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Francis Bacon por Lucien Freud.

O LIBRO

Fran Alonso

H ai unha cuestión que os
países máis avanzados de

Europa nunca esquecen: no ám-
bito da cultura, o libro ocupa un
papel central. Daquela, as súas
políticas culturais aplícanse co-
mo consecuencia desa premisa.
No mundo de hoxe, sen libro a
cultura non é posible, pero a cen-
tralidade do libro (impreso ou,
no futuro, dixital) é algo que lles
costa moito aceptar ás nosas ad-
ministracións, ben sexan locais,
autonómicas ou centrais. 

A lectura xera persoas cultas,
persoas sensibilizadas e persoas
creativas. Sen o libro e a lectura,
non hai público para ningún
ámbito da cultura; non o hai pa-
ra o teatro, nin para o cine, nin
para a música. Ou, cando me-
nos, non o hai para o teatro, cine
e música de calidade, que teñan
consideración de arte. Ademais,
hoxe non se pode sobrevivir sen
ler. E non me refiro á literatura: o
libro compréndeo todo. Nin se-
quera un matemático é quen de
formarse sen libros. 

Os libros e a lectura son un dos
medidores máis importantes de
progreso e desenvolvemento das
sociedades, comezando polas
comunidades locais. Unha so-
ciedade lectora é unha sociedade
capaz. Promover o libro e a lectu-
ra é dotar socialmente a poboa-
ción para a que se goberna. De-
fender o libro é tamén defender a
música, o diálogo, as artes plásti-
cas, a curiosidade científica, a in-
vestigación, a poesía, a innova-
ción, a iniciativa empresarial, o
teatro, o gusto e a sensibilidade, a
protección do medio ambiente e,
en definitiva, a creación dun
mundo mellor. O problema é
que a quen lle toca gobernar todo
isto parécelle sempre tan intanxi-
ble, tan difícil de defender, que
renuncia a ese principio inequí-
voco: o libro é o centro da cultura
contemporánea. Por iso non es-
tamos entre os países máis de-
senvolvidos de Europa. �

’’

’’Os libros e a lectura son un
dos medidores máis
importantes de progreso 
e desenvolvemento
das sociedades”

do antes de finais de ano”. Ade-
mais, estes datos demostran
que se alcanzou o obxectivo
primario do ensaio.

A intención desta compa-
ñía é presentar a solicitude de
autorización de comercializa-
ción ante a Axencia Europea
do Medicamento (EMEA, nas
súas siglas en inglés) neste úl-
timo trimestre de 2008, de
modo que a aprobación defi-
nitiva do Yondelis en pacien-
tes con cancro de ovario pui-
dese ser efectiva a mediados
de 2009.

De feito, o xefe do Servizo de
Oncoloxía Médica do Hospital
Vall d'Hebrón de Barcelona e
presidente de ESMO, José Ba-
selga, afirmou que os estudos
presentados sobre o yondelis
son “tan clarividentes que é
posíbel que leven á aprobación
do produto”.�

C.L.
O investigador do California Ir-
vine Medical Center, Bradley J.
Monk, presentou hai uns días
os datos dun estudo sobre a tra-
bectedina, comercializada por
Pharma Mar (firma de Zeltia) co
nome de Yondelis, que confir-
man a súa eficacia no tratamen-
to do cancro de ovario.

No marco do simposio pre-
sidencial do 33º congreso da
Sociedade Europea de Oncolo-
xía Médica (ESMO, nas súas si-
glas en inglés), que se está cele-
brando estes días en Estocol-
mo (Suecia), o investigador
Monk confirmou cun estudo
que o Yondelis é eficaz no tra-
tamento do cancro de ovario.

Os datos do estudo Oval-
321 confirman este axente an-
titumoral como un “novo fár-
maco” contra o cancro de ova-
rio así como unha “nova op-
ción” no tratamento desta do-
enza, destacou Monk á espera
de que se faga oficial o contido
íntegro do estudo.

A trabectedina trátase do
primeiro fármaco antitumoral
que desenvolve Pharma Mar,
filial do Grupo Zeltia. Polo mo-
mento, este medicamento está
aprobado na Unión Europea
para o tratamento de sarcoma
de tecidos brandos (STB) en
adultos tras o fracaso do trata-
mento estándar, aínda que ta-
mén están en marcha un estu-
do en fase III como tratamento
en primeira liña para pacientes
con traslocacións tumorais, e
outro en fase II en nenos con

rabdomiosarcoma recorrente,
sarcoma de Ewing ou sarco-
mas de tecidos brandos non
rabdomiosarcomatosos.

APROBACIÓN DO FÁRMACO.  Segundo
destacou o director xeral de
Pharma Mar, Luís Mora, “os
excelentes resultados confir-
man o que a empresa comuni-
cou o 8 de agosto, é dicir, que
presentarían o dossier do estu-

O investigador
estadounidense
Bradley J. Monk
presentou un
informe que
demostra a eficacia
do fármaco galego

Un estudo avala o Yondelis 
no tratamento do cancro de ovarios

’’Pharma Mar
solicitará autorización de
comercialización na xencia
Europea do Medicamento
neste último trimestre de
2008””

2.
AVANCE MEDICO
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LINGUA

gués e o acceso de douscentos
millóns de falantes; tiñan que
promocionalo ante eses profe-
sionais que poden vir de fora.
Un dos meus fillos traballa nos
Estados Unidos e o outro nunha
multinacional holandesa e os
dous conseguiron o emprego
grazas aos seus coñecementos
de portugués”.

Alguén que non atopa pro-
blemas co idioma é Luis Fer-
nández de Armas, dirixe IPBrick
España, unha compañía do
campo das telecomunicacións.
Fernández de Armas, que reside
en Vigo, onde ten a sé a súa em-
presa, é cubano de nación. “Co-
mo estranxeiro podo dicir que
nunca vin o galego como un
problema”, indica.

Á hora de contratar persoal,
este directivo tampouco se ato-

pou con reticencias por parte de
eventuais empregados de fóra
de Galiza. “Case todos os em-
presarios saben que o galego e o
castelán son idiomas moi pare-
cidos que non teñen dificulta-
des para a comprensión entre
eles, por tanto iso non serve co-
mo escusa”, subliña.

O sector da enxeñería e as
novas tecnoloxías, xunto con de

H.V.
O informe do Club Financeiro
de Vigo que sinalaba que os pro-
fesionais cualificados poderían
renunciar a vir a Galiza para evi-
tar que os seus fillos teñan que
estudar en galego non vén ava-
lado por cifras e resultou rebati-
do por traballadores de alta ca-
pacitación, que ven outros obs-
táculos que nada teñen que ver
co idioma.

“Iso é unha parida”, asegurou
o escritor e enxeñeiro de teleco-
municacións, Xavier Alcalá, en

alusión ao informe do Club Fi-
nanceiro vigués presentado hai
dúas semanas. “Xa que son em-
presarios, xa que saben de cifras,
que dean datos dos profesionais
que non viñeron por esa causa;
eu, que vivo en Bruxelas a meta-
de do tempo, teño relación con
procesos selectivos e nunca ato-
pei unha situación semellante”.

Para o escritor e enxeñeiro,
“estes empresarios non están a
aproveitar a condición do gale-
go como idioma ponte que faci-
lita a comunicación en portu-

’’Como estranxeiro
podo dicir que nunca vin
o galego como un
problema”

[Luis Fernández de Armas]
Director de IPBrick España.

vendas, o médico e o financeiro
son os que demandan máis em-
prego máis cotizado en 2008, se-
gundo un informe da empresa
de traballo temporal Adecco.
Galiza conta con centros de for-
mación universitaria en todos
estes campos e as necesidades
destes profesionais son inferio-
res á capacidade de creación de
empresas dedicadas a estas acti-
vidades. Por outra banda, o per-
fil da demanda de man de obra
cualificada cambio desde 2007.
Nese ano, o informe de Adecco
sinalaba os xefes de edificación
de obra civil como un grupo moi
demandado polas compañías.�

Traballadores cualificados rebaten os
argumentos do Club Financeiro de Vigo
sobre o obstáculo que supón o idioma para
o desenvolvemento do país

Xavier Alcalá, escritor e enxeñeiro.

‘Que dean as cifras dos
profesionais que non
queren vir polo galego’

? UERE SABER MÁIS?
http://www.adecco.es/SalaPren-
sa/EstudiosAdecco.aspx

X.C.
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“Premeditadamente ou non, o
anglonorteamericano e o in-
glés son, en virtude da súa
mesma difusión planetaria,
axentes de primeira orde na
destrución da diversidade lin-
güística natural. Acaso esta
destrución sexa a máis irrepa-
rable das catástrofes ecolóxi-
cas que caracterizan á nosa
época. De xeito máis sutil, a re-
dución do idioma inglés a un
esperanto do comercio mun-
dial, da tecnoloxía e do turis-
mo, ten efectos debilitadores
sobre o inglés propiamente di-
to. Ou, para dicilo coa xerga ac-
tual, a omnipresencia está xe-
rando unha retroalimentación
negativa. Insisto en que é de-
masiado cedo para aventurar
un xuízo sobre o equilibrio dia-
léctico, sobre a porcentaxe re-
lativa de perdas e ganancias
que o inglés obtén a medida en
que se converta na lingua fran-
ca, na taquigrafía da Terra”.

Esta cita procede dun libro
escrito en inglés e publicado en
1975. Invita de inmediato a reci-
bir a nosa aquiescencia entre
outras razóns porque emprega
unha metáfora convertida en
tópico que, hoxe en día, nin os
sociolingüistas se resisten a em-
pregar: a consideración das lin-
guas e das relacións entre lin-
guas como sistemas ecolóxicos.
Unha vez admitida a metáfora
inicial xa se admiten sen maio-
res reparos frases como “des-
trución da diversidade lingüísti-
ca natural”. A nosa época carac-
terízase polas súas catástrofes
ecolóxicas: a destrución de lin-
guas é unha entre outras. E cal é
un dos grandes axentes desa
destrución? O inglés que, á súa
vez, paga as súas culpas coa re-
dución a simple esperanto.

Por que este texto recibe tan
axiña a nosa aquiescencia?
Apuntemos unha hipótese:
porque denuncia unha grave
destrución natural, unha catás-
trofe ecolóxica. En efecto, hai

moitas linguas que deixan de
falarse; pero esquecemos con
facilidade que tal ocorre na
maior parte dos casos porque
os seus falantes son fisicamen-
te eliminados (por exemplo, os
das tribos da selva amazónica).
No texto citado todo o asunto
se reduce a un enfrontamento
entre linguas consideradas co-
mo fenómenos naturais. A de-
nuncia dunha destrución eco-
lóxica só pode ser considerada
obviamente progresista, agora
ben o transfondo, pois non ca-
be falar propiamente de pensa-
mento, daquela denuncia –a
equiparación das linguas con
fenómenos naturais– é perfec-
tamente reaccionario (men-
cionemos de pasada o natura-
lismo do Dereito que manexa a
Igrexa católica). Unha lingua é
o menos natural imaxinable;
máis aínda, e supoñendo que
poida ser considerada como
instrumento de nada –incluída
a comunicación–, sería xusta-
mente aquel “instrumento”
que nos permite aos homes
converternos en seres libres,
que se autodeterminan; é dicir,
en seres antinaturais. Así pois, a
metáfora bioloxicista aplicada
ás linguas que dese xeito, su-
postamente, “nacerían”, “vivi-
rían” e “morrerían” só pode in-
dicar a penuria da bagaxe teóri-
ca empregada na súa análise.

