FOTOGRAFÍA]

NNo pasado mes de
marzo, un árbitro
foi agredido no ba-
rrio vigués de Coia

polo pai dun xogador infantil,
que o batía na cabeza mentres
repetía un insulto: “Fillo da
gran puta!” O colexiado foi in-
gresado no Hospital Xeral cun
traumatismo cráneo-encefáli-
co. Tiña 14 anos.

O suceso foi o máis extremo
dos vividos no fútbol base en
Galicia no que vai de ano. Pero
non é un caso único. Agre-
sións, insultos e ameazas de
pais que perden os nervios son

ao seu rapaz... A un neno de 5
anos!”, relata.

As cifras astronómicas do
fútbol profesional están a desa-
tar unha tolemia mesmo nas
categorías alevín, benxamín e
infantil. “Hai boa xente, que lle
dá vergoña ir aos partidos cos
seus fillos, e ver o que fan outros

pais, que mesmo ameazan os
adestradores por non lle dar
minutos aos seus nenos”, ase-
gura Cabaleiro.

As escenas de tensión son xa
habituais. E, para explicalas, es-
tá o feito de que o fútbol, mes-
mo nas categorías inferiores, se
ten convertido nun formidábel

negocio.
“Noraboa: Es xogador do Re-

al Madrid”, di a carta que o club
branco lle envía aos nenos que
teñen o privilexio de ser ficha-
dos para as súas categorías infe-
riores. Trátase de 250 rapaces
que pasan a vivir en Madrid,
mentres os seus pais reciben,
como pagamento, un piso, au-
tomóbil e un traballo novo, na
capital, ben remunerado.

O mesmo acontece no Fút-
bol Club Barcelona, que ten
outros 250 nenos na súa escola
de “La Masía”, dos que 75 son
residentes internos tratados
como estrelas.

Unha recente enquisa do
CIS, afirma que a meirande
parte das nenas queren ser
profesoras, pero os nenos se-
guen a querer ser futbolistas.
Con este soño, tense creado to-
da unha industria da que al-
gúns educadores xa dubi-

xa moeda común na práctica
do balompé entre os cativos. E
a situación está a xerar alarma.

“A tensión de moitos pais
nos partidos é enorme, mes-
mo cos rapaces máis peque-
nos”, explica Ignacio Cabalei-
ro, organizador da Vigo Cup,
un dos campionatos para ne-
nos de máis prestixio en Gali-
cia. “Se puidésemos, celebra-
ríamos os encontros a porta
pechada; ves cousas que non
as podes crer; este ano, incluí-
mos a categoría Sub-6, para
cativos de 4 e 5 anos, e nas
bancadas había pais berrando
insultos terríbeis, de fillo de
puta para arriba, a calquera
neno que lle roubase o balón

Non é un xogo de nenos
Fichaxes, pais, representantes...
A obsesión do fútbol infantil
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’’Este ano, incluímos
a categoría Sub-6, para
cativos de 4 e 5 anos, e nas
bancadas había pais
berrando insultos terríbeis”

[Ignacio Cabaleiro]
Organizador da Vigo Cup.

’’As cifras astronómicasdo
fútbol profesional están a
desatar unha tolemia
mesmo nas categorías
alevín, benxamín e infantil”

’’Unha recente enquisa
do CIS, afirma que a
meirande parte das nenas
queren ser profesoras, pero
os nenos seguen a querer
ser futbolistas”

>>>

DEPORTE E INFANCIA
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dan, polas consecuencias
que pode ter para os cativos.

“Levo 15 anos adestrando e,
por desgracia, vense demasia-
das barbaridades por parte de
pais, técnicos e directivos”,
afirma Xosé Manuel Pico,
adestrador ourensán que pu-
blica no seu blog os “traspa-
sos” máis polémicos no fútbol
infantil da súa provincia. A pa-
sada semana, mesmo incluíu a
Carta dos Dereitos do Neno
Futbolista, un decálogo no que
se recorda que os rapaces “te-
ñen dereito a xogar”, sen ser
sometidos a presións impro-
pias da súa idade.

“Hai escolas de fútbol que
só incentivan as ansias compe-
titivas e esquecen o máis im-
portante, que para min sem-
pre será que os nenos se divir-
tan xogando, se relacionen e
sexan, simplemente, iso: ne-
nos”, asegura.

A presión para os rapaces é
total. No que vai de 2008, as no-
vas de grandes fichaxes son
constantes. O Liverpool tentou
fichar este ano a Javi Rey, un xu-
venil do Pontevedra, de 17 anos.
Rafael Pérez, do club vigués Are-
osa, fichou polo Real Madrid con
16 anos, o mesmo que Óscar
Novo, infantil do Galicia de Ca-
ranza ferrolano.

“Moitos pais tolean con estas
novas”, afirma Ignacio Cabalei-
ro, “nas competicións de presti-
xio, un 70 por cento pensan que
teñen en casa un Ronaldinho,
traballan como auténticos re-
presentantes dos fillos, son am-
biciosos, pensan que van facer o
negocio do século e, aínda por ri-
ba, veñen os olladores e quén-
tanlles a cabeza con soños de fi-
chaxes astronómicas”.

Na primeira fichaxe do ne-
no, as ofertas desde logo non
están á altura do Manchester
City, club estrela do verán pola
fichaxe de Robinho. Pero un
recente fichaxe do Real Madrid
en Galicia tivo esta contrapres-
tación para a familia: Posto de
traballo nunha empresa, con
salario importante; piso na ca-
pital de España; taxi para o fillo
para ir adestrar e para o pai pa-
ra ir traballar; billete de avión
para a nai cada fin de semana;
e dous billetes de avión con Vi-
go cada mes para o pai. O neno
tiña 16 anos.

Para comprobar cómo está
a situación en Galicia abonda
un paseo por internet, onde se
poden atopar centos de vídeos,

nos que os pais presentan as
mellores habilidades dos seus
rapaces. Teñen a esperanza de

que así cheguen as fichaxes. E
non se trabucan: A comezos
deste ano, un rapaz australia-

no, Rhain Davis, de 9 anos, foi
fichado polo Manchester Uni-
ted despois de que os seus di-
rectivos coñecesen os seus ví-
deos en “Youtube”.

Hai pais que mesmo levan
aos seus fillos “de xira” polas es-
colas de fútbol de máis prestixio
do Estado, tentando que sexan
fichados. Exemplos teñen de
que a idea pode funcionar. Co-
mo aconteceu en decembro de
2007, cando o israelí Ram Bem
Naim, de só 9 anos, viaxou a Es-
paña para ser ofrecido ao Atléti-
co, o Valladolid e o Rácing de
Santander.

“Hai xente que escoita estas
historias e tolea”, afirma Caba-

leiro, “desde logo, supoño que
pensa no mellor para os fillos,
pero algúns trabúcanse e non lle
fan ningún favor aos cativos”.

Xosé Manuel Pico vai máis
aló: “Moitos pais queren xustifi-
car cos seus fillos as frustracións
propias”.

O negocio do fútbol infantil é
unha realidade en Galicia. A
metade do público que asiste a
partidos das seccións inferiores
da Selección Galega son ollado-
res de clubs. Algúns adestrado-
res de equipos galegos son re-
presentantes tamén dos gran-
des da Liga, como Real Madrid
ou Barça. E así se fai unha esca-
leira na que os nenos están na
obriga de ir subindo banzos até
facerse “ronaldinhos”.

O cativo que xoga no cole-
xio quere chegar ao equipo do
barrio. Logo, fichar por un me-
llor. Se firma polo Teis, quere-
rá chegar ao Areosa, que ten
equipo xuvenil na División de
Honra. E así, agatuñando até o
cumio.

Onde remata o xogo e co-
meza a profesionalidade? On-
de está o máximo de esixencia
para un cativo? Deben os ne-
nos ser tratados como adul-
tos? Mesmo, ás veces, como
mercadoría de traspaso? A res-
posta está nos campos de fút-
bol. Abonda ir a calquera par-
tido de infantís en Galicia e ver
comportamentos nas banca-
das para concluír que o fútbol
está a deixar de ser un xogo de
nenos.�

Agresións, insultos e ameazas de pais que perden os nervios son xa moeda común na práctica do balompé entre os cativos. 

Algúns clubs van máis aló de ter

olleiros. Tal é o caso do Fútbol Sa-

la-Peñas Barça 2015, un equipo

vencellado ao Fútbol Club Barce-

lona que fai auténticas seleccións

de rapaces da área de Vigo para

xogar torneos importantes. E vai-

lle ben: En categoría alevín gaña-

ron este ano o Trofeo Gamper de

Fúbol-7. Xogar aquí semella unha

das mellores oportunidades para

dar o chimpo.

Esta nova tendencia está a im-

prantarse. En Valladolid, o A.C. Mi-

lan xa ten un equipo infantil propio,

co mesmo nome, e que compite

cos da cidade castelá. En troques de

olladores, os clubs crean escuadras

satélites e seleccionan aos mellores

en cada cidade. E, aínda que así in-

centivan aos nenos, tamén están a

xerarse tensións, pouco apropiadas

na máis tenra infancia.

Os grandes clubs galegos non

queren quedar fóra. Pero algúns te-

ñen perdido este tren que leva os

nenos a unha competencia feroz.

O Celta, por exemplo, ten en pro-

xecto unha escola de fútbol está-

bel para captar os “novos valores”,

mentres ve como Madrid e Barça

lle levan os máis cativos. O coordi-

nador da canteira da Madroa, Xosé

Luis Molina, recoñecíao recente-

mente: “Temos un problema estru-

tural: Se non creamos unha escola,

os nenos fichan polos grandes e

non temos nada que facer”.�

Equipos satélites en Galicia

>>>
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Marcos S. Calveiro

HHai agora trinta
anos que o a gran
guionista Héctor
Germán Oester-

held desapareceucanda as súas
catro fillas  a man dos mata-
chíns da ditadura militar arxen-
tina. Hai tamén cincuenta anos
da publicación das primeiras
historietas do seu Eternauta (al-
gúns dos seus orixinais puide-
ron contemplarse este verán no
Viñetas do Atlántico n’A Coru-
ña) e malia iso os estudosos da
banda deseñada, anglófilos

eles, sitúan o primeiro alicerce
do que hoxe damos en chamar
novela gráfica na obra Contrato
con Deuspublicada polo ame-
ricano Will Eisneir en 1978. 

Lembro como hai trinta
anos, e en máis dunha ocasión,
a muller que nos coidaba ás mi-
ñas irmás e a min mentres os
meus pais traballaban me saca-
ba dunha orella da vella bibliote-
ca municipal de Vilagarcía onde
mataba o tempo coas pescudas
de Tintín ou loitando xunto con
Asterix e Obelix contra as lexións
romanas ou viaxando por mun-
dos fantásticos  con Valerian. «Sé

polo menos leras un libro, pero
non, andas a perder o tempo cos
tebeos», dicíame mentres me le-
vaba para a casa. 

O tempo pasou e neste mo-
mento a consideración crítica a
valoración social das novelas
gráficas está no seu punto álxi-
do, xa ninguén me turra da ore-
lla por estar a ler unha delas.  E
tamén medrou a súa valoración
e relevancia como produto cul-
tural de primeira orde, chega
con ver como as grandes edito-
riais literarias se lanzan a publi-
car títulos e os suplementos cul-
turais dos grandes periódicos
dedícanlle recensións acotío,
compartindo o mesmo espazo
que calquera outra novidade li-
teraria. Os prexuízos que consi-
deraban a banda deseñada un-
ha lectura de meniños, de esca-
sa calidade e que pouco podían
aportar,  case desapareceron.
Hoxe é un medio de expresión
artística ao mesmo nivel que
calquera outro. 

MA A INE.42.zG

A idade de ouro da novela gráfi
‘Eu son dos que  penso  que  a  mellor  narrativa
que se está a facer  nestes intres en moitas
literaturas está na novela gráfica’. Así opina
o autor deste artigo, Marcos S. Calveiro,
autor tamén da recente novela Festina Lente

>>>

UNHA NOVA NARRATIVA
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Que foi o que mudou nes-
tes últimos trinta anos?   Por
unha banda, é evidente que es-
tamos a vivir unha era esen-
cialmente catódica  e pixelada,
polo que un formato coma es-
te ten gran parte do seu cami-
ño feito de antemán: filmes, se-
ries de TV, videoxogos, paxinas
web... A novela gráfica é unha
máis entre iguais, coma o ál-
bum ilustrado, tamén tan en
voga.  Agora conxugamos ima-
xes coma antes conxugaba-
mos verbos,  somos fillos dun-
ha gramática visual, descodifi-
camos textos, signos e imaxes
de xeito automático a unha ve-
locidade vertixe.