O texto citado procede dun
dos libros (After Babel) máis im-
portantes dun autor que hai
pouco, nunha entrevista xorna-
lística, era calificado como un
dos grandes filósofos europeos,
ademais de crítico literario e en-
saísta. Nesa mesma entrevista o
gran filósofo informaba dun
dos asuntos dos que se ocupa-
ba no seu último libro;  segundo
el: “Nunca se preguntou nin-
guén como é a vida sexual dun
xordomudo”. O entrevistador
apuntou entón que se trataba
“dunha pregunta inquietante”,
e o gran filósofo engadiu que

“porque as preguntas impor-
tantes moitas veces son inquie-
tantes”. O resto da entrevista en
ningún momento se elevaba
por riba do nivel destas frases.

Postos a mencionar a auto-
res vivos de interese filosófico,
unha breve lista incluiría a Ryle,
Searle, Kripke ou Davidson; e
se a ampliaramos con autores
falecidos hai ben pouco, da-
quela cumpriría citar a Quine,
Derrida, Strawson ou Deleuze.
Que a maioría dos lectores de
xornais non os coñezan nin de
oídas non di nada en contra
dos autores citados, senón dos
escasos ou nulos coñecemen-
tos filosóficos dos lectores. Sor-
prendería que algún profesor
de filosofía considerase a Geor-
ge Steiner, o autor do libro cita-
do, como filósofo e, moito me-
nos, como “un dos grandes fi-
lósofos europeos”.

É sabido que a banalización
diso que se coñece como cul-
tura vai da man da divulgación
xornalística. Unha das súas
consecuencias perversas é a
arbitraria entronización de de-
terminadas figuras, case sem-
pre con escaso ou nulo presti-
xio intelectual, que se prestan
ao xogo de opinar acerca de
calquera asunto de actualida-
de. O único xeito de responder
con puntualidade ás esixen-
cias do xogo é o recurso ao tó-
pico e aos prexuízos. George

Steiner non pode ser acusado
neste punto de ignorancia. Es-
cribe en “Presenzas reais”
(1989): “A presentación xorna-
lística xera unha temporalida-
de dunha instantaneidade
igualadora. Todas as cousas te-
ñen máis ou menos a mesma
importancia, todas son só dia-
rias (…). A enormidade políti-
ca e o circo, os saltos da ciencia
e os do atleta, a apocalipse e a
indixestión, reciben o mesmo
tratamento. Paradoxicamente,
este ton único de urxencia grá-
fica resulta anestesiante”.

Nin estas palabras nin o li-
bro en que aparecen (como
ningún outro escrito por el)
converten ao seu autor en gran
filósofo europeo. En cambio, a
groseira xenofobia que George
Steiner, presentado como de-
fensor de linguas minoritarias,
exhibiu hai moi pouco nunha
entrevista reservaralle un lugar
destacado nas escolmas tan
nutridas xa a estas alturas da
xenofobia aplicada aos galegos
e a súa lingua. Quizais o conso-
laría saber que por esta vez se
librou da “instantaneidade
igualadora” e do “ton de ur-
xencia anestesiante” propias
do xornalismo.�

TRIBUNA �Luís Fernández.
Profesor de galego. Tradutor de Kafka e Handke.

O autor deste artigo analiza a veracidade 
da presentación mediática de George
Steiner como un dos grandes pensadores
europeos vivos. Steiner vén de ser centro
de polémica por unhas declaracións 
contra a lingua e a literatura galegas.

A metáfora bioloxicista
aplicada ás linguas
que dese xeito ‘nacerían’,
‘vivirían’ e ‘morrerían’
só pode indicar
penuria teórica”

’’ Sorprendería que algún
profesor de filosofía
considerase a Steiner como
filósofo e, moito menos,
como ‘un dos grandes
filósofos europeos’”

’’ A xenofobia que Steiner
exhibiu hai pouco
reservaralle un lugar
destacado nas escolmas
da xenofobia aplicada
aos galegos e a súa lingua”

’’

É STEINER UN GRAN PENSADOR EUROPEO?

George Steiner.
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NIÑO DE COBRAS
Francisco Carballo

D e seminarista en Madrid,
o profesor de literatura

facíanos recitar poemas de G.
Diego: un lirismo musgoso.
Nós ofrecimos, en contraparti-
da, “Mis lebreles” de A. Rei So-
to: son membrudos, ouveantes
e coléricos… Era parte da súa
obra, no “María Guerrero”, “Ni-
do de áspides”, niño de cobras.
Rei Soto fora vítima, nos anos
20, dos dardos envelenados de
integristas e de anticlericais. E
retratounos con cólera como
“niño de cobras”

Evocoume isto a conferencia
de Craig Calhonn en Barcelona
hai poucos días. Dixo que o cos-
mopolitismo só era a atmósfera
de diletantes narcisistas. Eles
quizais non, mais case todos nós
sentimos a “pertenza” á nazón
ou á supernazón, a estados, a
culturas etc. Somos humanos
de territorios e de ambiente.

Levamos anos aseteados en
todos os mass media por eses
diletantes. Que, por outra parte,
son superchauvinistas de esta-
dos-nacións outrora imperios
devastadores. Chega, xa está
ben de aguantar os imprope-
rios de esfoladores. O senso de
pertenza é sinal de persoas nor-
mais. As opcións por integrár-
monos nunha ou noutra uni-
dade maior provén da escola,
das ideoloxías dos beneficiados
desas unidades. O saber cientí-
fico, histórico e a imaxinación
–que tamén é coñecemento–
ofrecen posibilidades diversas.

Eu admiro aos que viven en
Luxemburgo e outros territorios
nunca invasores e que conse-
guen un nivel alto de benestar e
de equilibrio humano. Hai moi-
tas posibilidades de convivir: pe-
ro sempre desde o consenso, a
paz e a liberdade de elección. Os
exércitos de mercenarios que
pagaron reis e príncipes só xun-
guiron á forza aos habitantes de
reinos ás coroas de tiranos. E así
vivimos: sen gratificación. Eses
vencedores non queren coñecer
a verdade: non nos sentimos a
gusto na casa en que nos ence-
rramos, porque, fóra, asexan ni-
ños de cobras.�

’’

Hai moitas formas
de convivir, pero
sempre desde a

liberdade e o
consenso”

’’

no confín da Terra Chá. Cal-
quera foro era válido para
afondar no “atraso” en que es-
taba sumida a que con fre-
cuencia se denominaba “Gali-
cia profunda”, un país ao que
se presentaba coma afastado
de calquera anaco de civiliza-
ción no que podía ocorrer a
máis impensábel das desven-
turas a quen ousara pisalo. Con
este triste acontecemento xe-

rouse unha literatura xorna-
lística que quixo falsear e

recrear un suposto pa-
sado que xamais ti-

vera lugar nas al-
deas e vilas ga-

legas de terra
a dentro.
Pola con-
tra, case
n i n g u é n
quixo afon-
dar nas cir-
cunstancias
en que se
produciron

os asasinatos
do Garabelo, a

quen se presen-
tou coma un psi-
cópata, aínda
que segundo o

Antonio Cendán
Marcelino Ares Rielo, veciño
da parroquia de Gomesende,
en Pol, asasinaba de catros dis-
paros de escopeta a outros tan-
tos veciños que, segundo el, lle
cortaran catro carballos que
supostamente eran da súa pro-
piedade, despois de facer a
concentración parcelaria. O
escenario reunía todos os in-
gredientes básicos para con-
verterse nunha magnífica cró-
nica negra da Galicia da época
relatada por Margarita Landy. 

Durante máis dun lustro
aproveitouse este lutuoso feito
por parte dos distintos medios
de comunicación, sobre todo
de fóra, para facer carnaza do
contorno rural galego, princi-
palmente do interior. Calquera
reportaxe que aparecía na
prensa ou mesmo na televisión
relativo á criminalidade ilus-
trábase con referencias aos trá-
xicos asasinatos acontecidos

psiquiatra Xesús Ocampos non
reune ningunha das caracterís-
ticas dos denominados asasi-
nos en serie. Nin polo aspecto
físico nin polo seu comporta-
mento.

UNHA CRÓNICA NEGRA QUE CHEGA A HO-
XE.Coma todo crime deste tipo
rodeouse dun halo de misterio
e dunha épica negra que che-
gou até os nosos días. Ao pare-
cer, Marcelino Ares mantiña
unha suposta enemizade an-
cestral con Anxo Folgueira, co-
ñecido coma “O Mexistro”, e
que a súa presenza no lugar dos
feitos puido ser o principal de-
sencadeante da matanza do
Garabelo. Xunto ao Mexistro
morrerían asasinadas outras
tres persoas. Tan só un dos pre-
sentes salvou á vida, un mozo
de 24 anos que lle pediu encare-
cidamente o criminal que non o
matase. Este extremo da com-
paixón volta a poñer en tela de
xuízo a suposta psicopatía que
padecería o asasino, xa que non
é común que estes criminais
volvan atrás unha vez que co-
mezaron o encarnizamento, na
opinión de Ocampos.

Durante moitos anos, e até

os nosos días, seguiu moi viva a
lenda do Garabelo. Cando xa
estaba na cadea, aos poucos
anos de cometer os asasinatos,
percorreron rumores de que
fora visto pola Serra de Meira,
un comentario totalmente in-
fundado xa que Marcelino Ares
estaba cumprindo a súa pena. 

Como se pode comprobar,
non faltaron mitos nin misterio
sobre este sinistro persoeiro
que abandonaría o cárcere na
segunda metade dos anos no-
venta. A partir dese instante, a
súa vida volveuse aínda moito
máis misteriosa e tamén máis
mítica. Aínda que se achegaba
a Meira nalgunha que outra
ocasión, poucos eran os que
sabían algo do Garabelo. Al-
gunhas fontes apuntan a que
se instalou nunha vila de Ma-
drid, acompañado dun muller
moito máis nova ca el, despois
de rachar as relacións coa que
fora a súa dona.�

Un cuarto de século
dos crimes do Garabelo
Este outono cúmprense 25 anos dun crime
que conmocionou Galicia. Nunha mañá
dun neboento sábado Marcelino Ares
asasinaba de catros disparos de escopeta
a outros tantos homes

UERE SABER MÁIS?
Documental O Garabelo (2006),
Nós Produtora
Cinematográfica / TVG.
Director: Xosé Luís Ledo Andión.

?

Marcelino Ares saltaría a palestra

informativa de novo en 2004

cando presentou un extenso li-

bro coas súas memorias baixo o

título de “O Garabelo, un home

honrado”. Ao longo de case 400

páxinas fai un repaso da súa vida,

no que apenas menciona os cri-

mes de outono de 1983. Ade-

mais, ilustra a portada cunha foto

súa de cando apenas contaba 40

anos. Ningunha editorial quixera

facerse cargo da súa edición, po-

lo que se veu na obriga de correr

cos seus custes. A pesar de todo,

o libro foi un éxito xa que os

exemplares publicados esgotá-

ronse enseguida, polo que foi

preciso editar máis. Como anéc-

dota hai que sinalar que o Gara-

belo acentuaba o seu primeiro

apelido na edición do volume e

así podía lerse Marcelino Arés.

Dende entón, parece ser que

non volveu ser visto pola provin-

cia de Lugo e que se lle perdeu de-

finitivamente a pista das súas an-

danzas. Cando publicou as súas

memorias encontrábase aparen-

temente ben de saúde, aínda que

nada lembraba a aquel home que

empuñara a escopeta de caza

nun xa afastado día de outono.

Non obstante, as últimas noticias

sobre el, apuntan a que morreu

en 2006. Todo o mundo está ao

corrente do seu óbito en Meira,

pero ninguén sabe precisar a data

exacta do mesmo. Sen dúbida, o

derradeiro misterio do Garabelo.�

O seu libro,
éxito de vendas

’’Non reune ningunha
das características
dos denominados
asasinos en serie”

[Xesus Ocampos]
Psiquiatra.
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públicos: “gústame moito que as
cousas estean feitas con sentido
común, que lle cheguen a algún
dos sentidos como mínimo:
cando un espazo envolve os sen-
tidos de quen está nel, fas cousas
belas; se só o fas para expresáres-
te ti, iso non é arquitectura. Fai
pintura ou escultura, pero a ar-
quitectura ten que ser útil. As
persoas non contemplan os es-
pazos, viven neles. É como se fas
un barco moi bonito pero que
non flota”.