ALGO MÁIS. Mais, ten que haber
algo máis para tan inusitado
auxe. Eu son dos que  penso
que  a  mellor  narrativa  que se
está a facer e nestes intres en
moitas literaturas  fica  nas  sa-
tinadas páxinas  en  branco  e
negro  ou  en  cor de moitas
destas novelas gráficas.          

Ou non é RG, debuxada por
Peeters e escrita por un verda-
deiro policía galo, o mellor xé-
nero negro que se fai agora
mesmo en Europa, moi por
enriba de todo ese feixe de pre-

visibles narracións policiacas
que ateigan as librarías?  

Ou non é Diario de un al-
búmde Dupuy & Berberian un
dos máis senlleiros exemplos
de metaficción dos últimos
anos, unha obra que calquera
autor debería ler para reflexio-
nar sobre o seu proceso crativo?  

Ou non é Un largo silencio
de Miguel Gallardo, recente
Premi Nacional de Còmic de
Catalunya pola súa última
obra María y yo, unhas das
achegas máis sentidas á guerra
civil española, tanto coma os
celebrados xirasoles levados
agora ao cine? 

Ou non é Maus de Art
Spielgman, que agora pode-
mos tamén ler en galego,  un
prodixio narrativo no seu trata-
mento dun asunto tan sensible
como o Holocausto? 

Ou non é, El almanaque de
mi padrede Jiro Taniguchi un
dos mellores e máis emocio-
nantes regresos ao patio de lecer
da infancia que podemos ler?

Ou non está La ciudad de
cristalde Karasik e Mazzuchelli
á altura da triloxía de Paul Aus-
ter, ou incluso por enriba?  

Os  exemplos son innumera-
bles, e non quero cansar, o me-

ANOSATERRA
11-17 DE SETEMBRO DE 2008

llor é acudir a unha boa librería
das que hai no país e remexer
nos andeis de novela gráfica e
asegúrolles que atoparan un
mundo intenso e emotivo atei-
gado de recursos, á altura da me-
llor literatura e tamén do mellor
periodismo, basta con ler os
achegamentos do americano
Joe Sacco ao conflito palestino
ou a guerra dos Balcáns.   

Estamos nunha era dourada
que as editoriais galegas deberí-
an tamén a aproveitar, para tra-
ducir  a nosa lingua moitas de-
sas obras senlleiras e tamén
apostar con decisión pola que é
a nosa mellor xeración de de-
buxantes e guionistas. Comeza
haber intentos, con Factoría K á
cabeza,  pero queda moito ca-
miño por facer aínda.   

O meu fillo de oito anos sa-
be para xogar coa súa nintendo
ten que ler polo menos duran-
te o mesmo tempo e a min tan-
to me ten que sexan os Son Go-
ku que le coma calquera rapaz
xaponés, de dereita a esquerda
e de atrás cara a adiante, que
calquera libro infantil. Sei que
medrará e se enriquecerá con
calquera das dúas opcións. E
xa saben que un pai tenta facer
o mellor polo seu fillo...�

MA A INE.43.ZG

gráfica

’’Sé polo menos leras un libro,
pero non, andas a perder
o tempo costebeos’,
dicíanme cando era cativo”

’’Os prexuízos que
consideraban a bd como
lectura de meniños,
de escasa calidade e que
pouco podían aportar, 
case desapareceron”

’’Agora conxugamos imaxes
coma antes conxugabamos
verbos, somos fillos dunha
gramática visual”

’’Estamos nunha era dourada
que as editoriais galegas
deberían tamén aproveitar”

>>>

Edición do clásico Maus

en galego e El circo del

desaliento [abaixo] do galego

David Rubin.
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Mar Barros

FF illo de caldereiro, o
deputado e militante
galeguista Antón
Alonso Ríos tivo un-

ha desas vidas dignas de ser le-
vadas ao cinema. Cun nome
falso, Afranio de Amaral (tirado
do naturalista brasileiro) e unha
identidade suplantada, a dun
esmoleiro portugués, conse-
guiu salvar o pelexo da persecu-
ción franquista tras o estoupido
da guerra. Durante tres anos a
súa vida valeu 50.000 pesetas, o
prezo que o cacique Pablo Bu-
garín ofreceu en recompensa
pola súa cabeza.

Foi o propio Alonso Ríos
quen escribiu a crónica dunha
aventura que o levaría a arras-
trarse polos montes galegos,
cando xa era un home de avan-
zada idade. Como deixou escri-
to Álvarez Bázquez, o que fóra
deputado e agrarista compro-
metido co Estatuto de Galiza
prefería narrar de viva voz unha
peripecia vital que comezaría
coa súa fuxida de Tui tras o gol-
pe de Estado. 

O libro que recolle a súa me-
moria, O Siñor Afranio ou como
me rispei das gadoupas da
morte. Memoria dun fuxido, foi
reeditado en 1996 pola editorial
A Nosa Terra dentro da colec-

ción O fardel da memoria. Pero
o audiovisual galego ficou sem-
pre cobizoso de levar a pantalla
a historia do Siñor Afranio. 

Da man de Alén Filmes e coa
dirección de Víctor Coyote ese
vello soño faise realidade. Un
Luís Tosar caracterizado será o
encargado de dar vida ao fun-
dador da Federación de Socie-
dades Gallegas Agrarias Cultu-
rales de Bos Aires, no docu-
mental de ficción Afranio. A súa
estrea está prevista para finais
de outubro.

A película, que se topa en fa-
se de montaxe, narra cunha lin-
guaxe híbrida entre o xénero
documental e a ficción o peri-
plo do deputado Alonso Ríos
pola ribeira pontevedresa do
Miño nos días inmediatamente
posteriores ao golpe de estado
do 36, os seus fracasados inten-
tos de organizar a resistencia e a
fuxida ao monte cando desco-
bre que andan na súa procura
para executalo.

Na elaboración da película
Víctor Coyote botou man da
ficción para recrear algunhas
das peripecias do deputado, ao
seu ver “unha persoa valorosa
que nas circunstancias difíciles
que lle tocou vivir converteuse
en toda unha demostración de
supervivencia”. O artista multi-
disciplinar fuxiu da “solemni-

dade” do documental histórico
apostando por unha combina-
ción de humor e información
en doses proporcionadas, fa-
cendo así realidade a máxima
dos cómics antigos mexicanos
de “ensinar deleitando”.

Afraniorecolle tamén o tes-
temuño e as declaracións dos
escritores Neira Vilas, X.L. Các-
camo e o historiador Bieito
Alonso así como a de Manuel
Barreiro, creador do reloxo uni-
versal, que coñeceu ademais a
Alonso Ríos. Tamén tivo con-
tacto co deputado e figura no
documental Carme Chamosa,
a filla de Diosinda, a muller que
o tivo traballando de mozo de
labranza. �
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CINE E HISTORIA

En outubro estrearase Afranio, o documental dirixido
por Víctor Coyote, producido por Alén Filmes
e protagonizado por Luís Tosar, que leva ao cine a vida
do deputado galeguista Antón Alonso Ríos,
concretamente a súa peripecia para fuxir dos militares
disfrazado de esmolante portugués.

Luís Tosar
é Alonso Ríos
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MMúússiiccoo,,  ddeesseeññaaddoorr,,  ccoommiiqquueeii--
rroo......  vvoosstteeddee  xxaa  ooffrreecceerraa  mmoossttrraa
ddoo  sseeuu  iinntteerreessee  ppoolloo  ddooccuummeenn--
ttaall  ccooss  ttííttuullooss  SSóó  ccoonncceerrttiinnaass
((22000077))  ee  TTrraabbaallllaaddoorreess  ddoo  ccoonn--
ttrraabbaannddoo((22000066)),,  ppeerroo  oo  pprrooxxeeccttoo
ddee  AAlloonnssoo  RRííooss  éé  mmooiittoo  aammbbiicciioo--
ssoo..  CCoommoo  ccooññeecceeuu  aa  ssúúaa  ffiigguurraa??
Coñecín a Alonso Ríos a través
do libro do Siñor Afranio. Ou
como me rispei das gadoupas
da morte. Memorias dun fuxi-
do (A Nosa Terra), a crónica au-
tobiográfica na que relata a odi-
sea sufrida pola persecución
franquista. Pareceume un tra-
ballo moi interesante, aínda
que tamén ten as súa carencias.
Alonso Ríos mantívose pruden-
te á hora de falar de certos te-
mas, pero, a pesar de todo, non
se pode negar o valor indiscutí-
bel do documento.
AA  ddoo  SSiiññoorr  AAffrraanniioo  eerraa  uunnhhaa  ddee--
ssaass  hhiissttoorriiaass  qquuee  ppiiddeenn  sseerr  lleevvaa--
ddaass  áá  ppaannttaallllaa..
Existe a moda de levar ao cine
ou novelar certos feitos históri-
cos. O problema é que eviden-
temente non son a realidade.
Por iso penso que o xénero que
mellor lle acae a esta historia é o
documental. De ter feito unha
adaptación cinematográfica,
que non entra dentro dos meus
plans, tería que cambiar moito
a realidade, mentir e non creo
que interese. As ficcións que es-

tán rodadas para este docu-
mental só perseguen servir de
apoio ao tema e de cubrir o ba-
leiro de material gráfico ilustra-
tivo da época.
CCaannddoo  ee  ppoorr  qquuee  eemmppeezzaa  aa  aarrttee--
llllaarr  oo  ddooccuummeennttaall  ssoobbrree  oo  SSiiññoorr
AAffrraanniioo??
O historiador Bieito Alonso
contactou comigo cando esta-
ba a traballar no roteiro do Si-
ñor Afranio e na súa exposición.
Ao seu ver, era factíbel e axeita-
do elaborar un documental so-
bre Alonso Ríos. Estivemos en
sintonía á hora de apostar por
unha linguaxe híbrida. Penso
que o documental histórico ás
veces ten un tratamento dema-
siado solemne. Os meus traba-
llos van orientados á televisión,
un medio que debe evitar o ex-
ceso de solemnidade. É un erro
confundir un traballo audiovi-
sual cun estudio profundo de
consulta para especialistas.
Nun documental para televi-
sión hai que ofrecer certa dose
de diversión e certa informa-
ción sen que iso sexa unha mer-
ma da calidade e da veracidade.
É unha cuestión de mestura e
de equilibrio. 
QQuuee  ppaappeell  xxooggaa  oo  hhuummoorr  nneessttee
ddooccuummeennttaall??
Para min o humor é fundamen-
tal en calquera formato, incluído
o documental histórico. Non se

trata de facer un tratamento da
vida de Alonso Ríos dende o
punto de vista dos Tonechos, se-
nón deixar que nas entrevistas
das persoas que tiveron contac-
to con el, non tanto nas de histo-
riadores, flúan anécdotas e a ex-
periencia directa.
OO  ffeeiittoo  ddee  qquuee  LLuuííss  TToossaarr  iinntteerr--
pprreettee  oo  ppaappeell  ddoo  SSiiññoorr  AAffrraanniioo,,
ccoonnfféérreellllee  uunn  vvaalloorr  eessppeecciiaall??
Certamente. Cómpre sinalar
ademais que a implicación de
Tosar vai máis alá da simple in-
terpretación. O propio actor en-
trevistouse con Mario, un dos
poucos homes aínda vivos que
escoitaron a historia da boca de
Alonso Ríos. Quixemos facer un
encontro especial entre un ho-
me que tivo contacto co depu-
tado e o encargado de levalo á
ficción.
DDeetteeccttoouu  aaíínnddaa  vviivvaa  aa  mmeemmoorriiaa
ddee  AAlloonnssoo  RRííooss  oouu  oo  SSiiññoorr  AAffrraa--
nniioo  nnooss  eessppaazzooss  nnaattuurraaiiss  ddee  rroo--
ddaaxxee??
Moitas veces tivemos que rodar
as ficcións en lugares que non
tiveron que ver con Afranio,
porque a paisaxe xa non é a
mesma. Pero si que segue viva
nas declaracións da xente e nal-
gunhas persoas percíbese que
Afranio foi un personaxe moi
querido. 
EEnn  qquuee  aassppeeccttooss  ddaa  ppeerriippeecciiaa  vvii--
ttaall  ddee  AAlloonnssoo  RRííooss  ssee  cceennttrraarroonn??

Tratamos de seguir o camiño
da aventura de Afranio e ir un
pouco investigando e recons-

truíndo por impresións de xen-
te o mundo interior de Alonso
Ríos. Decatámonos dende o
principio que nas ficcións o Si-
ñor Afranio ía ser un personaxe
hermético, un esmoleiro co
chapeu sobre os ollos, por iso
apostamos por esta outra vía,
antes que pola voz en off. 
PPaarraa  qquuee  ddaattaa  eessttáá  pprreevviissttaa  aa
eessttrreeaa??
Non está confirmada de mo-
mento pero barállase finais de
outubro.�

MA A INE.45.ZG

O mestre, escritor e político reci-
birá en Camporrapado, na pa-
rroquia silledense de Cortegada,
unha homenaxe nacional o
venres 13 de setembro. A Con-
sellaría de Cultura, a Comisión
pola Memoria do Siñor Afranio
e a Asociación sociocultural
Adellis queren recordar así unha
das figuras máis salientábeis do
galeguismo durante a Segunda
República, perseguido tras o
golpe de Estado do 36 e un dos
grandes protagonistas do exilio
en Bos Aires.

A conmemoración, que co-
meza ás 16 horas na súa casa na-
tal, servirá tamén para presentar
o Roteiro de Afranio, un proxec-
to que persegue dar a coñecer a
andaina vital de Alonso Ríos así
como o percorrido que fixo po-
las vilas e montes disfrazado de
mendigo portugués. Como ex-
plica Bieito Alonso, un dos pre-
cursores do roteiro, trátase dun
“proxecto estratéxico que perse-
gue nacionalizar a memoria e
conectarnos coa tendencia eu-
ropea de modernizar e facer po-

pular esa memoria histórica”.
A iniciativa inclúe ademais

unha exposición sobre o depu-
tado, a posta en marcha dunha
web divulgativa do roteiro e un-
ha guía de turismo cultural. A
mostra comezará a itinerancia o
30 de setembro en Tomiño, pa-
ra logo chegar a outras localida-
des galegas por onde circulou o
Siñor Afranio. 

De cara ao 2009 está prevista
ademais a elaboración dun có-
mic sobre Alonso Ríos e o Siñor
Afranio.�

O roteiro da memoria de Afranio de Amaral

Víctor Coyote
‘O documental histórico ten ás veces
un tratamento excesivamente solemne’

’’Nun documental
hai que ofrecer diversión
e información sen que iso
sexa unha merma da
calidade e da veracidade”

PACO VILABARROS

44-45 magazine.qxd  10/9/08  01:08  Página 3



MERCAR.

AAlltteerrnnaattiivvaa
eeccoollóóxxiiccaa
aaooss  ttaammppóónnss
O eido da hixiene íntima femini-
na tamén se une ao aforro e o
compromiso co medio ambien-
te. As copas menstruais orixina-
rias dos anos 30 do século pasa-
do, coetáneas dos tampóns, pre-
séntanse como unha alternativa
a estes. Coñecida como Copa de
Lúa(comercialmente baixo as
marcas Mooncup, Diva Cup ou
Keeper) é un sistema de hixiene
íntima feminina reutilizábel,
económico e ecolóxico feito de
silicona médica, un material moi
suave e seguro, apto para todo ti-
po de peles e mulleres. A copa
con forma de funil é suave e
branda, e ten 5 centímetros de
lonxitude. Introdúcese como un
tampón no interior da vaxina, a
única diferenza é que en lugar de
absorber, recolle o fluxo mens-
trual. Cada Copa de Lúa pode
conter até 30 ml, aproximada-
mente a terceira parte do fluxo
producido nun período mens-
trual normal, e, dependendo do
fluxo de cada quen terá que ba-
leirarse cada catro ou oito horas. 

ción e, ao mesmo tempo, unha
finalidade didáctica e recreati-
va. Seguindo con esta filosofía,
na actualidade as actividades
da “Finca de Lourizán”, como
se denomina popularmente,
unen a divulgación e o coñece-
mento no eido da sostibilidade
co lecer. De xeito que ademais
de elaborar estudos sobre te-
mas ambientais, abre as súas
portas ao público para dar a
coñecer o valor do seu patri-
monio botánico e histórico. Na
actualidade ocupa 36 das 52
hectáreas do terreo nas que
ademais do pazo de Montero
Ríos, a longa mesa de pedra, as
fontes e o invernadoiro de cris-
tal viven máis de 500 especies
forestais e ornamentais, moi-
tas delas sobresaíntes pola súa
idade e singularidade. 

Calquera momento do ano
é bon para pasear por este re-
cuncho verde e pode facerse li-
bre e gratuitamente. A di-
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tes aos usados para biberóns ou
ebulición antes de gardalo para
o seguinte ciclo menstrual. 

Os fabricantes din que o dis-
positivo pode usarse para dur-
mir, viaxar e practicar calquera
deporte, incluída a natación. O
prezo ronda os 30 euros e ten un-
ha duración aproximada de 10
anos sempre que se use, limpe e
manteña correctamente. 

A copa vaxinal preséntase
en dous talles: o A, de 46 mm.
de diámetro e 50 de longo, pa-
ra mulleres que deron a luz por
vía vaxinal e son maiores de 30
anos; e o B, de 43mm. de longo
e 50 de longo, para as mulleres
que non deron a luz vaxinal-
mente e son menores de 30
anos.�

Eva Estévez

RUTAS.

Visitas guiadas
á Finca
de Lourizán
O Xardín Botánico do Centro
de Investigacións Forestais e
Ambientais de Lourizán de
Marín (Pontevedra) foi creado
en 1949 baixo a denominación
de Arboreto cun obxectivo de
investigación e experimenta-

A súa limpeza e mantemento
faise enxaugando con auga e se-
cándoo cada catro ou oito horas
durante o período e mediante lí-
quidos esterilizadores semellan-

UERE SABER MÁIS?
www.copadeluna.com
www.la-pachamama.com
www.crianzanatural.com 

?

viaxar.comer.mercar

A Copa da Lúa límpase con auga cada catro ou cinco horas. A Finca de Lourizan une didactismo e recreación a un tempo.

>>>
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C a s a
da Crega.
Un restau-
rante familiar on-
de a calidade entra polos ollos,
un lugar para perderse, para go-
zar e para ter unha comida re-
pousada, serea, con café, augar-
dentes e un longo paseo pola
praia posterior.

Na Casa da Crega entran a
diario dos mellores mariscos e
peixes frescos da Costa da
Morte e a súa carta está arma-
da en base ao que o mar pon
cada día ao seu dispor. Perce-
bes ou navallas, elaborados
arroces e rodaballo, sargo,
dourada, robaliza, pescada,
linguado, ollomol ou calquera

peixe que tive-
ra feito o escaso

viaxe que separa a
experta cociña “da

Crega” das augas do Atlántico
para emocionar o padal de cal-
quera comensal. Tamén em-
panada e un único e exquisito
polbo con ameixas, verdadeiro
prato bandeira desta casa. Pa-
ra rematar o xantar as excelen-
tes sobremesas caseiras a base
de queixos, chocolates ou froi-
tos secos e, como non, unha
completa adega de viños gale-
gos conforma a oferta deste
restaurante sito no propio co-
razón dun paraíso das costas
de Galiza.�

Xosé Rey
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BENCOMER.

Cociña
con paraiso

En Caldebarcos, á beira da súa
paradisíaca praia, ao pé do
monte do Pindo, do pico da
Moa e co son do Atlántico como
música de fondo, está situada a

rección organiza visitas de
balde para o público en xeral
con ou sen guía. As primeiras
duran 2 horas e realízanse os
sábados ás 17.00 horas e os do-
mingos ás 11.30 co pazo como
punto de partida. As visitas sen
guía, de luns a venres, poden
facerse de 8.00 a 15.00 horas. 

Para participar nestas activi-
dades os interesados deberán
contactar previamente con
Centro de Investigación e In-
formación Ambiental no telé-
fono 986 805 061 ou vía email
(info.cifal@siam-cma.org) on-
de tamén organizan visitas pa-
ra grupos, estudantes e persoal
especializado.�

E.E.

Casa da Crega
Caldebarcos, Carnotq.

Teléfono: 981 762 543

Prezo por persoa: 25 euros.

smo e recreación a un tempo.

>>>
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Dentro do LVI  Festival daÓ-

pera da Coruña, este sábado 13

vaise estrear a ópera de cámara

O Arame, unha historia sobre

unha parella de artistas ambu-

lantes que afrontan o solpor das

súas vidas cunha reflexión entre

a nostalxia, a amargura e o hu-

mor. O libreto está elaborado

polo dramaturgo, literato e ac-

tor, o autor teatral  galego vivo

máis premiado, Manuel Lou-

renzo. A historia está inspirada

no seu relato Camiñar polo

arame cunha lata de cervexa.

O compositor da obra é Xoán

Durán, músico e docente vi-

gués afincado na Coruña cunha

prolífica obra, fundador da Aso-

ciación de Compositores Gale-

gos e defensor do patrimonio

musical do país.  Entre as súas

obras máis coñecidas figura a

Cantata Finisterrae. 

A obra, promovida pola asocia-

ción coruñesa Amigos da

Ópera, organizadora do Festival,

supón a segunda mostra operís-

tica en galego tras de 80 anos.

Os seus intérpretes son artistas

galegos que teñen triunfado

polo mundo da canción lírica. O

barítono coruñés  Xavier

Franco e a soprano viguesa

Carme Durán, que estarán

acompañados polo Grupo Ins-

trumental século XX, inte-

grado por primeiros atrís da Or-

questa Sinfónica de Galicia, diri-

xidos por Maximino Zumalave.

Arame. 
Estrea o sábado 13, ás 21:00.
No Teatro Colón da Coruña. 
Entradas de 20 a 8 euros.

Coordenado por Gonzalo Vilas

13 e 8 euros, segundo a localidade.
No Teatro Colón.
E o mércores 17, Unha noite de
Belcanto, A soprano Mariola
Cantarero e o tenor Fabio Capita-
nucci ofrecen este recital. Arias,
dúos e oberturas de “As vodas de
Figaro”(Mozart), “Os puritáns” (Be-
llini), “Don Pasquale” (Donizetti),
“La Traviata” (Verdi), “La Favorita”
(Donizetti), Fierrabras (Schubert),
etc. Acompaña a Real Filharmonía
de Galicia dirixida por Paul Daniel.

A CORUÑA
¬CINE. Programación  CGAI. 
Retómase a programación o día 15
de setembro.
¬EXPO. X Mostra Internacio-
nal Unión Fenosa.Até outubro,
no Museo de Arte Contemporánea
Unión Fenosa.
¬EXPO. Paul Strand. Retropec-
tiva 1915 – 1976. Até o 14 de se-
tembro, na Sede Fundación Barrié de
la Maza.
¬EXPO. O xogo africano do
contemporáneo.Até novembro
no Museo de Arte Cont. Unión Fenosa.
¬EXPO. Inaudito, a aventura
de oír. Até o 14 de setembro. Na
Domus – Casa do Home.
¬EXPO. Alfonso IX e a súa
época. Até o 14 de setembro, no
Quiosco Alfonso.
¬MÚSICA.LVI Festival de Ópera
da Coruña. Festival que conta
cun orzamento de 800.000 euros,
para tres óperas, dous recitais e
dous concertos líricos. Ademáis
conta con conferencias e proxec-
ción de filmes. Durará até o 27 de se-
tembro. 
O xoves 11, Solo Puccini.Can-
cións e Arias de óperas de Giacomo
Puccini a cargo da soprano Cristina
Gallardo-Domâs acompañada ao
piano por N. Mederos. Homenaxe
ao compositor no seu 150 aniversa-

rio. No Teatro Colón-Caixagalicia ás
20.30 horas. Entradas entre 8 e 25
euros dependendo da localidade.
O sábado 13, O Arame, presén-
tase en absoluta estrea esta ópera
de cámara de Juan Durán, en ga-
lego e baseada na obra do drama-
turgo Manuel Lourenzo. Nas voces
estarán Javier Franco e Carmen
Durán, acompañados polo Grupo
instrumental Siglo XX e dirixidos
por Maximino Zumalave. O prezo
das entradas varía entre os 20 , 17 ,

ALLARIZ
¬MAXIA. Máxico Circus Caba-
ret. Un espectáculo de maxia de
Cayetano Lledó, co subtítuloO Ca-
baret dos números descartados.
O sábado 13, ás 20:30, no Café-cul-
tural Roi Xordo.
¬EXPO. Festa do Boi. Exposición
fotográfica sobre a Festa do Boi, na
Fundación Vicente Risco.