UNHA NOVA ARQUITECTURA. Dani
Freixes foi tamén docente  na Es-
cola de Deseño de Barcelona, e
dese contacto co alumnado ex-
trae novas perspectivas: “admi-
ro, da xente nova, a cantidade de
información que ten, tanto verti-
cal, a través de persoas especiali-
zadas, como horizontal, a través
das múltiples canles de comuni-
cación que hai. O que si me in-
quieta é a impaciencia que amo-
san, que fai pensar se serán quen
de se enfrontar aos cambios aos
que se verán sometidos. Penso
que os tempos de madurez esta-
ban máis asentados hai anos.
Agora priman a sorpresa e a bri-
llantez fronte á solidez e a inten-
sidade”. Por outra banda, pensa
que as novas xeracións na arqui-
tectura poderán configurar un
marco diferente, que contempla
con esperanza: “está é unha xe-
ración que coñece máis a sus-
tentabilidade. A nosa pensaba
que o mundo era infinito, que os
recursos non acabarían nunca”.
Por outra parte, preocúpanlle a
espectacularidade, as ansias de
fama que arrodean o mundo do
deseño. “O camiño é longo, pero
se che indican un atallo e o esco-
lles... A arte é unha consecuencia
do que fas, non un punto de par-
tida. É moi perigoso confundir
arte con obra plástica”.

Ten referentes importantes
entre as persoas que asistiron ao
obradoiro, mesmo: “gústame
Martín Azúa, que veu á confe-
rencia. É quen de unir a poesía e
o pragmático. Fixo cousas moi
interesantes, á parte de deseño
de interiores, como as medallas
para os campionatos mundiais
de natación do 2003. O que non
me gusta é o deseño baseado na
investigación da forma. Non me
gusta o pavillón-ponte da Expo
de Zaragoza, non me gusta a
ponte de Valencia de Calatra-
va...” Con Varis Arquitectes, ten
xa varios proxectos en marcha:
“neste momento estamos re-
modelando o parque de atrac-
cións do Tibidabo, e facendo al-
gunha cousiña de hostalaría.
Ante todo, tentamos levar
adiante proxectos que teñan un
significado”.�

nas últimas décadas: “as tecno-
loxías avanzaron até permitir
que esteamos nun salón escoi-
tando música con máis xente e
sen molestala, poñendo uns cas-
cos. Hai inventos que permiten
compartir espazos, e usalos con
maior liberdade e intimidade.
Amais, eu penso que a tendencia
é seguir cambiando: os fogares,
dentro de dez anos, volverán ser
interxeracionais, como antes,
volverán vivir persoas maiores
coas novas, porque a mocidade
tarda en marchar da casa”. 

Amais das novas casas posí-
beis, Freixes pensa nos espazos

como a compañía, que sexan
cómodas as dúas cousas”. Soi-
dade e compañía, conceptos
que mudaron substancialmente

beza, a formalizar e comunicar
as ideas que tiveches”.

Freixes destaca por unha vi-
sión moi persoal da creación de
espazos, relacionada coa cali-
dez, coa vida, e co sentido co-
mún, fronte ás tendencias arqui-
tectónicas megalómanas e des-
personalizadas. A reflexión sobre
a necesidade de pensar os espa-
zos e as materias ten moito que
ver: “sempre traballei en cousas
efémeras, pero é que todo é efé-
mero, mesmo a propia arquitec-
tura”. O arquitecto sinala como
cada cinco anos renóvanse ou
amplíanse os locais, ás veces por
imperativos económicos, máis
ca de deseño. “Agás as cousas
que seguen o seu tempo natural
(un neno faise en nove meses,
unha paella en vinte minutos, e
se non non é boa, os pexegos pa-
ra que saiban teñen que collerse
ao final do verán), resistímonos a
entender o tempo, queremos te-
lo de noso, manipulalo, pero
non podemos”.

ESPAZOS PARA VIVILOS.O tempo e o
espazo conviven en harmonía.
Non se pode deslindar o tempo,
os momentos, as relacións hu-
manas que van ter lugar nun es-
pazo, da súa creación. Dende os
locais de traballo até os fogares: a
clave da casa ben construída, pa-
ra Freixes, “é que se poidan ad-
ministrar ben tanto a soidade

AALDEAGLOBAL.7.

Lara Rozados
Dani Freixes (Barcelona, 1946) é
un dos mellores arquitectos de
interiores do Estado. Premio Na-
cional de Deseño no 2001, fun-
dou, xunto con Vicente Miran-
da, Eulàlia González e Vicenç
Bou o estudio Varis Arquitectes,
e é o autor da arquitectura da Fa-
cultade de Ciencias da Comuni-
cación da Universidade Ramón
Llull de Barcelona ou o urbanis-
mo do Parque del Clot. 

A semana pasada estivo en
Galiza, convidado pola Funda-
ción María Martínez Otero e o
Colexio Oficial de Arquitectos,
ofrecendo un taller co título ‘Dú-
bidas razoábeis’. Entre o 11 e o
13 de setembro, o seu alumna-
do puido, a través de algo tan
simple como as posibilidades de
reutilizar papel de xornal, pes-
cudar sobre a materia, a utilida-
de, e a creación de espazos. “O
taller propón unha reflexión so-
bre a segunda vida dos obxec-
tos. Todos teñen unha función,
e cando remata, tirámolos, ou,
como moito, reciclámolos. Es-
collín como material un periódi-
co, algo que dura exactamente
un día: achégache emocións,
decepcións, malas noticias, bo-
as noticias... E logo remata. Pero
ese papel ao día seguinte pode
servir para forrar un estante. O
traballo é sobre todo de refle-
xión, de cara a deseñar coa ca-

Dani Freixes (Barcelona, 1946) é un dos mellores
arquitectos de interiores do Estado. Premio Nacional
de Deseño no 2001, fundou, xunto con Vicente
Miranda, Eulàlia González e Vicenç Bou o estudio Varis
Arquitectes, e é o autor da arquitectura da Facultade de
Ciencias da Comunicación da Universidade Ramón
Llull de Barcelona ou o urbanismo do Parque del Clot

Dani Freixes, arquitecto de interiores

‘Os espazos non son para contemplar
senón para vivir’

Hai un proxecto que o ten especial-

mente entusiasmado, e que ten

que ver coa súa traxectoria como

creador de escenografías e mani-

pulador de monicreques: “é un

mundo que non é solemne, e de aí

aprendín moito. Hai moitas artes

aplicadas arredor del. E por outra

banda, está relacionado coa infan-

cia, e dela aprendemos moitísimo.

Non entendo á xente que se di

madura se non é quen de ser un

pouco nena. Os monicreques cre-

an mundos a partir de obxectos

inanimados. Agora estou moi

emocionado cun proxecto: o Mu-

seo da Marioneta de Tolosa, en

Euskadi. O edificio non o fago eu,

pero traballo como interiorista... E

como titiriteiro, é un proxecto que

me permite facer compatíbeis os

meus dous mundos”.�

Aprender dos títeres

’’Freixes destaca por unha
visión do espazo
relacionada coa calidez e
co sentido común, fronte
ás tendencias
megalómanas e
despersonalizadas”
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“superar a división provincial”.
Ademais, no marco dunha po-
lítica exterior activa, os nacio-

nalistas apostan por intensifi-
car e formalizar as relacións en-
tre Galiza e Portugal.�
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M. Obelleiro
Logo de que o pasado sábado o
Consello Nacional do BNG
acordase ampliar en 300 o nú-
mero de delegados na vindeira
Asemblea Extraordinaria do 5
de outubro, un total de 1.500
nacionalistas elixirán o candi-
dato á Xunta.

“Por un BNG máis forte nun
Goberno con presidente nacio-
nalista” é o lema que lle dá abei-
ro á candidatura de Anxo Quin-
tana. O programa de Goberno
repasa os logros dos nacionalis-
tas no bipartito e cita as alterna-
tivas programáticas que quedan
pendentes. Darlle continuidade
ao cambio galegoe abranguer
un maior número de eidos para
ampliar a transformación de
Galiza son as finalidades princi-
pais da proposta. Porén, a can-
didatura do BNG non esquece o

seu obxectivo frustrado esta le-
xislatura “a conquista do Estatu-
to de Nación”.  O documento
salienta a capacidade fiscal do
país, que pode vivir “do seu es-
forzo e do seu traballo”.

Na candidatura, Quintana
destaca a “coordinación dos
conselleiros nacionalistas” coa
organización. Contodo, de cara
á próxima lexislatura, o portavoz
nacional do BNG confía en “me-

llorar aínda máis” esa relación
entre o Goberno e o partido.

PROPOSTAS EN NOVOS ÁMBITOS. Lo-
go de anunciar que a súa can-
didatura tratará de afondar os
logros do actual equipo, Quin-
tana refírese á necesidade de
que a Xunta conte cun presi-
dente nacionalista para aplicar
as alternativas programáticas
que fican pendentes.

Co fin de estender o cambio
galego a novos ámbitos, a pro-
posta de Goberno recolle unha
nova lei de caixas de aforro ao
servizo da economía produti-
va, a creación dun xestor ferro-
viario propio, a aposta por sec-
tores estratéxicos como a pes-
ca, unha política de ordena-
mento territorial que conxu-
gue a preservación do medio
ambiente co desenvolvemen-
to, o pulo á normalización da
lingua ou a creación dunha po-
licía galega integral.

O cambio que ofrece o BNG
tamén atinxe á estrutura da Ad-
ministración, xa que pretende
“diminuír a burocratización” e

NON A CALQUERA
PREZO

O 6 de setembro ardía unha
nave industrial de 6.000 metros
cadrados na cidade de Vigo.
No seu interior albergaba a ac-
tividade de 11 empresas moi
variadas. 

Ao parecer a orixe do lume
estivo no interior da empresa
que elaboraba os produtos de
limpeza  nun dos camións que
se gardan no seu interior.

As primeiras informacións
que nos facilita o alcalde  din
que das 11 empresas instala-
das nesta macronave, só unha
tiña o a licenza municipal de
actividade empresarial, e que

incluso esta, non estaba reali-
zando a actividade para que ti-
ña a licenza, que era de alma-
cenamento de produtos de
limpeza, non para a súa elabo-
ración.

As primeiras impresións
que se tiran do suceso son o
gran susto das persoas que vi-
ven a 20 metros da nave sinis-
trada, e a brillante actuación
dos bombeiros que consegui-
ron controlar o lume e evitar
males maiores. Mais penso
que é necesario tirar outras
conclusións imprescindíbeis
para tratar de que estes sucesos
non se repitan.

Primeiro non se pode com-
prender como se poden reali-

zar actividades empresariais
na circunscrición da cidade
sen que as súas autoridades
non o saiban. ¿É que calquera
empresario pode construír un-
ha nave e pórse a realizar a súa
actividade sen ter en conta na-
da máis? ¿E as normas urbanís-
ticas sobre as vivendas limítro-
fes, os accesos, os regatos, os
montes; e as normas de indus-
tria; e a Inspección de Traballo
(as normas de seguridade)?.