O BARCO
¬MÚSICA. Sidonie. O grupo de
pop  madrileño, xurdido hai once
anos e con varios CD ás costas, esta-
rán este venres 12, ás 21:00, na Praza
Andrés de Prada.
¬MÚSICA. Los Suaves. O
grupo ourensán de rock actúa o
sábado 13, ás 23:00, na Praza An-
drés de Prada.
¬MÚSICA. Marful. Actuación
da formación de Ugía Pedreira
o domingo 14, ás 23:00, na Praza
Andrés de Prada.

BETANZOS
¬MÚSICA. Brath + Xúa. Actua-
ción destes grupos folc dentro da
programación de Vai de Camiño,
na Ruta do Camiño Inglés. O sábado
13, ás 20:30, na Aula Municipal de
Cultura, Edificio Liceo.

BUEU
¬EXPO. Historia da navega-
ción. O Museo Massó mostra
noventa modelos náuticos cos
que ilustra a evolución da téc-
nica náutica ó longo dos sécu-
los. Embarcacións primitivas,fe-
nicias, gregas ou romanas, bar-
cos de vapor ou vela, até os
actuais buques pesqueiros a
motor. Mostra permanente no
Museo Massó.
¬CINE. 1º Festival Internacio-
nal de Curtametraxes. Até o
13 de setembro, noCentro Social (in-
formación aparte).

BURELA
¬EXPO. Reserva da biosfera
Terras do Miño. Exposición que
estará aberta até o 26 de setembro,
na Casa da Cultura.

CASTRO DE REI
¬MAXIA. Maxiaterapia. Espectá-
culo para todos os públicos do
mago Dani García, este venres 12,
ás 18:030, no Teleclube.

O CORGO
¬XORNADAS. II Xornadas sobre
Patrimonio. A riqueza fluvial nas
Terras de Chamoso é o tema destas
xornadas lúdicas e educativas, orga-
nizadas para o sábado 13 e do-
mingo 14 pola Asociación Cultural
Arumes do Corgo. (información
aparte).

¬ CINE

Marful, o cuarteto de eclécti-

cas músicas, que estará xunto a

outros grupos nas festas do Barco.

De Vigo a Bos Aires. La-
xeiro e a pintura galega de
posguerra

A Sala de Exposicións do Parla-
mento de Galicia acolle até fins de
ano unha mostra de 50 obras da
pintura galega da posguerra que
terá a figura deLaxeiro-da que se
conmemora o centenario do seu
nacemento- como fío condutor e
referente.
A recompilación de obras, patroci-
nada pola Cámara, fai un perco-
rrido pola arte galega desde finais
da Guerra Civil até comezos da
década dos 50.
A mostra, exhibida anteriormente
en Vigo, reúne obras de Laxeiro,
Carlos Maside, Urbano Lugrís,
Mario Granell, Julia Minguillón,
Manuel Colmeiro, Manuel To-
rres, Isaac Díaz Pardo, Xohán
Ledoe Luís Seoane.
A exposición busca un achega-
mento ao período inmediata-
mente posterior á Guerra Civil,
unha época escura e difícil para a
cultura e a arte galegos pero na
que a creatividade sigueu viva.     
Organizada atendendo a un crite-
rio mixto, no temático e no estilís-

tico, a mostra abarca cinco gran-
des centros focalizadores, titula-
dos “Continuidade e renovación”,
“O retrato”, “O mundo intelectual”,
“A paisaxe, a cidade e ou seu
ánimo industrial” e “Artistas gale-
gos en Bos Aires”.
Carlos García, secretario xeral da
Fundación Laxeiro e comisario da
mostra, sinala que se conseguiu
evitar que Laxeiro “eclipsase ao
resto de autores”, nunha exposi-
ción na que a cidade de Vigo é un
referente principal.
A vicepresidenta do Parlamento

de Galicia, Tareixa Paz, expresou a
satisfacción por acoller esta mos-
tra, que convivirá cos fondos pro-
pios da Cámara autonómica,
compostos por máis de 200 obras
sobre os artistas galegas máis im-
portantes do s. XX. Unha boa
oportunidade para o público ac-
ceder á cámara autonómica, nun
paseo cultural.

No Parlamento de Galicia (San-
tiago). Visitas de luns a venres, en
horario de 10.00 a 14.00 e de
16.00 a 20.00 horas.

Manuel Lourenzo

O Arame:
unha ópera
en galego

LVI Festival de Ópera da Coruña. Montaxe da ópera Macbeth.

Unha das obras de Laxeiro
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Entradas entre 25, 20, 15 e 8 euros.
No Teatro Colón.
¬MÚSICA.Love of Lesbian. Os
catalans Love of Lesbian fan unha
mini-xira galega de tres días acom-
pañados polo grupo ourensán Los
Guapos. Dous grupos pop de éxito
e con traxectorias similares par-
tindo da escena independente, o
sábado 13, entradas anticipadas 12
euros e 15 euros na sala, ás 00:00, no
PLaya Club.
¬MÚSICA. ViSons.Actuación o xo-
ves 11, ás 19:30, noFNAC. 
¬MÚSICA. Ecléctica Ensem-
ble. Actuación o venres 12, ás
19:30, no FNAC.
¬MÚSICA. Elviña Folk. O ven-
res día 12, diante da S.R.D.C.
Tempo Novo, en San Vicente de
Elviña, frente o arquivo Xoana
Capdeville, no campus de Elviña,
terá lugar umha degustación de
"Callos de Elviña" às 20:00. A par-
tir das 22:00 comezarán os con-
certos con os grupos:    Bonovo,
Quempallou e Ulträqäns.
¬TEATRO/DANZA. “Tradiccion”.
A  compañía Nova Galega de
Danza atópase inmersa nun pro-
ceso de investigación, de achega-
mento á danza tradicional máis
pura, para reinventarse a si
mesma e imbuírse da nosa cultura
de danza máis primaria. O venres
12 e sábado 13 , ás 21:00, no Tea-
tro Rosalía de Castro.
¬TEATRO. Aurora Rodríguez e
súa filla Hildegart . Montaxe
de  Encena Produccións Artísticas
S.L. , con Roberto Cordovani, sobre
a historia verídica dunha muller de
Ferrol que nos anos trinta en Madrid
aterrorizou España matando a súa

filla Hildegart de 19 anos. Unha histo-
ria de horror, de loucura e liberdade,
de asasinato e forza. O  venres 12,ás
20:30 , noForum Metropolitano .

CULLEREDO
¬MÚSICA. A Quenlla. Actuación na
programación da consellería de Cul-
tura Vai de Camiño. O venres 12, ás
21:00,  no Edificio de Servizos Múltiples
de O Burgo.

A ESTRADA
¬MÚSICA. Fervenza de Músicas.
Foliada cos grupos Retrouso, Re-
gato de Matamulleres, Xa son faif e
Requinta da Laxeira, e a participa-
ción posterior dos que queiran tocar.
O venres 12, a partir das 22:00, no
campo da festa de Ouzande.
¬MÚSICA. Pé na Estrada. Actua-
ción de Galegoz, Sacha na Horta,
Kussondulolae O Sonoro Maxín. O
sábado 13, na Praia Fluvial.

FENE
¬MÚSICA. Sherpannk + Rey Mu-

gre + Ta´Crack. Final del con-
curso “Toca con Nós” Fe-
neRock´08, a celebrarse este ven-
res 12, ás 22:00.

FERROL
¬CINE. Proxección de Prado-
longo. Poderáse ver o filme de Ig-
nacio Vilar, co patrocinio da Depu-
tación coruñesa, este venres 12, ás
21:30, entrada gratuita, no Teatro
Jofre.
¬EXPO. O abano español. A
colección do marques de
Colomina. Ata o 21 de setem-
bro, na Sede Fundación Caixa
Galicia.
¬EXPO. Francisco Pérez
Porto. Exposición de obras deste
artista, na Galería Sargadelos. 
¬EXPO. Fondos patrimoniais
do Ateneo Ferrolán. Exposi-
ción dos fondos pictóricos do Ate-
neo Ferrolán. Até o 30 de setembro,
no Ateneo Ferrolán.
¬MAXIA. O Mago Teto.Presenta o
seu espectáculo Perto de Tio venres

Tradicción
Nova Galega de Danza

Autor: Jaime Pablo Díaz e Vicente
Colomer
Dirección: Jaime Pablo Díaz e Vi-
cente Colomer
Adaptación: Jaime Pablo Díaz e Vi-
cente Colomer
Son: Pachi Baldomir
Iluminación: Anton Cabado
Vestiario: Stefanie Pasterka
Elenco :
Corpo de baile: Lorena Ballesteros
Rodríguez, Emma Cabañas Hi-
dalgo, Alba Vázquez Gómez, Laura
García-Vera Valiente, Iván Villar
Agulleiro, Vicente Colomer Bu-
soms, Jaime Pablo, Díaz Rodrí-
guez. Músicos do directo: Pedro
Lamas (saxo e gaita), Xabier Díaz /
Toño Domínguez (voz e percu-

sión), Suso Iglesias (acordeón), Ri-
cardo Rozas (guitarra), Miguel
Queixas (percusión), Juan Co-
llazo(percusión, vibráfono). (pro-
dución: Gloria Rodríguez)
Intérpretes: Ana Belén Ferreiro, Eva
Faraldo, Iris Pintos, Sabela Adalid,
Jesús Quiroga.

A NGD atópase inmersa nun pro-
ceso de investigación, de ache-
gamento á danza tradicional
máis pura, para reinventarse a si
mesma, imbuírse da nosa cultura
de danza máis primaria e dar un
paso máis na procura dunha
danza contemporánea de mar-
cado carácter galego. O feito de
que en Galicia se baile dun xeito
determinado e se faga unha mú-
sica concreta define a nosa iden-
tidade. A nosa singularidade
como bailaríns e músicos radica
nesa identidade e é aquí onde
nace Tradicción. Había que en-
cher un oco. Había que respectar
a tradición tirándolle das orellas,
explicándolle que “contemporá-
neo” foi sempre todo.

No Teatro Rosalía de Castro da Co-
ruña , o venres 12 e sábado 13, ás
21:00.

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

“Tradicción” é o espectáculo
que presenta a compañía Nova
Galega de Danza, facendo unha
instrospección na danza tradicio-
nal galega.

IX Ciclo de Lied

A Concellaría de Cultura de San-
tiago e a Asociación Galega de Lí-
rica Teresa Berganza celebran a
novena edición do Ciclo de Lied,
un xénero musical que será con-
templado este ano desde a mi-
rada de grandes compositores
franceses do século XIX e XX
como Berlioz, Debussy, Fauré,
Ravel ou Poulenc, entre outros.
L'invitation au voyage é o título
deste novo programa musical
que inclúe catro concertos e
unha conferencia previa na que
será exposto o ámbito temático
no que se enmarcan: A Canción
Francesa. As interpretacións co-
rrerán a cago de Peter Harvey
(barítono), Thomas Allen (barí-
tono), Elizabeth Watts (soprano)
e Anne Schwanewilms (so-
prano), co acompañamento do
prestixioso pianista inglés Roger
Vignoles, unanimemente reco-
ñecido como un dos grandes es-
pecialistas mundiais no xénero
do lied.

Peter Harvey

Os concertos comezaron o pa-
sado10 de setembro co recital do
pianista Roger Vignoles e a so-
prano alemá Anne Schwane-
wilms, que interpretaron Nuits
d'été de Berlioz e Proses Lyriques
de Debussy.

O Ciclo de Lied continúa esta se-
mana cun recital de Peter Harvey,
barítono inglés internacional-
mente recoñecido polas súas in-
terpretacións de Purcell, Bach e a
música barroca francesa.

Elizabeth Watts e Thomas Allen
rematarán o Ciclo

Probabelmente a cita máis agar-

dada deste IX Ciclo de Lied sexa a
actuación da multipremiada so-
prano británica Elizabeth Watts.
Co acompañamento de Roger
Vignoles ofrecerá un repertorio
variado de obras no que figuran
compositores como Hahn, De-
bussy, Roussel, Poulenc e Me-
nasce.

Coñecida polas súas prodixiosas
interpretacións de Flora e Arthé-
buzze no repertorio operístico,
Elizabeth Watts foi distinguida
con numerosos premios, entre os
cales destacan o Lies Askonas
Prize do Royal College of Music, o
Maggie Teyte Prize, o premio de
vocalista da Royal Over-Sexas Le-
ague e outros máis recentes
como o Kathleen Ferrier Prize no
2006 e o premio Outstanding
Young Artist Award, no 2007.

O ciclo pecha co concerto do
barítono inglés Thomas Allen e
o pianista Roger Vignoles ofre-
cen o último recital do IX Ciclo
de Lied con obras de Duparc,
Fauré e Ravel. Thomas Allen é
unha recoñecido cantante que
fixo seu debut en 1969 co papel
de Fígaro en ‘O barbeiro de Se-
villa' de Rossini, na Ópera Nacio-
nal Galesa de Cardiff. Membro
honorario da Real Academia de
Música e Membro do Royal Co-
llege of Music, intervén regular-
mente na Royal Opera House de
Londres no Covent Garden.

Asemade, o ciclo complétase
cunha conferencia do pianista
británico Roger Vignoles. No rela-
torio presentará o tema central
da súa novena edición: a canción
francesa.

No Teatro Principal de Santiago,
ás 20:30, até o 3 de outubro.

Roberto Cordovani leva ao teatro a historia de Hildegart e a súa nai.

¬ MÚSICAS

O barítono inglés Thomas Allen

¬ DANZA
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of the Year 2008. Fotos do con-
curso convocado pola BBC e o Mu-
seo de Londres, baixo o patrocinio
da Shell (bonita maneira de lavar a
conciencia). Estará exposta até o 28
de setembro no Coliseo Noela.

OURENSE
¬EXPO. Meanwhile. Obras de
Antón Cabaleiro, expostas dende
o 1 de setembro, naGalería Marisa
Marimón.
¬EXPO.Os nosos fondos. Os no-
sos fondos. Colectiva de varios artis-
tas, aberta até o 28 de setembro, no
Museo Municipal.
¬EXPO.Un verán en mil e
unha instantáneas. Exposición
colectiva de fotografías, do 8 de se-
tembro ao 19 de outubro, na Aso-
ciación Xuvenil Amencer.
¬EXPO.Obra plástica de Antón
Risco. Obras do pintor e escultor
ourensán, nunha exposición que se
inaugura o martes 16, ás 20:30, no
Auditorio Municipal de Ourense.
¬EXPO.Valcárcel Obelleiro. Ex-
posición de pintura deste autor na
Galería Visol.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actua-
cións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.

OZA DOS RÍOS
¬EXPO. Álvaro Muras. Festa dol
Skate. Música e pintura no circuito
Cultura Vai de Verán. O sábado 13
ás 21:00, no  aparcadoiro Piscina
Municipal .

¬MÚSICA.Música no Clavicém-
balo. O emblemático local retoma
a actividade musical, adicada este
mes aos/as artistas de Lugo. O  xo-
ves 11 estará a formación de
pop/rock Ian, con Juan Castro na
voz, piano e guitarra, Tino Freixo na
batería e Fernán Gómez nas guita-
rras, entre outros. O sábado 13, o
folk de Ghaita Depedra, con José
Varela no violín e zanfona, Luis Rodil
na traveseira, gaita, twisel, e Javi Fer-
nández, Lourdes Armesto e Pablo
Condo. O martes 16 estará o
pop/rock de Basi, con Miguel Ba-
santa na guitarra e voz. E o mérco-
res 17, o rock de On Fucking air,

con Iago na voz, Iago López e José
Grandío nas guitarras, Angel Seixas
no baixo e Xavier na batería.  Todo
no clube Clavicémbalo, en horario
nocturno sen determinar.

MELIDE
¬MÚSICA. Labazada. Actuación
este venres 12, ás 01:00, entrada gra-
tuita, no Pub Gatos (Rúa Galicia, 21).
¬MAXIA.O Mago Teto.O mago lu-
cense presenta o seu espectáculo
Perto de Ti o sábado 13, ás 19:30, na
Sala 600.

MESÍA
¬MÚSICA. Banda de Música
de Noia. Actuación na progra-
mación de Vai de Camiño, na
Ruta do Camiño Inglés. O do-
mingo 14, ás 13:00, na Praza da
Parroquia de Mesía.

MONDOÑEDO
¬EXPO. Percorridos. Artes
plásticas da Mariña. Exposi-
ción colectiva de artistas da co-
marca, aberta até o 31 de outubro,
no Centro de Desenvolvemento
Comarcal.

NARÓN
¬MÚSICA. Uxía. Actuación da can-
tautora dentro do ciclo cultural Vai
de Camiño. O sábado 13, ás 20:00,
no Auditorio Municipal.

NOIA
¬EXPO. Fotógrafos da Natu-
reza. Wildlife Photographer

e nove propostas que abranguen
todos os estilos, todas as técnicas,
todas as idades. NoMuseo provincial.
¬EXPO. Dalí, a divina comedia.
Exposición de gravados do artista ca-
talán, na Sala de Exposicións do Pazo
de San Marcos (Museo Provincial).
¬EXPO. Baldomero Pestana.
Exposición de pintura que perma-
necerá aberta até o 2 de outubro,
nas Salas números 26 e 27 do Museo
Provincial.
¬MÚSICA.Concerto de Cinema-
tojazzia. Dentro do ciclo Lugo Cul-
tural, actuación deste grupo o mér-
cores 17 , ás 21:00, no Parque Rosalía
de Castro.

¬EXPO. Implicadas no desen-
volvemento. Conmemorativa
dos 10 anos de proxectos de coope-
ración e sensibilización que Implica-
das leva realizando. Até o 15 de se-
tembro, no Ateneo Ferrolán.
¬MÚSICA.Samesugas, Royal-
ties e The Homens. Actuación
no I Festival Parrockcheira, na
Praza Vella ferrolana. O venres 13,
ás 22:00.
¬MÚSICA.Los Zares + Sher-
pannk. Actuación enmarcada
no I Festival Parrockcheira, na
Praza Vella ferrolana.O sábado 13,
ás 22:00.
¬MÚSICA.Galitango. Espectá-
culo de tango e música galega
coa artista Lorena Lores. O sá-
bado 13, ás 21:00, entrada a 5 eu-
ros, no Teatro Jofre.

LÁLIN
¬TEATRO. Comida chinesa.
Unha obra de teatro do grupo Tea-
tro do Adro, o venres 12, ás 21:30,
no Novo Salón Teatro.

LÁRACHA
¬MAXIA. Maxia Sen Tregua.
Unha obra demaxia de Cyrille Sin-
clair, osábado 13, no Pub d´Antón
Rock Café.

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

ANOSATERRA
11-17 DE SETEMBRO DE 2008

“O moucho no inverno”, unha das fotos da exposición Wildlife Photographer, en Noia.

Pé na Estrada
(A Estrada)

O sábado, 13 de Setembro às
22:00hs. na Praia fluvial da Estrada,
terá lugar o Festival Pé na Estrada
2008 con as actuacións de:
Kussondulola
GalegoZ
O Sonoro Maxín
Sacha na Horta
E Sesión Mp3para o remate.
Os organizadores garanten moita
festa nunha carpa de 1000m2 e
zona de acampada. A entrada,
xunto coa acampada e un CD ou
camisola de regalo valerán só 5€.

Praia Fluvial d’A Estrada, sábado 13

de setembro. 

I Festival Parrockcheira
(Ferrol)

Samesugas, Royalties e The Ho-

mens actuarán este venres 12 no
Festival Parrockcheira, ás 22.00h na
Praza Vella.
Estas tres bandas compostelás ac-
tuarán no festival integrado nas
Festas de Ferrol Vello que orga-
niza a AA.VV. deste histórico barrio
ferrolán. O evento serviralles aos
grupos para presentar os seus últi-
mos traballos discográficos.
No caso de Samesugas e The Ho-
mens, o Parrockcheira será toda
unha festa para dar a coñecer o sin-
gle 7" compartido que veñen de
editar con Lixo Urbano e Crack! Re-
cords, unha roda de vinilo laranxa
na que as bandas se versionean
mutuamente e inclúen ademais un
tema inédito por barba. Os Royal-
ties, pola súa parte, levarán a Ferrol
o seu recente CDEP de debut,
Quero Rock'n'Roll con 5 temas pro-
pios.
Ao día seguinte, sábado 13, actúa-
rán os grupos Los Zares + Sher-
pannk.
I Festival Parrockcheira, Festas de Fe-

rrol Vello, venres 12 e sábado 13, ás

22:00.

Elviña Folk 08
O venres día 12 de Setembro,
diante da S.R.D.C. Tempo Novo, en
San Vicente de Elviña, frente o ar-
quivo Xoana Capdeville, no cam-
pus de Elviña, terá lugar umha de-

gustación de "Callos de Elviña" às
20:00.
A partir das 22:00 comezarán os
concertos con os grupos:
Bonovo
Quempallou
Ulträqäns
Festival Elviña Folk, venres 12 de se-

tembro, 22:00. 

Fervenza de Músicas
(Ouzande-A Estrada)
A Asociación Cultural A Fervenza
de Ouzande presenta un novo pro-
xecto musical.Trátase dunha fo-
liada de música tradicional e popu-
lar que terá lugar o próximo venres
12 de setembro no campo da festa
de Ouzande (A Estrada), a partir das
10 da noite.
Os grupos convidados son
Retrouso(Ouzande)
Regato de Matamulleres (Callo-
bre)
Xa son faif(Teo)
Requinta da Laxeira (Sarandón-
Vedra)

Os que queiran acodir están tamén
convidados a levar algún instru-
mento, pois non poñen hora para o
remate da festa.
Haberá carro de polbo e churrasco,
e o campo ben cuberto para estar
ao enxoito.
Festival Fervenza de Músicas, venres

12 de setembro, 22:00. Ouzande- A

Estrada.

¬ FESTIVAIS

Implicadasno desenvolvemento,
unha ONG que lembra os seus dez
anos de actividades con unha expo-
sición no Ateneo Ferrolán.

Pé na Estrada, un dos festivais
que se celebran esta fin de semana
por aquelas terras.
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xoves 11, entradas anticipadas 12
euros e 15 euros na sala, ás 22:30 na
Sala Karma.

O PORRIÑO
¬EXPO.O Patrimonio marí-
timo de Galiza. A mostra, que
permanecerá exposta nas instala-
cións do Albergue ao longo do mes
de Setembro, fai un repaso polas ac-
tividades, modos de vida e oficios
vencellados ao mar en Galiza ao
longo da historia do noso país. 

RIANXO
¬MÚSICA.Tonhito de Poi e
Rasa Loba. O sábado 13, ás 23:00,
nas Festas de Guadalupe.
¬MÚSICA.Cuchufellos. O luns 15,
ás 22:00, nas Festas de Guadalupe.

RIBADEO
¬EXPO. Percorridos. Artes
plásticas da Mariña. Exposi-
ción colectiva de artistas da co-
marca, aberta até o 31 de outubro,
no Forte de San Damián.

RIBEIRA
¬MÚSICA.Festival Rock no Ma-
lecón. Coa actuación dos galegos
Tonhito de Poi e Rasa Loba, e Ja-
bón Blue . O xoves 11, ás 23:00, no
Malecón.

SADA
¬MÚSICA.Doble Morgan. Actua-
ción este  venres 12, ás 22:30, na Sala
Moby Dick.
¬TEATRO. O Monstro do Cas-
telo. Iago, un repartidor de pizza,
ten que entregar unha grande de
“mozzarela e chourizo” nun castelo.
Espectáculo para o público infantil,
polo grupo Teatro do Andamio.
Este venres 12, ás 18:00, na  Casa da
Cultura Pintor Lloréns.

SAMOS
¬EXPO. Médicos artistas plásti-
cos de Galicia no Camiño. Ex-
posición itinerante que permanecerá
aberta até o 15 de setembro.