Este suceso ten que valer de
aviso para que dende as auto-
ridades, locais, autonómicas e
laborais, se faga un estudo da
situación actual. Un segui-
mento dos pequenos núcleos
industriais esparexidos por to-

da a cidade, como o Gorxal,
cos depósitos de Campsa in-
cluídos, o Seixiño, o Ganda-
rón, a Bagunda, a Raposeira, o
Fragosiño, o Freixo, o Lameiro,
o Caramuxo, a estrada de
Camposancos, a Pasaxe etc...
Estes pequenos núcleos que
foron creados dun xeito sen
control, e que lonxe de inten-
tar regular as súas actividades
a través do tempo, o que oco-
rreu foi que estas foron varian-
do cos cambios de empresa,

ou ampliando as instalacións
xa existentes. Así chegamos a
situación actual na que non
existen infraestruturas ade-
cuadas e non hai unha planifi-
cación de actividades. 

Cando fago esta proposta
son consciente de que supón
un gran traballo a realizar por
todas as partes, pero penso que
paga a pena, se temos en conta
o que se pode evitar. Haberá
que adquirir o compromiso
por parte das institucións,

Un total de 1.500 delegados elixirán o
candidato á Xunta na Asemblea
Extraordinaria do 5 de outubro

O programa do BNG
amplía os horizontes de intervención

CARTAS

ELECCIONS AUTONÓMICAS 2009

Reunión do Consello Nacional do BNG. A.G.N.

>>>

’’O BNG recolle no programa
unha nova lei de caixas
ao servizo da economía
produtiva e a creación
dun xestor ferroviario”

XO
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pas estarán a construír a auto-
vía entre Pontevedra e Vigo".
Reprochoulle ao PP que
"afianzou a peaxe, privatizou a
autoestrada e deixou unha her-
danza envelenada". Touriño
aludiu ao presidente do PP, Ra-
xoi, por "enganar a Pontevedra
cada vez que había campaña
electoral".�

POLÍTICA.9.

X.C.
A campaña socialista naceu a re-
bufo da decisión presidencial de
manter a convocatoria electoral
para a próxima primavera e
coincide cos primeiros inquéri-
tos que se coñecen da fotografía
electoral actual, que amosa un-
ha lene ganancia para PSdeG-
PSOE e BNG e baixa do PP, que
vería afastarse a posibilidade de
acadar o goberno. 

No acto de Pontevedra, cele-
brado o día 13,  Pérez Touriño,
acusou ao PP de deixar unha
"herdanza envelenada" tras os
seus anos de goberno en aspec-

tos como a ordenación do terri-
torio, a sanidade e as infraestru-
turas. Cualificou 2005 como o
ano en que "naceu o cambio" e
asegurou que "queda un ano
máis para intensificar" a acción
de goberno e "cumprir o 100
por cento dos compromisos
electorais".

Un dos aspectos do seu ba-

lance foron as infraestruturas
viarias relacionadas con Pon-
tevedra e a súa área de influen-
cia, nas que se están a investir
1.020 millóns de euros, segun-
do dixo, "a maior cifra na histo-
ria da cidade". TOuriño afir-
mou que "non son son os nin
plans, senón obras en proxec-
to". Asegurou que en 2010, "as
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e haberá que facilitarlles
ás empresas os medios, as in-
versións, os prazos; pero non
podemos pechar os ollos a esta
situación de risco permanente.
As empresas son necesarias, xa
que, á parte de supoñer un be-
neficio para os empresarios, ta-
mén supoñen postos de traba-
llo. Pero nin uns nin outros po-
den ser a calquera prezo.�

Miguel Pérez
(Vigo)

NON PODEMOS CALAR

Despois dun feixe de anos su-
frindo a imposición do caste-
lán, nunca pensei chegar ao sé-

culo XXI e escoitar as barbari-
dades que se din por parte dal-
gunhas persoas. Xa levamos
uns cantos anos de democra-
cia e cada vez téñoo máis claro:
se de min dependese nin se-
quera tería cabida o bilingüis-
mo, porque ese é o culpábel da
situación. É evidente que a
maioría dos empresarios, que
para algo o son, tanto de Vigo
como do resto de Galicia, em-
pregan masivamente o caste-
lán e desprezan, por ignoran-
cia ou por odio, a nosa fala. Isto
quedou claro co comunicado
do Club Financeiro de Vigo.
Nunca pensei que a súa posi-
ción en contra do galego tivese

tanto odio e desprezo ás insti-
tucións autonómicas. É vergo-
ñento e imperdoábel que uns
empresarios insulten todos os
cidadáns que somos e nos sen-
timos galegos e como tal nos
queremos expresar e vivir.

Esta é unha mostra da clase
empresarial que hai en Galicia,
a que reclama as subvencións
ao goberno galego, subven-
cións que son diñeiro de todos
nós. Para iso si queren ser em-
presas galegas. É patética a súa
actitude, xa que nunca fixeron
nada, nin pola fala nin pola no-
sa cultura, son destrutivas para
o país. Quedou claro tamén
que o sector empresarial está

movido por persoas con men-
talidade de dereitas, incluso da
extrema dereita máis rancia,
pois só así se pode entender
ese ataque brutal o noso ADN
(a fala). Máis contentos esta-
ban cando gobernaban os de-
les, por iso non protestaban, xa
que compartían a idea que te-
ñen do noso país. Todos aque-
les que nos sentimos galegos e
queremos a fala, a nosa cultura
temos que esixirlle ao Goberno
que este tipo de empresas se-
xan excluídas de calquera tipo
de subvención a nivel autonó-
mico.�

Luís Chapela
(Moaña)

Antón Losada

Resulta deprimente com-
probar como en Madrid

non dedican nin un minuto a
valorar o papel que pode ter
Galicia no complexo xogo de
equilibrios que debe desenvol-
ver o goberno de Zapatero se
quere aprobar os orzamentos.
O apoio do BNG dáse por feito,
case como unha obriga do na-
cionalismo galego, a quen non
lle queda máis opción de dicir
si ou si. En troques, concen-
tran todo o seu esforzo en va-
lorar as opcións e estratexias
do nacionalismo catalán, do
vasco ou mesmo do rexiona-
lismo navarro.
A primeira responsabilidade
desta situación correspóndelle
o propio nacionalismo galego,
por non ter sabido crear as con-
dicións para  xogar en toda a
cancha política e ter que con-
tentarse con un lado do campo.
Pero hai máis responsables. A
sociedade galega e os votantes
nacionalistas especialmente,
deberían preguntarse que ga-
na este país cun xogo político
onde só pode escoller un nú-
mero limitado de opcións. A
falla de peso do noso país, os
retrasos históricos, o abando-
no ou a indiferenza con que a
maioría dos gobernos centrais
nos teñen tratado explícanse
por esa limitación. Un nacio-
nalismo forte e con todas as
opcións abertas é a principal
garantía de que ignorar a Gali-
cia non saia gratis.
O BNG ten hoxe diante de si
unha oportunidade para em-
pezar a pór remedio a unha si-
tuación onde todos gañan me-
nos os galegos. Se xoga as súas
bazas con intelixencia e coa
coraxe política necesaria, pode
que esta vez os orzamentos do
estado non sexan outra vez
unha cuestión dun puñado de
euros arriba ou abaixo, senón
o primeiro paso no camiño do
respecto a este país.�

A OPORTUNIDADE
DOS ORZAMENTOS
’’

’’Un nacionalismo
con todas as
opcións abertas é a
garantía de que
ignorar a Galicia
non saia gratis.”

Coa presenza de
Zapatero culmina
en Vilagarcía o  día 20
a campaña informativa
‘Tres anos cambiando
Galicia’ coa que os
socialistas galegos
queren promocionar a
súa acción de goberno

Zapatero culmina a pre-campaña
dos socialistas galegos

Pérez Touriño,no acto santiagués da campaña Tres anos cambiando Galicia.                      A.G.N.

>>>
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H. Vixande
Ao cabo primeiro da Armada
Xurxo Miguel Gago Chao abrí-
ronlle un expediente disciplina-
rio na Asesoría Xurídica do Arse-
nal Militar de Ferrol e en quince
días terá que entrar cumprir
unha pena de dous meses de
arresto en Rota (Cádiz) ou Ma-
drid. Gago informou á prensa
do que aconteceu nun acci-
dente na fragata Estremadura
no que morreron dúas persoas.
Por iso, a Armada acúsao de vul-
nerar o seu deber de gardar si-
lencio. A sociedade civil de Fe-
rrol está a mobilizarse para im-
pedir que vaia ao cárcere.

O 19 de decembro de 2005
un accidente na fragata Estre-
madura provocou a morte de
dous membros da Armada. O
caso investígao o xulgado to-
gado militar da Coruña número
41, que en abril de 2008 chamou
a declarar ao cabo Gago en cali-
dade de testemuña. Tras a súa
intervención, foi interpelado
pola prensa e el, en vista de que
non había secreto sumarial, ex-

plicou que o día do accidente
alertara aos seus superiores
dunha serie de irregularidades
que facían perigoso o traballo

nas máquinas do buque. Os fei-
tos déronlle a razón.

Tras a súa declaración, a Ase-
soría Xurídica do Arsenal Militar

de Ferrol abriulle un expediente
disciplinario e concluíu coa de-
cisión de que cumpra unha
pena de dous meses de arresto
nunha prisión militar. Foi acu-
sado de actuar contra o artigo
oitavo da Lei Orgánica do Ré-
xime Disciplinario das Forzas
Armadas. No punto dez deste
artigo sinálase que se considera
causa grave “incumprir as nor-
mas de obrigada reserva sobre
asuntos do servizo”.

A avogada do cabo, Eva
Añón, laiouse de que os proce-
dementos na xustiza militar non
permiten unha defensa activa e
cinguen o seu papel ao simple
asesoramento xurídico do acu-
sado. A letrada lembrou que
“esas leis non deberían poder
vulnerar a Constitución no que
se refire á defensa”. En favor do
militar, Añón lembrou o dereito
á liberdade de expresión que
consigna o artigo 20 da Constitu-
ción  e citou un Convenio Euro-
peo que rexe en todo o conti-
nente agás en España e que lle
garante unha serie de dereitos
aos militares. Ademais, Añón in-
cluíu informes periciais que de-
saconsellan a entrada en prisión
do cabo por estar nunha situa-
ción de estres postraumático
producido polo accidente da fra-
gata Estremadura.

INGRESO EN PRISIÓN. Na actuali-
dade só queda agardar que se
produza a orde de execución da
sentenza. En quince días ou tres
semanas o cabo Gago deberá
ingresar nunha prisión militar.
Descoñécese cal, pero no Es-

tado só existen dous centros ha-
bilitados: trátase dos cárceres
de Rota (Cádiz) e Madrid.

A sociedade civil de Ferrol
mobilizouse a prol da liber-
dade do cabo Gago. Todos os
sindicatos amosaron o seu
apoio ao militar e as direccións
do BNG e IU situáronse na
mesma posición. O PP realizou
declaracións igualmente favo-
rábeis ao cabo, e algunhas or-
ganizacións locais do PSOE ta-
mén. Deica o momento pro-
ducíronse varias mobiliza-
cións, a última delas tivo lugar
o xoves 11 de setembro na
praza de Galiza de Ferrol.

Mentres, o cabo Gago garda
silencio. O seu pai queixouse dos
problemas de acoso que asegura
que padece o fillo e a súa avo-
gada sinalou que “Xurxo é o que
paga; se se abre un xuízo pola
fragata Estremadura, calquera
que diga algo que prexudique á
Armada podería enfrontarse a
outro expediente; pregúntome
que teñen que agachar!”.

Tras ser interpelada pola
prensa, a ministra de Defensa
Carme Chacón desenten-
deuse do caso e culpou ao seu
antecesor. Desde o Arsenal de
Ferrol remitíronse á sede da
Armada en Madrid para cal-
quera declaración á prensa e
desde esta instancia non
houbo resposta ás preguntas
de A Nosa Terra.�

POLÍTICA.10. ANOSATERRA
11-17 DE SETEMBRO DE 2008

Salvar o cabo Gago
A sociedade civil
de Ferrol trata de
impedir o
inminente ingreso
en prisión
do militar que
denunciou os riscos
laborais na fragata
Estremadura

Kiosco Sol S.L. ...............................................................................................................Puerta del Sol 8
A Nice Day C.B. ..........................................................................................................Puerta del Sol 10
Montoya Revilla, Mª Victoria ............................................................................Plaza Sta. Bárbara 4
Mariano Mayo Muñoz S.L.  ................................................................................Gta. Ruiz Jiménez 1
Simón García, Javier ....................................................................................................Fuencarral 111
Calleja Pérez, José Luis ................................................................................................Fuencarral 112
Forés Sancho, Concepción ........................................Gta. Cuatro Caminos (esq. Sta. Engracia)
Lojo Gesteira, Antonio .............................................................................................................Orense 2
Rodríguez Alarcón, Cristina .......................................................................................Plaza de Cuzco
Ribera Regueiral, Mª Dolores ..............................................Capitán Haya (esqu. Bravo Murillo)
Olmo, Santiago .........................................................................................................Agustín de Foxá 2
Alcalde Clemente, Fco Javier .................................................................................Plaza de Cibeles 4
Montiel Valenzuela, Serafín .............................................................................Plaza de las Cortes 6
Martín Cuesta, José Ignacio ............................................................Plaza de la Independencia 10
García López, Juan Carlos .................................................................Plaza de la Independencia 2
Ruíz Mazario, Ángel Manuel ....................................................................................................Goya 63
González Martínez , Manuela ...................................................................Plaza Manuel Becerra 3
Del Canto Núñez, Montserrat ..................................................................................Plaza del Perú 4

anosaterra á venda
en madrid

Acto de solidariedade co cabo primeiroXurxo M. Gago. A.G.N.

?UERE SABER MÁIS?
plataformasolidariaporlaverdad.bl
ogspot.com

’’A xustiza militar
non permite unha defensa
activa e cingue o seu papel
ao simple asesoramento”

[Eva Añón]
Avogada de Xurxo Gago.

’’A acusación é
por incumprir as normas
de obrigada reserva
sobre asuntos do servizo”

[Artigo 8.10]
da Lei Orgánica do Réxime
Disciplinario das Forzas Armadas.
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Xan Carballa
No pregón das Festas da Pere-
grina, o alergólogo Fernando Fil-
gueira (Pontevedra, 1940), aler-
tou sobre a situación do Lérez,
“un río que tivo mala sorte coas
industrias e cos homes. As quí-
micas que lle tocaron –Cross, Ta-
fisa, Celulosas, Elnosa... –foron
altamente contaminantes”.
Agora, recén xubilado da sani-
dade pública, na que chegou a
dirixir o Hospital Provincial, re-
flexiona sobre a súa especiali-
dade, a sorte industrial de Ponte-
vedra e súa efémera dedicación
á política. Fernando Filgueira,
que pensa nunha xubilación ac-
tiva, “algunha investigación,
pero nada de actuar de freo aos
que veñen detrás”, forma parte
do Consello de Administración
de A Nosa Terra.

“A alergoloxía non ten casa
propia e ademais hai alerxias
que a ninguén lle gustan, por
exemplo a dos medicamentos
que é moi complexa e de alto
risco ou a de  picaduras de hime-
nópteros (abellas, avespas,...)”.  

Á pregunta de se vivimos
unha época de maiores sensibi-
lidades e máis reaccións á quí-
mica alimentaria, Filgueira é
claro, “poden estar medrando as
alerxias. De feito poñémonos en
contacto con moitas sustancias
a cotío e diagnosticamos máis
sensibilizacións. Por exemplo
aos conservantes dos precociña-
dos, o que non quer dicir que se-
xan malos, porque a capacidade
de alimentarnos estaría moi li-
mitada e gracias a eles mellorou
moito a situación nutricional.”

A máis contaminación máis
alerxias?, “hai moitas teorías,
pero contamos cunha investi-
gación que nos di que o polen
nas cidades é moito máis alerxi-
zante que nun aire limpo como
o dos Ancares. Onde o am-
biente non ten contaminación
os alérxenos son diferentes.
Ademais nos bronquios ou  o
nariz dunha persoa que estea
en contacto con contaminantes
o antíxeno compórtase dife-
rente. Mucosas bronquiais
máis sensíbeis e un gran de po-
len encirrado pola contamina-
ción ceiba mellor as sustancias
alerxizantes; velaí o cóctel que
temos hoxe en día e provoca
maior incidencia de alerxia,
asma ou conxuntivite”.

A SORTE INDUSTRIAL DE PONTEVEDRA. A
frase que recollemos do pregón
reflexa unha teima de Fernando
Filgueira, que xa fixo pública en
foros como o da asociación
Maio Longo, “os pontevedreses
pagamos a nosa condescenden-
cia coa contaminación indus-
trial, agás núcleos que sempre a
enfrontaron como Defensa da
Ría. Sanitariamente non houbo
ningunha acción para facer
fronte ás agresións en Ponteve-
dra. Tafisa, que foi unha fábrica
de taboleiros, botaba un serrín
na atmosfera que se depositaba
na zona da Seca; era tanto o que
botaba que nin se precisaban
aparatos para medila, estaba a
ollos vista. Lembro unha pa-
ciente grave á que lle puxemos
un contador de partículas na te-
rraza da casa: a propia Sanidade
retirouno sen darnos os resulta-
dos. Había denuncias pero nada
se lle fixo á empresa. Mesmo bo-
taban ao Lérez augas cun ph3,5.
Un día o alcalde conectou o ver-

tido ao colector e na depuradora
dixéronlle, ‘isto costa un millón
de pesetas diario neutralizalo’. A
decisión foi inmediata, que se-
guise saíndo directo ao río. E
logo está o desastre absoluto do
complexo Celulosas-Elnosa”.

Dese complexo industrial dí-
xose que a estatística demostra-
ría a maior incidencia de enfer-
midades pulmonares en Ponte-
vedra, hoxe indemostrábel logo
do incendio do arquivo médico,
“co incendio morreu a posibili-
dade de constatalo e tamén o da
incidencia do cancro que é un
tema grave. Na charla que din en
Maio Longo contei que os traba-
lladores de celulosas de Pasta
Kraft no mundo teñen máis can-
cros que a media, e se pasa nou-
tros lados aquí tamén. A fábrica
fixo esforzos por mellorar, pero
até que os países civilizados dei-
xaron de mercarlle  a pasta bran-
quexada con cloro non trocaron
o mecanismo. Unha industria

fábrica deste tipo ninguén a que-
rería, e daquela era outro
mundo. Foi imposta polo go-
berno porque tamén se pensou
en poñela na xunqueira de Pon-
tecesures. Unha traxedia”.�

POLÍTICA.11.

diferente, “para que o mal trunfe
só se precisa que os bos non se
movan. O mal trunfa cando a
xente non se conciencia das si-
tuacións e se perpetúan as cou-
sas. Se hoxe das a escoller unha

contaminante non pode estar a
2.000 metros dun núcleo de po-
boación consolidado”. 

O doutor Filgueira asume
que a fábrica foi imposta e que a
conciencia ecolóxica de hoxe é

ANOSATERRA
18-24 DE SETEMBRO DE 2008

’’Os pontevedreses
pagamos a nosa
condescendencia coa
contaminación industrial”

Fernando Filgueira, médico alergólogo

‘Nunca saberemos o dano á saúde
que causou Celulosas’

PACO VILABARROS

Reivindica o seu nacionalismo e

considera a política unha actividade

de dedicación completa.

“Entrei na xunta executiva do PG

cando se refundou en 1978. No con-

greso que se fixo na Facultade de

Medicina de Santiago, ocorreu algo

que se contou moi pouco. Había un

grupo da Coruña que propuxo que

non se lle chamase Partido Gale-

guista, e hoxe creo que estaban

acertados e foi equivocado usar

aquela denominación.  Apenas aca-

damos poder. Presenteime nunha

lista municipal en 1983, de segundo

despois de Daría [González], pero

coincidiume cunha oposición. Non

sacamos ningún concelleiro, a pesar

de recoller en parte a tradición dos

tres de Unidade Galega  en 1979.

Máis adiante estiven no congreso

de fusión con Coalición Galega en

Santiago, que parecía o mellor in-

tento para un nacionalismo de cen-

tro, pero tivemos pouca sorte por-

que a enfermidade de Franqueira

esnaquizou o proxecto.

“Hai dous tipos de políticos, os

profesionais e os advenedizos, e eu

formo parte destes últimos. Por-

que o que non fai da política a súa

profesión é inútil. Non es capaz de

aturar as controversias e as durísi-

mas tensións internas dos partidos.

E eu defendo a actividade política,

a súa importancia e o seu honor.

Son nacionalista e ao perderse a

posibilidade de Coalición Galega e

do PG e non entrar no Bloque son

un nacionalista sen partido. Dígoo

cando hoxe todas as formacións

queren dicirse galeguistas, pero iso

significa ser continuadores do pen-

samento de Castelao, de Lousada

Diéguez e de Bóveda e quen

pense en nacionalismo vainos ter

como referentes, coa lóxica evolu-

ción dos tempos”.�

‘Ser galeguista é continuar o pensamento
de Castelao e Bóveda adaptado aos tempos’

10-11 política.qxd  17/9/08  11:17  Página 3



POLÍTICA.12.

axeitadamente de Xeorxia,
mais tamén temos que lem-
brar que hai outros intereses
con Rusia noutros sitios, como
Irán ou Afganistán. Non pode-
mos ser reféns da ambigua so-
beranía dun pequeno territorio

que só forma parte de Xeorxia
desde 1992. O que fixo Rusia
non é o mesmo que o que fixo
Sadam Husein en Kuwait. E en
Europa e Estados Unidos reac-
cionouse dalgunha maneira
como se o fose”.

O IDIOMA DO GOLF

PPúúbblliiccoo
((lluunnss  1155  ddee  sseetteemmbbrroo))

“A Asociación Profesional de
Golf Feminino (LPGA) decidiu
que as golfistas que queiran
participar nos seus torneos
deberán pasar un exame de
inglés e que as aspirantes que
non demostren un coñece-
mento suficiente desa lingua
quedarán excluídas”. Así co-
meza un artigo de JJaavviieerr  OOrrttiizz
en Público, que a continua-
ción sinala que “me sorpren-
deu que nesta España de ho-
xe, tan sensíbel ás imposicións
lingüísticas, na que tanto Cas-
telar revivido, tipo Luis Arago-
nés, asina manifestos en de-
fensa do seu dereito a expre-
sarse urbi et orbi na súa lingua
materna (non sexa que os ca-
taláns ou os vascos traten de
impedirlle dicir ‘tal e tal’ cada
dúas frases), ninguén ou case
ninguén, se amosase escan-
dalizado por esta decisión da
LPGA, que está na liña xa afa-
gadora de impor o inglés co-
mo lingua universal de uso
obrigado”.