SANTIAGO
¬EXPO. Minerva e Marte. O ba-
tallón literario de 1808. Expo-
sición sobre os estudantes que foron
combater aos franceses, até o 21 de
setembro no Colexio de Fonseca.E no
mesmo recinto, a exposición itine-
rante O Himno, os tempos son che-
gados estará até o 30 de setembro.
No xardín exterior do mesmo edifi-
cio, segue a exposición A rarear, con
esculturas en diversos materiaisde
Manolo Paz, que estará instalada até
o 12 de outubro.
¬EXPO. Camiñar, camiñamos.
Fotografías de Adolfo Enríquez. Até
o 21 de setembro, no Museo das Pere-
grinacións.
¬EXPO. Proxecto – Edición. A
sombra da historia. Até o 5 de
outubro, no Centro Galego de Arte
Contemporánea.
¬EXPO. Fotografos insospeita-
dos. 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 Gali-
cia até o vindeiro 14 de setembro.

GUIEIRO.51.

POIO
¬EXPO. Nazón de Breogán. Ex-
posición que comemora o aniver-
sario do Himno galego, aberta até
o 14 de setembro no Casal de Fe-
rreirós.

PONTEAREAS
¬TEATRO. As aventuras do
monstro de Fran Ekestein
Todosben.Espectáculo de moni-
creques por Rocambola Títeres, o
venres 12, ás 21:30, naCarballeira.

PONTEVEDRA
¬EXPO. Fotografías de Nelson.
Exposición de fotografías aéreas do
río Cocho-Toxal-Tomeza e Gafos.
Até o 30 de setembro. Organizado
pola Asociación de Veciños de San
Roque, exposta no seu local social.
¬EXPO. XXX Bienal de Ponte-
vedra. Sen fronteiras. Converxen-
cias artísticas hispano-magrebíes é
o título desta nova edición da Bie-
nal de Pontevedra, organizada
pola Deputación Provincial a tra-
vés do Museo de Pontevedra. Até
o 7 de setembro, no Museo de
Pontevedra.
¬EXPO. Santa María, historia
dunha presenza.Exposición fo-
tográfica sobre a basílica, aberta até
o 30 de setembro. NoMuseo Basílica
Sta. María a Maior.  
¬EXPO. O espello cotiá. Exposi-
ción que permanecerá aberta até o
12 de outubro.  Na Sede Fundación
Caixa Galicia. 
¬EXPO. Antonio Heredero,
pinturas. Exposición de pintura
aberta até o 30 de setembro, no Pa-
lacete das Mendoza.
¬MÚSICA.Love of Lesbian. Os
catalans Love of Lesbian fan unha
mini-xira galega de tres días acom-
pañados polo grupo ourensán Los
Guapos. Dous grupos pop de éxito
e con traxectorias similares partindo
da escena independente, o vindeiro

Quere saber máis”                                        anosaterra.com ANOSATERRA
11-17 DE SETEMBRO DE 2008

Exposición O Patrimonio Marítimo , instalada no Porriño.

Samesugas, o grupo santiagués
que animará xunto a outros as Festas
da Cidade Vella de Ferrol, no chama-
do Festival Parrockcheira.
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¬EXPO. Fundación Granell.  O
paxaro Pi e a lingua dos paxaros,
mostra que presta especial atención
á obra “O Paxaro Pi” ao que o surrea-
lista dedicou unha significativa peza
literaria. Até o 21 de setembro, na
Fundación Granell. Outra exposición:
Diálogo: Ludwig Zeller / Susana
Wald. Até o 15 de setembro na
mesma sede.
¬EXPO.Latitude 43°33'N. Pol Co-
bas, Miguel Harguindey e Este-
ban Leyton expoñen, na Biblioteca
Pública Ánxel Casal, esta mostra fo-
tográfica, que fai referencia á situa-
ción da vila de Ribeira, onde os tres
se coñeceron.
¬MÚSICA.Concerto de Peter
Harvey. No XI Ciclo de Lied, que
se extenderá até o 3 de outubro, un
xénero musical que será contem-
plado este ano desde a mirada de
grandes compositores franceses do
século XIX e XX, cun recital de Peter
Harvey, barítono inglés internacio-
nalmente recoñecido polas súas in-
terpretacións de Purcell, Bach e a
música barroca francesa. Nesta se-
gunda cita musical do ciclo, acom-
pañaralle Roger Vignoles na inter-
pretación de varias composicións
asinadas por Do Adail, Poulenc,

Chausson, Hahn e Duparc. As entra-
das custan 6 € Abono (4 concertos):
15 €. Venda de entradas en Caixa Ga-
licia. No Teatro Principal, o mércores
17, ás 20:30.
¬TEATRO. A árbore da vida .
Unha simpática nena que sempre

visita a súa amiga incondicional:
unha árbore. Un espectáculo infantil
do grupo  Talytakumy , o sábado
13, ás 18:00, na sala Santart, Ruela de
Brión 5, Baixo. E na mesma sala, o do-
mingo 14 ás 12:00, Os contracontos
de Talyta e Kumy, pola mesma
compañía.

SARRIA
¬MÚSICA. Cantigas e Agarimos.
Na Algalia de Arriba é o título da
montaxe deste grupo, en alusión á
rúa onde asentaron a súa actividade
hai máis de 50 anos. Un elenco de 80
persoas participan no espectáculo, a
ter lugar o sábado 13, ás 21:30, na
Praza da Vila de Sarria .

TOMIÑO
¬MÚSICA.A Roda en concerto.
Actuación da veterana formación
tradicional, o xoves 11 , ás 22:30, na
Praza da  Mina.

VEDRA
¬EXPO. 50 anos da ponte de
Gundián. A mostra “Gundián:
un achegamento a unha paisaxe
natural e humana” inaugúrase o
sábado 6, coa intervención de
Xosé Neira Vilas e algunhas das
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VI Premio de Xornalismo 
Fernández del Riego

Francisco Fernández del Riego reúne as carac-
terísticas esenciais que inspiran esta convoca-
toria: identidade coa cultura galega, espíritu
aberto e universal, compromiso ético e pre-
senza activa no xornalismo, no que dirixiu e ani-
mou iniciativas moi diversas.
- O premio acollerá traballos xornalísticos de
todo xénero, pulblicados con nome ou pseu-
dónimo, en calquera medio de comunicación
impreso de Galicia ou de fóra, entre o 1 de xa-
neiro e o 31 de decembro do ano 2008.
- Os traballos deberán estar escritos en língua
galega.
-Só se presentará un traballo por autor, que de-
berá ser remitido á Área Sociocultural de Caixa-
nova, rúa Augusto González Besada,a, 36001
Pontevedra, en sobre pechado e salientando
no exterior “Para o Premio Francisco fernández
del Riego”, O prazo de recepción de traballos re-
matará o día 10 de xaneiro de 2009.
-De cada traballo deberán presentarse orixinal
e catro fotocopias da páxina completa do xor-
nal donde fora publicado.
-O premio será fallado  en febreiro de 2009, e
non pode ser declarado deserto. A contía do ci-
tado premio será de 12.000 euros.

VI Premio de Xornalismo 
Johán Carbalheira

-O certame está aberto a traballos de temá-

tica libre pertencentes a calquera xénero pe-
riodístico, publicados con firma ou pseudó-
nimo entre o 1 de xaneiro e o 31 de outu-
bro de 2008, ámbalas dúas datas incluídas.
Os traballos, que deberan ter sido publica-
dos en medios impresos ou dixitais, estarán
escritos en lingua galega.
-Aceptaranse un máximo de 2 traballos por au-
tor/a. De cada traballo teñen que presentarse
un orixinal e 3 copias da páxina ou páxinas
completas da revista ou xornal que acolleu a
súa publicación. Dos traballos publicados en
medios dixitais deberán presentarse en cal-
quera caso 3 copias impresas, non aceptán-
dose aqueles traballos que se remitan por co-

rreo electrónico. Tanto nos orixinais coma nas
copias debe figurar a data de publicación dos
traballos.
-As obras presentaranse en sobre pechado, coa
indicación "VI PREMIO DE XORNALISMO
JOHÁN CARBALLEIRA" e sen remite identifica-
dor, no seguinte enderezo: CONCELLO DE
BUEU, rúa Eduardo Vincenti, nº 8, 36930 Bueu
(Pontevedra). No interior do sobre, ademais
dos traballos, achegarase unha folla coa se-
guinte información: nome do/a autor/a, DNI ou
pasaporte, enderezo, número de teléfono e co-
rreo electrónico. 
-O prazo límite para a recepción dos traballos
que participen neste certame péchase o día 7
de novembrode 2008.
-O premio terá unha dotación única de 1.500
€, contía á que se lle aplicarán as retencións fis-
cais oportunas. O premio, que é único e indivisi-
ble, poderá declararse deserto.
-O Xurado estará composto por tres persoas
vinculadas ao xornalismo galego e máis un/ha
secretario/a. Este xurado valorará positiva-
mente aqueles traballos enmarcados nos xé-
neros da reportaxe e a entrevista, xéneros nos
que desenvolveu maioritariamente o seu labor
xornalístico Johán Carballeira.
-Máis información no Servizo de Cultura do
Concello de Bueu.Tel.986324338 cultura@con-
cellodebueu.org www.bueu.org.

VII Premio de Poesía Caixanova

Poderán concorrer ao VII Premio de Poesía Cai-
xanova os autores e autoras que presenten
unha soa obra escrita en lingua galega, se-

gundo a normativa vixente. O premio, un e in-
divisible, estará dotado con 12.000 euros. As
obras aspirantes deberán ter unha extensión
mínima de 600 versos, han de ser inéditas na
súa totalidade e non poderán estar presenta-
das a outros concursos.
O libro premiado publicarase, cunha tiraxe de
2.000 exemplares, na colección Arte de Trobar,
editada polo P.E.N. Clube de Galicia/Danú S.L.,
renunciando o autor ou autora, nesta primeira
edición, aos dereitos económicos que puide-
ran corresponderlle. De existiren posteriores
edicións, deberase facer constar que a obra re-
cibiu o "VII Premio de Poesía Caixanova".
Prazo de entrega:  até o 31 de outubro de
2008.
Fallo do premio: 1 de decembro de 2008.

¬ CONVOCATORIAS
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O barítonoPeter Harvey .

Francisco Fernández del Riego.

A árbore da vida, un espectáculo

de teatro infantil polo grupo Talyta-

kumy, que poñerán en escena en

Santiago.

III Xornadas sobre Patri-
monio
Adicadas á riqueza fluvial nas Te-
rras do Chamoso, organizadas
pola Asoc. Arumes do Corgo.
Sábado 13:
Pola mañán, sendeirismo no
Campo da Feira de Adai, con
dúas rutas de sendeirismo:
Longa: con saída ás9:30 en fronte
da igrexa de Adai (16 km).Curta:
con saída ás11:00 en fronte da
igrexa de Fonteita (11 km). Che-
gada ás 14:00 de volta a Adai.
Como é día de feira, xantarase alí
mesmo.
Polo serán, tempo para o lecer:
17:30, Música e baile tradicional
de mans da Asociación Cultural
Legua Dereita do Corgo. Ás18:00,
Obradoiro de xogos populares.
Ás18:30, I Olimpíada de xogos
populares do Corgo. Ás 19:30 ,
Contacontos a cargo de Avelino
González.
Domingo 14:
Pola mañán, sendeirismo, con
dúas rutas a escoller:
Ruta longa, con saída ás 9:30  no

aparcadoiro da Casa Grade da
Fervenza (17 km). Ruta Curta, con
saída ás 11:00 no aparcadoiro da
Casa Grande de Camposo (11
km). Chegada ás 14:00 h de volta
á Fervenza, con visita guiada po-
las instalacións do seu conxunto
etnográfico.
Polo serán, relatorios:
No Local Social de Cela (preto da
Ponte de Neira), ás17:30  “Que é
un río?”, a cargo de Emilio Carral
Vilariño, catedrático de escola
universitaria de Lugo. Ás18:15
“Os ríos na cultura e na economía
de Galiza”,por Daniel López
Vispo, vicepresidente de ADEGA
e profesor no IES das Mercedes.
19:00  Táboa redonda sobre o
tema.
No concello do Corgo, o sábado
13 e domingo 14.

¬ FESTAS
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cións ás 21:30, no Teatro Arte Livre, na
rúa Vázquez Varela.
¬TEATRO. Hai que purgar a
Totó. Obraorixinal de Georges
Feydeau, coa dirección de Geor-
ges Lavaudant e a presencia no
elenco de Nuria Espert, Paco La-
hoz ou Manuel Millán. O martes
16, ás 20:30, no Teatro-Sala de Con-
certos de Caixanova.