A POLÍTICA
E ROSA DÍEZ

FFaarroo  ddee  VViiggoo
((lluunnss  1155  ddee  sseetteemmbbrroo))

No Faro de Vigo, XXoosséé  LLuuííss
MMéénnddeezz  FFeerrrríínn, perfila un fu-
turo político distinto do ac-
tual: “Dado que Rosa Díez po-
de chegar a ter representantes
no parlamento galego, faise
máis necesario ca nunca o
ouvir no Hórreo voces que,
desde a esquerda e o naciona-
lismo, sexan oposición e que,
coma tal, critiquen e estimu-
len un goberno que, despois
das próximas eleccións, repi-
ta hipoteticamente a coali-
ción pos-electoral que está a
punto de extinguir o seu man-
dato. Tamén en hipótese,
considero, desde o meu ángu-
lo de preferencias, que outro
ou outros partidos ou frontes
de esquerda e nacionalistas
entren a formar parte do futu-
ro goberno autonómico de
Galicia. Os movementos de
defensa da Terra e a esquerda
obreira xenuína e os que
combaten con sinceridade
pola permanencia do idioma
terán que escoller entre ter re-
presentantes na cámara lexis-
lativa autonómica (ou no go-
berno) ou ben perder en pre-
sencia pública.”.�

RUSIA E XEORXIA

EEll  PPaaííss
((vveennrreess  1122  ddee  sseetteemmbbrroo))

O periódico El País entrevista a
JJoohhnn  CChhiippmmaann, director do Ins-
tituto Internacional de Estudos
Estratéxicos, quen, ante a pre-
gunta: “Tras a crise de agosto,
como debería afrontar Europa
as súas relacións con Rusia?”,
dá a súa resposta: “Cun sentido
de estratexia máis que de nos-
talxia. Manter as cousas na súa
proporción. Xeorxia decidiu
pór no microondas un conflito
que estaba conxelado. A reac-
ción rusa foi desproporciona-
da, pero iso non cambia o feito
de que Xeorxia asumiu un risco
para o que non estaba prepara-
da e en contra do consello dos
Estados Unidos. Precisamos
asegurar que Rusia se retire

ENPOLEIROALLEO

John Chipman, director do Instituto de Estudos Estratéxicos. REUTERS

DUPLA MORAL’’
Susana López Abella

H ai uns días que o parla-
mento aprobou por una-

nimidade crear unha comisión
de seguimento das obras do
AVE galego, unha comisión le-
gal, necesaria e xusta. O execu-
tivo central non respectou a
vontade do parlamento. Por
esa razón, o PP de Galicia solici-
tará a reprobación do goberno
central ante unha actitude que
non se pode cualificar doutro
xeito que de antidemocrática.
Os galegos non podemos per-
mitir este desprezo , en especial
o da ministra galega de Admi-
nistracións Públicas, Helena
Salgado. Así pois, cómpre dar
unha resposta contundente
por parte de Galicia, unha res-
posta que amose o rexeitamen-
to e a desconformidade con ta-
les actitudes. 

Os partidos políticos deben
unirse para defender a digni-
dade de Galicia e, o presidente
Emilio Pérez Touriño deberá
demostrar si cumpre coa súa
palabra ou segue no exercicio
da dupla moral, xa que non ten
lóxica que xustificase a deci-
sión do goberno de desaten-
der os mandatos do parla-
mento galego dicindo que os
seus encontros coa ministra
de Fomento xa recollen o espí-
rito dos acordos. É inadmisíbel
que o presidente da Xunta,
quen votou a favor da comi-
sión, pretenda agora ser o in-
térprete da vontade dos depu-
tados en lugar de defender que
se respecten as decisións de
aqueles que representan os ci-
dadáns, porque a comisión é
xusta e porque noutras comu-
nidades como Cataluña fun-
cionaron órganos deste tipo.
Pero sobre todo, é necesaria xa
que non ten sentido que os
únicos que vaian controlar o
estado das infraestruturas ga-
legas sexan os principais cul-
pábeis dos atrasos acumula-
dos, sería como poñer o rapo-
so a coidar do galiñeiro!�

É inadmisíbel que o
presidente da Xunta,
quen votou a favor
da comisión,
pretenda ser
o intérprete
da vontade
dos deputados”

’’

ANOSATERRA
18-24 DE SETEMBRO DE 2008
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litar 12 inmóbeis por valor de 6
millóns de euros.
OO  BBNNGG  éé  ssoocciioo  ddee  ggoobbeerrnnoo  ddoo
PPSSddeeGG  eenn  OOuurreennssee..  NNeesstteess  iinn--
ttrreess  ffáállaassee  mmooiittoo  ddaa  ppoossiibbiilliiddaa--
ddee  ddee  qquuee  oo  nnaacciioonnaalliissmmoo  ppooiiddaa
cchheeggaarr  aa  aaccoorrddooss  ccoo  PPPP..  QQuuee
ooppiinnaa  ddeessttaa  ppoossiibbiilliiddaaddee??
Hoxe por hoxe é imposíbel
pactar co PP. Se no futuro os
populares fixesen políticas
máis próximas ao que lle de-
manda a súa base social en Ga-

OOuuttrroo  ddooss  pprroobblleemmaass  ddooss  ccoonn--
cceellllooss  éé  oo  ffiinnaanncciiaammeennttoo..
O primeiro que os políticos mu-
nicipais deben ter claro é que
sen cobrar impostos non se po-
den dar servizos e tentar con-
vencer a cidadanía do contrario
é un erro. Só cun sistema de res-
ponsabilidade e fiscalidade pro-
pio, Galiza poderá medrar e,
polo tanto, tamén medrarán os
seus Concellos. Ademais, os en-
tes locais deberían reordenar as
súas competencias. Non é lóxi-
co que teñan responsabilidade
sobre ensino ou saúde, áreas
que deberían estar xestionadas
polo Goberno. A Vicepresiden-
cia está a dar mostras de que de-
terminados asuntos funcionan
mellor con coordenación. E ne-
sa liña, os Concellos deberia-
mos renegociar o financiamen-
to co goberno central dunha
maneira conxunta para acabar
con localismos, guerrillas e riva-
lidades absurdas. 
NNaa  ssúúaa  xxeessttiióónn  ddeeuullllee  uunn  eennoorr--
mmee  ppuulloo  aaoo  tteerrmmaalliissmmoo..
En Ourense hai a única Conce-
llaría de Termalismo do Estado.
A denominación de Capital Ter-
mal de Galiza serviu, ademais,
para subliñar entre os ourensáns
que somos a terceira cidade da
nación e que temos moito que
ofrecer na construción da nosa
identidade colectiva.
NNaa  pprrááccttiiccaa,,  qquuee  ssuuppuuxxoo  ppaarraa  ooss
oouurreennssáánnss  aa  aappoossttaa  ppoolloo  tteerrmmaa--
lliissmmoo..
O goberno anterior, hai que re-
coñecelo, deixounos unha pre-
ciosa herdanza: a rede pública
de pozas, que usan acotío gale-
gos de todas as partes. A gran
novidade é que agora temos
unha visión ao longo prazo. In-
vestiremos 54 millóns de euros
nas Burgas e queremos ampliar
en 300 prazas a capacidade ho-
teleira da cidade. Ademais, os
traballos nas Burgas terán gran-
de influencia sobre o casco ve-
llo, onde Vivenda está a rehabi-

César Lorenzo Gil
RReecceenntteemmeennttee,,  aannuunncciioouussee  aa
ccrreeaacciióónn  ddee  GGaalliicciiaa  CCeennttrraall,,  eennttii--
ddaaddee  qquuee  bbuussccaa  ccoommppaarrttiirr  ggaass--
ttooss  mmuunniicciippaaiiss..  QQuuee  ooppiinnaa??
Penso que cómpre unha políti-
ca municipal integrada e coor-
dinada en toda Galiza. Iso é
máis útil que medidas illadas.
UUnnhhaa  iiddeeaa  qquuee  ccoossttaa  iinnttrroodduucciirr
nnoo  ddeebbaattee  ppúúbblliiccoo  éé  aa  mmooddiiffiiccaa--
cciióónn  ddoo  mmaappaa  ddee  ccoonncceellllooss..
É claro que a demografía en Ga-
liza mudou substancialmente.
Aumentou a poboación que vi-
ve nas cidades ou que está vin-
culada ás grandes áreas metro-
politanas. Isto supón unha re-
distribución produtiva e territo-
rial que esixe políticas imaxina-
tivas. Especialmente para que a
nova situación non prexudique
o medio rural, especialmente
no interior. Ourense é bo exem-
plo deste cambio. Tradicional-
mente, a cidade viviu de darlle
servizos á economía agraria dos
concellos da provincia. Sen ese
modelo económico, sofre tanto
o rural como o medio urbano.
NNeesstteess  ddííaass,,  vvoosstteeddee  aassiinnoouu
pprroottooccoollooss  ddee  ccoollaabboorraacciióónn  ccoo
tteenneennttee  aallccaallddee  ddee  VViiggoo,,  SSaannttiiaa--
ggoo  DDoommíínngguueezz..
Ourense e Vigo teñen que ser
complementarios. Acabouse
aquilo de saír de Ourense. Que-
remos cambiar ese tópico polo
de ir a Ourense. O investimento
no parque industrial do Val da
Rabeda (10 millóns de metros
cadrados) é un exemplo de que
arestora, Vigo está a 40 minutos
de Ourense, e non ao revés. 
AA  cchheeggaaddaa  ddoo  AAVVEE  aaxxuuddaarráá  aa
aacchheeggaarr  aammbbaass  aass  cciiddaaddeess??
O AVE por si só non consegue
nada. Que as Rías Baixas estean
a 20 minutos de Ourense só é
útil se a cidade e a provincia es-
tán preparadas para ofrecer ser-
vizos do século XXI. O I+D, o tu-
rismo sostíbel debe favorecer
que logremos exportar os pro-
pios recursos.

liza, habería outro escenario.
OO  BBNNGG,,  aa  ddiiffeerreennzzaa  ddoo  qquuee  ppaa--
ssoouu  nnoouuttrraass  cciiddaaddeess,,  ttiivvoo  ddiiffii--
ccuullttaaddeess  ppaarraa  eennttrraarr  nnoo  ggoobbeerr--
nnoo  ddee  OOuurreennssee..
Non é ningún segredo que a im-
plantación do PP é moi forte no
interior. A cidadanía de Ouren-
se deuse de conta que seguir
mantendo unha maioría da de-
reita era un suicidio. Algúns ti-
vemos a sorte de estar no intre
oportuno e recoller o froito do
esforzo de moitos compañeiros
que pelexaran antes
AAss  eennqquuiissaass  iinnddiiccaann  qquuee  oo  BBlloo--
qquuee  mmeeddrraarráá  nnaass  aauuttóónnoommaass  eenn
OOuurreennssee.
As sociedades senten a necesi-
dade de auto-rexenerarse e Ou-
rense viviu moito tempo coa
corda curta de máis. Se o nacio-
nalismo resulta atractivo é por-
que a dirección nacional está a
facer políticas coherentes e a
xente decátase de que o traballo
teórico ten unha traslación prác-
tica que mellora as súas vidas.�

Alexandre Sánchez Vidal explica nesta
entrevista o ideario do BNG na xestión
municipal e repasa varios temas
de actualidade na cidade de Ourense

Alexandre Sánchez Vidal, tenente alcalde

‘Queremos cambiar
o saír de Ourense polo ir a Ourense’ 

PRUDENCIA E
RACIONALIDADE
’’

Ceferino Díaz

A semana pasada compa-
receu no parlamento, a

petición propia, o presidente
Emilio Pérez Touriño para tra-
tar a situación económica. Un
día despois facía o mesmo no
Congreso José Luis Rodríguez
Zapatero. Partindo dunha
análise obxectiva da situación
de crise que viven as economí-
as galega e española, os dous
querían darlle confianza á ci-
dadanía respecto das posibili-
dades certas de recuperación.

Touriño presentou as taxas
de medra e paro –con mellor
comportamento que as medias
do Estado– como un aval da for-
taleza da economía. Pola súa
parte, e recoñecendo a gravida-
de da situación, Zapatero quere
levar á opinión pública o con-
vencemento de que a economía
española está en mellores con-
dicións que noutras épocas para
superar a crise. Coincidimos na
súa constatación: pertencer á
zona euro é unha garantía; con-
tamos cun sistema financeiro
saneado, ao igual que as nosas
finanzas públicas –o endebeda-
mento público é dos máis bai-
xos da OCDE–; o noso capital
humano é o máis preparado da
historia e o tecido produtivo
máis forte que no pasado. 

Falamos dunha crise que,
aínda coa faciana máis dura
no paro da construción inmo-
biliaria e na crise de empresas
que o xeran, ten o seu elemen-
to central na crise financeira
internacional que exportaron
á economía global os nortea-
mericanos e que frea os move-
mentos de capital e financei-
ros que precisamos.

Por iso temos que desinflar a
burbulla da desconfianza de que
todo vai mal e non ten arranxo.

A prudencia lóxica das ac-
tuacións en materia económi-
ca en tempos turbulentos non
debe estar rifada coa raciona-
lidade.�

Temos que desinflar 
a burbulla da desconfianza
de que todo vai mal
e non ten arranxo”

’’

’’Os entes locais deberían
reordenar as súas
competencias. Non é lóxico
que teñan responsabilidade
sobre ensino ou saúde.
Iso debería xestionalo
o Goberno”

PACO VILABARROS
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Xan Carballa
Os catro anos de presidencia en
Cataluña de Pasqual Maragall
coinciden co intento máis serio
feito para iniciar unha transfor-
mación federalizante do Estado
das Autonomías. O percorrido
deste período débese unir para
un entendemento cabal, á cró-
nica da inflamada vida política
madrileña, coa estratexia de
tensión extrema levantada po-
los perdedores do 14-M. O libro
“Mil dies amb PM”, do xornalis-
ta Jordi Mercader, responsábel
de comunicación de Maragall, é
un percorrido polos feitos prin-
cipais que marcaron a primeira
presidencia dos socialistas en
Cataluña, á fronte dun tripartito
onde tamén formaban ERC e
Iniciativa.

Paga a pena ir atrás e lem-
brar que a chegada de Zapatero

á secretaría xeral socialista se fi-
xo por apenas seis votos de dife-
renza nun congreso no que o
grande derrotado era José Bo-
no, o candidato favorito dos
principais baróns socialistas, e
que o apoio en masa da delega-
ción catalá, foi decisivo naquela
circunstancia inicial. Uns días
antes do triunfal, e tinxido de
dór, trunfo do 14 de marzo de
2004, Pasqual Maragall escribía
un artigo en El País, que marcou
segundo o autor os primeiros
desencontros nunha alianza
política que representaba acaso
as almas en ascenso das dúas
formacións, PSC e PSOE. Cun
retórico dilema formulado co-
mo “Santiago y cierra España
ou a España Plural”, dicía alí
Maragall, “as cousas non están
acaso abondo maduras como
para que o socialismo teña

acreditado unha alternativa fe-
deral clara, se teña enfrontado
ao PP no terreo identitario e se
teña descarado na denuncia do
retroceso que significa o consti-
tucionalismo minimalista da
dereita española”.

Lido con perspectiva, anali-
zada a frenética negociación do
Estatut e visto que só o goberno
tripartito catalán tivo un forte
desgaste político mentres auto-
nomías como Andalucía ou o
País Valenciá, ao rebufo da pro-
posta catalá, copiaban literal-
mente moitos dos aspectos po-
lémicos, hai unha lección políti-
ca que debe lerse con coidado
para entender as dificultades de
modificar hábitos centralistas
que permanecen ferreños e que
se volven albiscar en plena ne-
gociación do novo marco de fi-
nanciamento autonómico.

A SINGULARIDADE DO PSC. O parti-
do presidido hoxe por Isidre
Molas e outrora por Maragall,
naceu da fusión de tres forzas:
PSC-Congrés, PSC-Reagrupa-
ment e Federación Catalana do
PSOE. Con persoalidade xurídi-
ca propia, os cataláns tiveron
portavocía de seu no Congreso
dos Deputados en 1977, e a
simples mención do asunto
pon a tremer a Ferraz, como se

viu este verán co amago dialéc-
tico de que os eleitos socialistas
cataláns puidesen votar contra
os Orzamentos se as posibilida-
des do Estatut referendado se
visen talladas gravemente por
un  financiamento deficitario.

Mercader escrebe a este res-
pecto sobre as reticencias de
Zapatero a que na campaña
electoral de 2004 se suscitase xa
aquela posibilidade, “o xefe de
goberno in pectoretería expre-
sado no momento daquel éxito
o seu incomodo pola aparición
da cuestión do Grupo Parla-
mentario do PSC no Congreso
(que nunca o terán, semella que
precisou), e comentado, como
aquel que non quere a cousa,
que os socialistas  cataláns se ti-
ñan que ir preparando para
pactar con CiU”.

O choque entre as posibili-
dades de pacto en Cataluña e as
necesidades políticas do PSOE
en Madrid, supoñen unha con-
tradición que axuda a explorar
as posibilidades dunha organi-
zación federal. A comodidade
da decisión centralizada fronte
á riqueza da decisión plural, saí-
da da mesma lóxica da organi-
zación autonómica, vívese con
intensidade no caso do PSC,
pero episodios recentes como o
de UPN, poñen de manifesto
que tamén erosionan discursos
compactos como o de Mariano
Raxoi. En todo caso Jordi Mer-
cader explica, “o Grupo Parla-
mentario do PSC no Congreso
dos Deputados é un clásico
Guadianada política, unha das
cuestións sempre pendentes e
unhas das reivindicacións  pre-
dilectas de Pasqual Maragall,
que a entende como símbolo
da autonomía do seu partido.
Como o lector lembrará, tiña
existido nos primeiros anos de
democracia, era o que permitía
a Ernest Lluch intervir nos ple-
nos do Congreso facendo fron-
te contra UCD con Carlos Sol-
chaga, que falaba en nome dos
socialistas vascos, e co Alfonso

Zapatero e Maragall,
historia dunha ruptura
Está abandonado o slogan da España plural
do que Zapatero fixo bandeira en 2004? É inviábel
a autonomía do PSC? A posibilidade de que,
á sentenza do Constitucional sobre o Estatuto
de Cataluña, se una unha frustrante negociación
do financiamento autonómico, está no fondo
da crecente ruptura de lazos entre o partido
catalán e o PSOE, dúas formacións aliadas,
pero con personalidades xurídicas diferentes

Xosé A. Gaciño

No 1942, cuarto ano triun-
fal da ditadura franquista,

o Nazareno foi nomeado rexi-
dor perpetuo da cidade de Cá-
diz. Trátase da imaxe titular
dunha confraría de penitencia
moi popular en Cádiz, funda-
da a finais do século XVI, e que,
desde ese nomeamento políti-
co, recibe do alcalde (nos últi-
mos anos, alcaldesa, Teófila
Martínez, do PP) o bastón de
mando para que, durante o
seu percorrido procesional de
Semana Santa, ostente o sím-
bolo do seu cargo perpetuo.
Unha das reminiscencias do
nacional-catolicismo, como a
ofrenda “nacional” ao Apósto-
lo Santiago, que os gobernan-
tes da nova etapa democrática
e “aconfesional” non se atre-
ven a eliminar. 

O problema en Andalucía é
que a confusión non só se
manten senón que tamén se
renova. O pasado 24 de maio,
o concello sevillano de Morón
de la Frontera, gobernado po-
lo PP, aprobou nomear a Vir-
xe María Auxiliadora alcalde-
sa honoraria, coa ausencia
dos socialistas e o voto en
contra de Esquerda Unida, e o
13 de agosto o concello de Ro-
ta (Cádiz), gobernado por un
grupo independente apoiado
polo PP, decidiu nomear Se-
ñor da Vila o Cristo Nazareno
do lugar, neste caso co apoio
dos concelleiros do PSOE (ex-
cepto un, que non asistiu ao
pleno) e o voto en contra de
Esquerda Unida. 

A ambigüidade dos socia-
listas renxeu especialmente
en Sevilla: nin o alcalde, Alfre-
do Sánchez Monteseirín, do
PSOE, nin ningún concelleiro
socialista, asistiu o 10 de agos-
to á homenaxe anual que o
parlamento andaluz rende a
Blas Infante, considerado “pai
da patria andaluza”, pero en
cambio o 15 de agosto acudi-
ron de chaqué, como manda
a tradición, á procesión da
Virxe dos Reis.�

PROCESIÓNS
’’ O Supremo ilegaliza ANV. A sala 61 do Tribunal Supremo decidiu ilegali-

zar esta semana a formación política Acción Nacionalista Vasca (ANV) ao es-

timar as demandas presentadas polo Goberno e pola Fiscalía, que conside-

ran que este partido esta instrumentalizado por Batasuna. O Supremo co-

mezará tamén o estudo para a posíbel ilegalización do Partido Comunista

das Terras Vascas (PCTV).�

’’En Andalucía  
a confusión 
non só
se  mantén, 
tamén 
se renova”

O FIN DA ESPAÑA PLURAL?

Este era o título da carta dirixi-
da a Zapatero oito meses des-
pois de Santillana, pero coa in-
tención de que chegase aos
presentes en Santillaba e aos
membros do Comité Federal.
Entre outros cousas dicíalle:
Fálase estes días do mal que
volo fixemos pasar os socialis-
tas cataláns e o noso goberno
nos últimos meses, Non sei se
llo fixemos pasar mal a José
Luís Rodríguez Zapatero, pero
os resultados cantan.. Imos
ver, fixémolo pasar mal, a Za-

patero, cando saíu ao balcón
da Generalitat [cando culminu
a negociación para formar o
goberno tripartito en 2003]?...
O silencio de Zapatero sobre
Cataluña e o seu goberno no
comité federal posterior ao 14
M foi moi elocuente... Fixé-
mosllo pasar mal a Zapatero
cando se soubo que o secreta-
rio xeral de ERC e conseller en
cap do govern cometera a in-
xenuidade e a deslealdade de
irse a ver a Eta? Peor o pasamos
nós? E rematabaestade certos

que a nosa amistade é inque-
brantábel”.

O resultado final, que Mer-
cader percorre con detalle até a
decisión de Maragall de non
recuncar como candidato a
President, é que o a figura prin-
cipal catalana do proceso his-
tórico da España plural, aban-
donou o seu partido, o Estatut
segue no limbo do Constitu-
cional e Montilla e o PSC teñen
que revisitar, como balón de
osíxeno e supervivencia, as
ideas centrais de Maragall.�

‘Fixémovolo pasar mal?’

O presidente de ANV,

Kepa Bereziartua [no centro] con

dous militantes do partido.

JU
A

N
 M

E
D

IN
A

 /
 R

E
U

T
E

R
S

14-16 estado.qxd  17/9/08  12:46  Página 2



ESPAÑA.15.

Guerra, que o facía en nome do
PSOE. Como consecuencia
dunha modificación do regula-
mento da cámara, aprobada
cando aínda tremían os esca-
nos polo 23-F, o PSC perdeu o
seu grupo. Formalmente, o PSC

non renunciou nunca a recu-
peralo, pero tampouco o recla-
mou, a pesar dos recordatorios
periódicos do presidente do
Partido.

DISTANCIAS E CULPAS. Esas dificul-
tades de entendemento, a sen-
sación de que a política dos so-
cialistas cataláns, autónoma, fa-
cía dano as posibilidades electo-
rais do PSOE, permanece sem-
pre o imaxinario dos dirixentes
máis centralistas, sexa en Alfon-
so Guerra, Bono ou Rodríguez
Ibarra, distantes para algunhas
cousas pero unidos na concep-
ción centralista da política. A
idea da “España plural” parece
abandoada do discurso oficial

dos dirixentes socialistas e cando
aínda a negociación estatutaria
nin comezara, Maragall remitiu-
lle en abril de 2004 unha carta a
Zapatero, que Mercader recons-
truíu das confidencias do seu xe-
fe, e que se sitúa no ronsel de re-
definición da posición pactada
en Santillana del Mar en agosto
de 2003, onde se reuniran os ba-
róns socialistas con Zapatero,
para fixar unha posición común
ante a inevitabilidade do debate
territorial.