XINZO DE LIMIA
¬TEATRO. Na lembranza de Xe-
sús Taboada Chivite. Exposi-
ción aberta até o 15 de setembro, na
Casa da Cultura.

na Fábrica de Chocolate.
¬MÚSICA. Ardegán + Negra
Sombra. A banda pontevedresa
de metal progresivo Ardegan pre-
senta en concerto o seu primeiro
disco de estudio. Para a ocasión es-
tarán acompañados no escenario
de La Fábrica de Chocolate polos
Negra Sombra, outra banda de rock
de Pontevedra. A entrada custa 5
euros. O xoves  11, ás 22:00  na Fá-
brica de Chocolate .
¬MÚSICA. May Day + Venus
Garden.A banda viguesa de rock
clásico presenta os temas do seu
disco "Con rock, por favor". No esce-

nario estarán tamén o quinteto Ve-
nus Garden coa súa proposta de
rock máis experimental. A entrada
custa 5 euros. O sábado 13, ás 22:30
na Fábrica de Chocolate .
¬MÚSICA. Kambotes.Actuación
o sábado 13, ás 22:00, na sala
Iguana Club.
¬MÚSICA.Tonhito de Poi e
Rasa Loba. O domingo 15 , ás
23:00, nas Festas dos Liñares 08.
¬TEATRO. As Tres Irmáns. Ver-
sión da obra de Anton Chéjovpola
compañía valenciana Teatro Cír-
culo. Estará en cartel o xoves 11,
venres 12, e domingo 14, en fun-

persoas maiores que participaron
na construcción da ponte do tren
sobre o Ulla. A mostra permane-
cerá aberta até o 14 de setembro,
na casa rectoral de Gundián.

VIGO .
¬EXPO. En Construcción. Expo-
sición das novas adquisicións en pin-
tura contemporánea da Fundación
Barrié. Até o 28 de setembro na Sede
da institución.
¬EXPO. O medio é o museo. Un
proxecto expositivo composto de
diferentes tipos de traballos de 20 ar-
tistas,   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 setem-
bro, no MARCO, Museo de Arte Con-
temporánea.
¬EXPO. Cartelismo político. Do
24 de xullo ao 21 de setembro o mu-
seo acollerá a mostra Arte e solida-
riedade. Os pintores españois e o

cartelismo político. Organizada
pola fundación 10 de marzo, é o re-
sultado da selección dos máis de
15.000 carteis que pertencen á
rede de arquivos históricos de
CC.OO, entre cuxos autores están
Picasso, Miró, Alberti, Joan Brossa,
Ibarrola, Tàpies, e, entre os galegos,
o recentemente falecido Xaime
Quessada
¬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.Love of Lesbian. Os
catalans Love of Lesbian fan unha
mini-xira galega de tres días acom-
pañados polo grupo ourensán Los
Guapos. Dous grupos pop de éxito
e con traxectorias similares par-
tindo da escena independente, o
venres 12, entradas anticipadas 12
euros e 15 euros na sala, ás 22:30,

GUIEIRO.53.

¬ ANUNCIOS DE BALDE

Queres saber máis “                                       anosaterra.com

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

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

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

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

moderadas. Prégase avisar da desactualización dos anuncios. 
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Love of Lesbian, grupo catalán
nunha minixira nesta semana por di-
versos escenarios galegos.

�Ofrécese electricista, fonta-
neiro.Responsable e con rapi-
dez. 
Telf.: 608527989

� Alugase casa en Abeleiros-
Dorneda (Concello de Oleiros).
Cociña,  dous salóns, cinco habi-
tacións, tres baños. Soto. Garaxe
de 71 metros cadrados . 
Tfnos.: 981 61 43 48.   628 639
359

� Véndese comedor com-
pleto,en bon estado.Precio a
convir.
Telf.: 608527979

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

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

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

� Alúgase casaen Lira, a carón
da praia completamente equi-
pada para 6 persoas. Primeira
quincena de xullo, 520 euros.
Segunda quincena, 600. Pri-
meira quincena setembro, 500
euros.
Telf.: 981761144

� Son autónomono 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).

� Ecoturismo na Serra do
Suído.www.fotorural.com/por-
tomartino.
Telf.  667 75 57 45

�  Casa para aluguer de fin de
semana ou para vacacions, si-
tuada á beira do rio Miño en Sei-
xas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63

� Compro e intercambio ad-
hesivospolíticos de Galiza. Car-
los Varela (Asturias).
adhesivos22@yahoo.com.br. 

� Compro calquera material
relacionado con "Fuxan os Ven-
tos". 
Telf: 981 35 09 52.  A partir de
21.00 horas (Uxío).

� Asturias. Tapia de Casa-
riego. Alugo casa nova de
campo con xardín, asador,
horta, cenador. Preto de praia e
montaña. Zona moi tranquila.
Fins de semana de venres a do-
mingo por 110 euros para to-
dos. 
Tel.: 667 293 752.

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

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

� Vendo enciclopedia Espasa,
anos 1926-1930, setenta volú-

menes, con nove apéndices e
quince suplementos.Tlfono
618607306

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

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

� Véndese mesa antigade co-
medor, de castiñeiro. 
Telf: 676 727 518.

� Ten vostede unha empresa
que quere dar coñecer ao
mundo enteiro? Gústalle a in-
ternet e querería ter unha pá-
xina propia? Especialista en de-
seño ofrécese para confeccio-
nar páxinas web a bo prezo.
Contactar no número  695 921
704.

�Facemos traballos en pedra:
escultura, artesanía, constru-
ción, reformas, restauración.
Teléfono: 698 163 989

�  Véndense cachorros de
pastor alemán de traballo. Ide-
ais para garda e compañía. No-
breza e carácter excelente. 200
euros. 
E-mail: tesedan@yahoo.es
Telf.: 619871406

� Gustaríache ter un albergue
turísticona derradeira etapa do
Camiño de Santiago”?. Con-
xunto histórico en pedra 600
metros. Finca 2.000 metros. Se-
mirrestaurado. Chama e infor-
mámoste. 
Telf.: 609 641 720. Ismael Pardo.

Tonhito de Poi actúa en Vigo.

As tres Irmáns, de Chejov, polo Teatro Círculo.

Nuria Espert, en plena forma na obra “Hai quepurgar a Totó”..
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DVD. VENDA.
Masculino Feminino .
Dúas ou tres cousas
que sei dela 
Dirixe: Jean-Luc Godard.
Intérpretes: Jean-Pierre Léaud,
Chantal Goya, Marina Vlady,
Joseph Gehrad.
Drama. Francia, 1966-1967.

Filmax parece decidida a apos-
tar forte polos clásicos do ci-
nema de autor dos 60-70. Á en-
comiábel recuperación remas-
terizada do Resnais de Noite e
néboa, Hiroshima, mon
amour e Muriel, hai que enga-
dir agora a incorporación de
novos títulos ao catálogo Go-
dard. En concreto, os dous últi-
mos filmes da súa etapa “clá-
sica”, antes de se mergullar nas
procelosas augas do cinema de
combate maoísta. O primeiro
filme é o máis próximo que Go-
dard chegou a estar do cinema
pop, un retrato da xuventude
parisina pre-Maio do 68 encar-
nada nun mozo idealista e
unha moza aspirante a suce-
sora de Sylvie Vartan. O se-
gundo filme entra no mundo
da prostitución como metá-
fora das piscopatías da burgue-
sía francesa da época. �

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.

O rei da montaña
Dirixe: Gonzalo López-Gallego.
Intérpretes: Leonardo Sbaraglia,
María Valverde.
Thriller. España, 2008

Un condutor solitario perde o
rumbo nun labirinto de estradas
secundarias e acaba mergullado
nunha marea de violencia sen
sentido no medio das monta-
ñas. A moitos soaralles a Os ou-
teiros teñen ollospero a inten-
ción sociolóxica de López-Ga-
llego –verdadeiro tirador solita-
rios do cinema español recente–
vai máis ben na liña da mítica
Defensa, de John Boorman;
aquela aventura épico-escatoló-
xica na que catro urbanitas as
pasaban canutas enfrontados ao
atavismo ancestral dunha per-
dida comunidade rural sacada
do imaxinario d’A matanza de
Texas. O propio director, pre-
miado no Festival de cine Inde-
pendente de Nova York con Nó-
mades, a súa ópera prima, reco-
ñece intencións comerciais
nesta nova fita.

Wanted. Búscase
Dirixe: Timur Bekmanbetov.
Intérpretes: James McAvoy,
Angelina Jolie.
Thriller. EE UU, 2008 

O ruso-kazakho Bekmanbetov

cósmicos. Esta epopea de ca-
zadores de mamuts que co-
meza como O clan do oso ca-
vernarioe remata como un de-
ses programas de enigmas his-
tóricos ao estilo Jiménez del
Oso –pirámides exipcias in-
cluidas– serviulle como pri-
meiro chanzo para o proxecto
no que agora anda metido,
2012, unha superproducion
sobre as profecías apocalípti-
cas dos maias que está a filmar
con Woody Harrelson e John
Cusack de protagonistas. O
guión das dúas fitas encargou-
llo ao compositor das bandas
sonoras, o que xa indica a mag-
nitude da traxedia.

aproveita a incomprensíbel
vaga de popularidade que lle
deu o díptico Gardiáns da
noite, Gardiáns do día –a resu-
rrección comercial do cinema
ruso pola vía da emulación
dos peores tópicos do último
cine de xénero hollywodiano–
e desembarca no mercado
norteamericano con esta
adaptación da prestixiosa se-
rie homónima de banda dese-
ñada do guionista Mark Millar.
Sagas familiares de asasinos a
soldo, intrigas supersecretas,
conspiracións e a mala baba
de Millar, convertida en espec-
táculo circense de videoxogo
macarra.

DVD. ALUGUER.
Love Sick
Dirixe: Tudor Giurgiu.
Intérpretes: Maria Popistasu,
Ioana Barbu.
Drama. Romanía, 2006 

Algo se move na terra do Conde
Drácula. Dun tempo a esta
parte non deixan de chegar no-
vidades cinematográficas dun
país que até hai usn anos dificil-
mente situabamos no planisfe-
rio cinéfilo. Mesmo co agromar
dos novos cinemas da Europa
do leste, alá pola década do
1960, Romanía seguiu muda. A
situación é ben distinta catro
décadas despois cun boomro-
manés que, liderado pola pre-

Xosé Valiñas

miada 4 meses, 3 semanas, 2
días non deixa de contribuír
con novos títulos: Ao leste de
Bucarest, California Drea-
ming... aos videoclubs chega
esta semana un novo exemplo
deste novo cinema que, como
todas as novas ondas, aposta
por novos enfoques antes que
por novos temas. Unha historia
sobre amizades e amores lésbi-
cos entre dúas mozas universi-
tarias na Bucarest actual que
guioniza o que pasa por ser ce-
rebro desta nova invasión
oriental, Razvan Radulescu
–presente como asesor na ci-
tada 4 meses...– e dirixe con
frescura o debutante Giurgiu.

10.000 a.C.
Dirixe: Roland Emmerich.
Intérpretes: Nathanael Baring,
Camilla Belle
Aventuras. EE UU, 2008

Hai xa moito tempo que o xer-
mano Ememrich perdeu todo
sentido da mesura no seu cine.
Independence Day, Godzilla
ou O día despois de mañá ilus-
tran ben ás claras as intencións
éticoestéticas da súa linguaxe
fílmica. Últimamente anda
moi metido en desbarres cons-
piranoicos “nova era” con civi-
lizacións perdidas e segredos

María Valverde en O rei da montaña. 

Ioana Barbu [á esquerda] e Maria Popistasu  en Love Sick.

Angelina Jolie nun intre de Wanted. Búscase. Fotograma de 10.000.

Jean-Luc Godard.       J-P PELISSIER / REUTERS
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CRUCIGRAMA AUTODEFINIDO
por Gonzalo Vilas

Magnus Carlsen naceu en novembro de 1990 nunha vila cerca de Oslo. Foi descu-
berto polo ex-internacional de fútbol coa selección de Noruega e gran mestre de
xadrez Simen Agdenstein, que se decatou da súa destreza e se ofreceu a entrenalo.
Seu pai non dubidou en vender o coche e hipotecar a casa para recorrer Europa co
seu fillo. O enorme talento de Carlsen devolveulle pronto con creces a aposta. A súa
progresión foi vertixinosa. Foi campión do mundo sub 12. En 2004, con trece anos
chamou a atención por gañar o Torneo Corus C, dous anos despois gañaba o B, e
este ano vén de gañar o A superando a xogadores como Kramnik ou Anand. A dia
de hoxe está de 6º no ranking mundial con 2775 puntos e 17 anos.

Carlsen,Magnus 2775
Bacrot,Etienne 2691 

Biel 41st Festival GM (3) 22.07.2008. D43.
Semi eslava.
Carlsen estará do 15 ao 27 de setembro
en Bilbao na final do Grand Slam 2008.
Este torneo está dotado cunha bolsa de
premios de 400.000 euros dos que
150.000 serán para o gañador. Mentras
tanto vexamos está recente partida con-

tra Bacrot no torneo de Biel en Suiza.
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 e6
5.Ag5 Cbd7 6.cxd5 exd5 7.e3 Ae7
8.Dc2 Ch5 9.Axe7 Dxe7 10.0-0-0 Cb6
11.h3 Ae6 12.Ad3 0-0-0 13.Rb1 Rb8
14.Cd2 g6 15.Cb3 Cg7 16.f3 Af5
17.Axf5 Cxf5 18.The1 Cc4 19.Dc1 Dg5
20.g4 Cg7 21.f4 Dh4 22.e4  as brancas
sacrifican un peón a cambio de iniciativa
22...Dxh3 23.exd5 cxd5 24.Cc5 Ce6

25.b3 aqui Kasparov que estaba se-
guindo a partida suxireu 25...Cd6 con
vantaxe negra 25...Cxc5?un erro que
permite un xogo fácil para Carlsen
26.dxc5 Ca5 27.b4 Cc4 28.Cxd5 Ca3+
29.Ra1 The8? (Diagrama) 30.c6 bxc6
31.Dxc6e a posición negra colapsa (1-0).

XADREZ       Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

SUDOKU

difícil doado

Horizontais:

1- Desprazarse cara fÓra dun lugar ou espazo. Vila e praia turística do

Algarve portugués. 2- Acadar, lograr. Brotar e fluir un líquido dalgún

sitio. 3- Ao revés, apalpara, tocara a alguén até incomodalo. Fluido

corporal segregado polo calor ou ao realizar un traballo ou esforzo

físico. 4- Contracción de “en” e un pronome. O home da filla respecto

do pai ou nai desta. 5- Vila da provincia de Pontevedra, cun impor-

tante porto. 7- Persoa da mesma cidade ou país, respecto dos demais.

8- Radical hidrocarbonado monovalente. Planta rubideira das piperá-

ceas (Piper betel), cultivada en Oriente, con sementes coma a pemen-

ta e follas de sabor a menta. 9- Afluente do Ulla, que dá nome a unha

comarca con capital en Lalín. Dise do que se fai ou aplica en gran can-

tidade. 10- Pita, planta amarilídea da que se extrae un fío moi útil para

cordas, sacos, etc... Limpar con auga, quitar unha mancha, ainda que

sexa de “honra”. 11- Desmestar, poñer máis separadas plantas, árbo-

res ou cousas. “....” fisiolóxico, solución salina terapéutica. 

Verticais:

1- Fan ruido ou producen son. Conseguir, alcanzar algo ou un fin. 2-

Abreviatura de “abreviatura”. Derradeira letra do alfabeto grego, con

valor de “o” longo. 3- Facer tomar, ou coller algo (cultural, idiomática,

artísticamente...) un carácter italiano. 4- Quitándolle unha sílaba, deixa-

mos un “rebelde” nun rebelde inglés. Signo, combinación ou sinal que

dá acceso a unha información ou contido oculto.  5- Sarta de doas,

separadas de dez en dez por unha que vai soa, e que serve para facer

un determinado rezo católico. Localidade costeira vasca de dúas letras.

7- Antes do mediodía, cando se dá a hora . Banco pequeno de peixes

que se xuntan ante un perigo. 8- Dispositivo que produce unha radia-

ción luminosa de múltiples usos prácticos, e que toma o nome dunhas

siglas. Contracción de “de” e un demostrativo.  9- Carácter dunha expre-

sión que busca só enunciar os feitos obxectivos, sen matizar afectiva-

mente dita expresión. 10- Pobo polinésico e de tradición belicosa de

Nova Zelandia. Precipitación atmosférica en forma de folerpas brancas

11- Mamífero cetáceo presente nas costas galegas, tamén chamado

golfiño. Correa de coiro ou rama retorta coa que se engancha a cabe-

zalla do carro ou o temón do arado ó xugo, por medio da chavella.

Magnus Carlsen

SOLUCIONS
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H. Vixande
XXooáánn  CCaarrbbaalllloo,,  ppooeettaa  eenn  ffuurrggoo--
nneettaa..
É unha forma de levar os meus
versos aos recunchos máis dis-
tantes do país.
VVoosstteeddee  eessttaacciioonnaa  aa  ccaalliiffoorrnniiaa  ee
ccoommeezzaa  oo  eessppeeccttááccuulloo..  OOss  ccoonn--
cceellllooss  ppeerrmmiitteenn  eessaass  pprrááccttiiccaass??
Claro. Tratamos de organizar o
espectáculo conxuntamente
cos concellos. Eles poñen as ca-
deiras para o público e nós un
escenario de 20 metros cadra-
dos, que, xunto cos versos, é o
que vai na furgoneta.
CCoonnttee,,  eenn  qquuee  ccoonnssiissttee  oo  eessppeecc--
ttááccuulloo??
É unha especie de libro con li-
miar, nó e epílogo que o mú-
sico Moncho Núñez e máis eu
imos desfacendo con poemas e
cancións. Moncho toca a guita-
rra e canta. Eu recito.
AA  xxeennttee  qquuee  ttaall  oo  ttoommaa??  OOvvooss
nnoonn  ttiirraa......
De momento non, pero están a
tempo. Até o de agora, conta-
mos cunha boa aceptación,
tanto que imos facer un recital
para inverno en interiores.
OO  ddoo  vveerráánn  ssooaa  uunn  ppoouuccoo  aa  aarr--
ttiissttaa  ddee  rrúúaa,,  uunnhhaa  aaccttiivviiddaaddee  uunn
ttaannttoo  ddeesspprreessttiixxiiaaddaa..
A nosa intención é recuperar a
transmisión oral da poesía e sa-
cala dos ámbitos pechados nos
que está na actualidade.
IIssoo  ddaa  ffuurrggoonneettaa  eennttrroonnccaa  ccoonn
LLoorrccaa  ttaamméénn  ppoorr  aaqquuiilloo  dd’’AA  BBaa--
rrrraaccaa..  TTeenn  aa  mmeessmmaa  iinntteenncciióónn??
Xa nos gustaría a nós ter o nivel
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Xan Carballa

Convertido nun formidá-
bel negocio, económico
e político, o olimpismo

arrumbou no faiado  aquelas
vellas afirmacións ligadas ao
deporte como participación.
Case se pode dicir que son os

Xogos Paralímpicos os que
conservan o vello espírito de
Pierre de Coubertin, porque o
esforzo é doble e o beneficio
económico mínimo. TVE ape-

nas pensaba prestarlle aten-
ción e se o fai é nos canais su-
balternos e beneficiándose da
diferenza horaria con Beijing
para disimular. Non é o mesmo
transmitir en prime time as ex-
celencias deportivas e as bele-
zas de Nadal, Isinbayeva ou

Bolt que os corpos e os rostros
da discapacidade física e psí-
quica. A integración reclama
exhibición e non compasión,
oportunidades e non excepcio-
nalidade. Chano Rodríguez,
outra vez prata e diploma na
China, é un modelo a seguir.�
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Presenta o espectáculo poético musical “A casa do poeta”, no que está a percorrer o país.
É un autor novo que publicou obras como A volta ás rías galegas en verso ou Na miña fiestra.A súa iniciativa
emula os trobadores medievais no século XXI.
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que tiña a compañía A Barraca
de Federico García Lorca! De
todos os xeitos, supoño que as
fontes coas que traballo condu-
cen directamente ao que fago.
Non son o primeiro. Os troba-
dores medievais comezaron e
moitos outros poetas seguiron
polo mesmo camiño. Nós esta-
mos a ensaialo no século XXI.
CCaannddoo  ssee  qquueerree  vveerr  uunn  eessppeeccttáá--
ccuulloo,,  vvaaiissee  aa  uunn  tteeaattrroo..
Non ten por que. Os meus versos
trato de achegalos a non lectores
de poesía. Xuntamos todo tipo
de persoas entre o público. É un
campo aberto no que traballar.

NNoonn  éé  aa  pprriimmeeiirraa  vveezz  qquuee  rreeaa--
lliizzaa  uunnhhaa  xxiirraa  ppaarraa  pprroommoocciioo--
nnaarr  ooss  sseeuuss  ppooeemmaass..
A primeira foi por librarías, ba-
res, teatros... Era para promo-
cionar o meu primeiro poema-
rio, “A volta ás rías galegas en
verso”. Logo representei o es-
pectáculo “Elaborar o meu de-
lirio”. Iso deunos unha expe-
riencia que desembocou en “A
casa do poeta”.
MMaaiiss  ppaarreeccee  qquuee  ppooeettaa  rriimmaa
ccoonn  ffaammee..
Fame non se pasa. Son inde-
pendente e autoprodúzome.
Se tivese máis apoios faría máis

cousas, pero prefiro ir con tran-
quilidade. Son novo, teño 26
anos.
PPeerroo  vvoosstteeddee  tteenn  qquuee  bbaaiixxaarr  oo
lloommbboo  ccoommoo  ttooddoo  oo  mmuunnddoo..  AAss
ffaaddaass  nnoonn  aaxxuuddaann  ooss  ppooeettaass..
A poesía non é o meu traballo.
Disto non se vive.
AAddeemmaaiiss  ddoo  eessppeeccttááccuulloo  aacc--
ttuuaall,,  pprreeppaarraa  nnoovvooss  ttrraabbaallllooss..
Outro libro de poemas. Non sei
cando rematarei, espero que
estea na rúa o ano que vén.
PPoorr  cceerrttoo,,  nnoonn  tteerráá  nnaaddaa  qquuee  vveerr
ccoo  nnoossoo  ccoommppaaññeeiirroo  XXaann  CCaarrbbaa--
llllaa??  NNoonn  sseerráá  oo  sseeuu  aalltteerr  eeggoo??
Non, nada que ver...�

Xoán Carballo, poeta ambulante
‘É unha forma de levar os meus versos a todas partes’
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Jenaro Marinhas del Valle
Reflexións sobre literatura, teatro,arte, lingua, vida

e morte. Referencias de libros, relatos breves, poemas

perdidos co pano de Galiza como fondo
Edicións A NOSA TERRA

Caderno de notas

María Xosé Queizán

X a comentei a necidade po-
lítica de acusar as autorida-

des galegas de querer eliminar o
castelán. Agora, unha parte da
clase empresarial súmase a esa
idea peregrina e cos ecos de
Cunqueiro sobre o galego, “len-
gua de pobres y de poetas”, que-
ren abandonalo para facerse ri-
cos. O empresariado galego, ex-
portador de coches, buques es-
peciais, granito, peixe, mexi-
llóns, carnes e tantos produtos
de Calidade que nos identifican
na aldea global, na que se vende
o que distingue, debe estar satis-
feito dun proletariado experto
que impón a marca, o estilo e a
fonética du-nha lingua tamén
universal que suma, e nada lles
resta a falantes doutras linguas.
Nestes tempos en que saber lin-
guas é unha aspiración educa-
tiva, nos que ser bilingüe facilita
ser plurilingüe, nos que ninguén
que fale galego quere renunciar
a ler e escribir en castelán nin
prescindir desa contribución
cultural, resulta que hai persoas
que defenden o monolingüismo
castelán e néganse a aprender
un dos idiomas máis falados, ta-
mén nos mercados, do mundo.
A máxima de que o diñeiro non
ten lingua nin patria é anulada
por prexuízos inculcados a ferro
contra o galego, feito xa consta-
tado polos ilustrados galegos do
XVIII. É longa a “tradición de im-
properios”, que documenta Mi-
guel-Anxo Murado nun libro
moi recomendable, Otra idea de
Galicia, contra unhas xentes
“que aúllan su lengua bárbara”. 

Os detractores coinciden, iso
si, no amor á lingua que falaron
os devanceiros. Que medo me
dá a palabra amor! Ámote no
privado, no fogar, no banal.
Como saias ao mundo, como
aspires á igualdade, mátote. Non
ames, respecta.�

LINGUAS PARA
ENRIQUECERSE

A.G.N.

’’Os detractores
din amar
a lingua”
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