“A instancias de Maragall,
que pretendía chegar a un acor-
do sobre o concepto clave da
España plural con Zapatero (...)
fíxose a reunión de Santillana.
Prevendo as intencións de Ma-

ragall o aparato do PSOE con-
verteu a cimeira nunha reunión
formal do Consello Territorial
do partido, como un move-
mento previo para aguar as as-
piracións catalás. A pesar de to-
do e á marxe das recorrentes
proclamas á unidade de España
para defenderse do alarmismo
dos populares, o documento de
Santillana fixaba algúns aspec-
tos remarcábeis: vontade de re-
formar o Senado, mellorar a
presenza das Comunidades
Autónomas en Europa, revitali-
zar as conferencias de presiden-
tes autonómicos, reformar esta-
tutos e impulsar a España en re-
de, concepto este claramente
maragallián.�

ANOSATERRA
18-24 DE SETEMBRO DE 2008

’’A comodidade da decisión
centralizada fronte á
riqueza da decisión plural,
saída da mesma lóxica da
organización autonómica,
vívese con intensidade no
caso do PSC”

Raxoi di que non é xenófobo. O presidente do Partido Popular, Mariano

Raxoi, acusou ao xefe do Executivo central, José Luís Rodríguez Zapatero de

facer retornar a España a tempos pasados. O líder do PP responsabilizou ao

presidente do Goberno de que 20.000 andaluces se viran forzados a acudir a

vendima francesa, mentres en España hai 180.000 inmigrantes cobrando o

seguro de desemprego. Raxoi tivo que matizar as súas declaracións, xa que

foi criticado por xenofobia.�

José Luis Rodríguez Zapatero e Pasqual Maragall nun encontro na Moncloa cando aínda non se enfriaran as relacións entre os dous dirixentes políticos. SUSANA VERA / REUTERS

Memorias
de Maragall
na primavera
Para  marzo de 2009 calcúlase que

sairán as memorias de Maragall,

empeñado nos últimos meses na

loita contra o Alzheimer que pre-

cozmente lle foi detectado. Aínda

en plenitude de facultades o ex-

president da Generalitat e alcalde

da Barcelona olímpica, reuniuse

con dous xornalistas para elaborar

un libro que promete emocións

fortes, sobre todo para coñecer os

detalles que levaron a Maragall e á

súa muller, Diana Garrigosa, outra

militante histórica do PSC, a aban-

donar o seu partido de sempre.�
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máis dos perversos efectos que
produce a xustiza”. Así mesmo,
manifestou que a resolución di-
tada pon en evidencia a existen-
cia de desigualdades xurídicas
entre as Comunidades do Esta-

do español. “O que é legal en
Andalucía e Cataluña resulta
ilegal en Euskadi”, sinalou o Go-
berno vasco a través dun comu-
nicado. Tanto na Comunidade
andaluza coma na catalá poden

regulamentar e someter a vota-
ción popular calquera proposta
que estimen oportunas os seus
respectivos gobernos autóno-
mos, o que segundo a doutrina
agora emanada polo alto Tribu-

nal os deixaría á marxe da
Constitución, formulándose
agora unha nova lagoa xurídica
que tamén se vería na obriga de
resolver no hipotético caso de
que houbese un conflito entre
calquera das dúas comunida-
des mencionadas e o Estado.

As reaccións a esta decisión
do Tribunal Constitucional fo-
ron moi diversas. Mentres den-
de o Goberno e o principal par-
tido da oposición, o PP, se
aplaudía a decisión, dende os
distintos partidos nacionalistas
amosábase o seu desgusto coa
mesma. Foi especialmente
contestada dende as forma-
cións vascas, entre elas os gru-
pos que forman o tripartito e
Aralar, que fixeron un chama-
mento á cidadanía para que se
adhira á demanda que presen-
tarán ante o Tribunal de Derei-
tos Humanos de Estrasburgo.�

ESPAÑA.16. ANOSATERRA
18-24 DE SETEMBRO DE 2008

Antonio Cendán

A proposta de consulta vasca foi
anulada dun xeito case prohibi-
tivo polo Tribunal Constitucio-
nal, quen aproveitou a súa ne-
gativa para establecer as pautas
polas que se deben rexer os res-
tantes estatutos de autonomía. 

A sentenza emitida polo alto
Tribunal impón que calquera
intento de revisión dos estatu-
tos de autonomía deben adap-
tarse ao que se dita no texto
constitucional, pechando así
calquera iniciativa encamiñada
ao dereito de autodetermina-
ción, aínda que algúns estatu-
tos, coma é o caso do catalán,
regulamentan a posibilidade de
promover as súas propias con-
sultas. O Constitucional, na súa
sentenza, declarou ilegal a pro-
posta formulada dende Vitoria
por entender que viola o artigo
149.1.32 da carta magna, no
que se reserva de xeito exclusivo
ao Estado a competencia para
convocar consultas populares
mediante referendo. 

Trala pronunciación do Tri-
bunal Constitucional, o gober-
no vasco criticou a sentenza si-
nalando que era “unha mostra

A sentenza
sobre a consulta
vasca deita unha
lagoa xurídica
sobre os estatutos
catalán e andaluz

A presentación da proposta da
consulta popular para cambiar
a relación de Euskadi co resto
do Estado, feita polo lehenda-
kari, Juan José Ibarretxe, non es-
tá en contradición co texto
constitucional nin tampouco
co propio estatuto de autono-
mía para o País Vasco. Así se
desprende da opinión de diver-
sas fontes xurídicas, algunhas
delas consultadas polo xornal
vasco Deia, que tamén sinalan
que o termo correcto que se de-

bería empregar para referirse a
cuestión formulada polo Go-
berno vasco sería o de alegal.

Os detractores da iniciati-
va do presidente vasco foron
os que até o de agora se viñe-
ron amparando na súa su-
posta ilegalidade, xa que Iba-
rretxe non fixo unha propos-
ta de referendo, tal e como
denunciaron tanto PSOE co-
ma PP,  que foron os partidos
que se opuxeron con máis ro-
tundidade a consulta popu-

lar ideada polo lehendakari.
No texto do chamado “plan

Ibarretxe” pretendíase consul-
tar a cidadanía vasca sobre un
hipotético plan de paz, que pa-
saría polo comezo de negocia-
cións entre o Goberno de Ma-
drid e a ETA, sempre e que se
desen as condicións estableci-
das no Congreso dos Deputa-
dos, e que todas as forzas políti-
cas aborden un proceso nego-
ciador para acadar un proceso
de normalización política.

A Constitución cita o refe-
rendo en dous artigos, concre-
tamente no 92 e no 149.1.32. No
primeiro deles di que será o Rei
quen convoque referendo, me-
diante proposta do presidente
do Goberno español previa-
mente autorizada polo Congre-
so dos Deputados. Ao mesmo
tempo que engade que sería
unha lei orgánica a que regula-
mentase as condicións e proce-
demento das distintas modali-
dades de referendo previstas na

Constitución. A lexislación esta-
blece tamén coma se deben de-
senvolver as consultas popula-
res, aínda que tan só fai referen-
cia a dous tipos de referendos
que son os dirixidos á aproba-
ción, que equivalería a reforma
do texto constitucional e dun
Estatuto de Autonomía. Nin-
gún destes dous supostos son
os formulados por Ibarretxe, xa
que a súa consulta non propo-
ñía o cambio do marco xurídi-
co-político. �

A Constitución non di que a consulta sexa ilegal 

O Constitucional péchalle a porta
a Ibarretxe pero crea máis inestabilidade

Apoio aos
orzamentos

Malia o clima de tensión que se

ven de xerar entre os executivos

de Madrid e Vitoria, o PNV amo-

sase disposto a apoiar os orza-

mentos xerais do Estado. Así o ma-

nifestou o voceiro dos nacionalis-

tas vascos no Congreso dos

Deputados, Josu Erkoreka quen

sinalou que “pese a importante

fenda aberta e o desencontro po-

lítico entre o PNV e o Goberno es-

pañol non desbotamos a posibili-

dade de apoiar os orzamentos”.�

Sede madrileña do Tribunal Constitucional.
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os e, por tanto, cunha importan-
cia xeoestratéxica superior.

O cumio da UE con Rusia de
novembro será un momento de
clarificación da política europea
de veciñanza. Pero Europa ten
que converterse na Europa da
forza, ou da ameaza, para facerse
respectar, porque o dereito inter-
nacional sen forza non é nada, e
iso constátase cada vez que os EE
UU ou Rusia usan a forza de for-
ma unilateral, cando lles convén.

Cales son as garantías de se-
guridade de países como Polo-
nia na actualidade ao ver a Rusia
como ameaza? A única solución
visíbel é a OTAN. É dicir, a defen-
sa dos países do leste contra Ru-
sia provén dos EE UU, o que
contrapón a OTAN versus Rusia
de forma clara, e nos volve a es-
cenarios do pasado. Deste xeito,
é imposíbel crear unha Europa
forte. A defensa europea non po-
de valerse de esquemas pasados,
e formarse por contraposición
contra Rusia, porque a defensa
europea ten que ser organizada
dunha forma máis ampla en
función das ameazas globais.

Polo momento, non se fai
máis que confiar nos EEUU e
organizarse defensivamente. O
que deu en chamarse dominio
da disuasión. Os rusos, fronte ao
que eles consideran unha inxe-
rencia no Cáucaso, queren dei-
xar claro que nada ocorrerá sen
eles nesas rexións. E iso é unha
mensaxe para a UE, Xeorxia, pe-
ro tamén para Acerbaixan, onde
non se pode descartar a opción
do repunte da guerra en Nagor-
no-Karabakh.�

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

A UE vive alén dos límites da
ambigüidade construtiva, en
parte por non saberlle poñer lí-
mites á expansión das súas fron-
teiras. Chegará o día en que a
UE terá que lle dicir “non” a un-
ha nova adhesión, deixando á
marxe ambicións xeoestratéxi-
cas como Xeorxia  ou Ucraína.

O mundo multipolar actual
créase dende o conflito, e de pa-
so  tamén co descrédito como
actor internacional da UE. Des-
prezada por Rusia e os EE UU,
que non consideran a UE como
un actor serio en temas de segu-
ridade internacional, aínda que
si poida ter peso económico, aos
europeos non lles queda outro
instrumento que o de patéticos
mediadores polo ben común. O
que contribúe aos alardes de
mediación de Nicolas Sarkozy,
por exemplo, que se achegan
máis ao esperpento que á solu-
ción do conflito.

Semella que tanto a expan-
sión da UE coma da OTAN che-
garon aos seus limites, se con-
cordamos que estas organiza-
cións medran a conta de recor-
tarlle espazo a Rusia. Moscova
deu un  toque de atención con
respecto a Xeorxia, e tamén
Ucraína, un país con 50 millóns
de habitantes por onde pasa o
80 por cento do gas dos europe-

A pesar dos avances
da UE por fortalecer
a unión económica,
o proceso de unidade
política está moi
verde, o que se
traduce en
debilidade ante as
outras potencias

AS FRONTEIRAS DA U.E.

Ante a ambigüidade construti-
va dos europeos, Rusia res-
ponde con ambigüidade ta-
mén sobre os seus obxectivos,
dicindo que poden interrom-
per a entrega dos recursos
enerxéticos, que as vías de sub-
ministro poden ser obxectivos

militares, etc.O que lle dá mar-
xe de negociación política. E é
máis, a diversificación enerxé-
tica europea é entendida co-
mo redución da dependencia
enerxética de Rusia, e por tanto
como forma de matizar e  mi-
nimizar a influencia de Mos-

cova no mapa  internacional. 
Se a UE, de verdade, pre-

tende ser algo, ten que ser fir-
me. Vai sendo hora que se po-
ña mans á obra e constrúa un-
ha unidade da que polo mo-
mento carece, máis aló da di-
mensión económica.�

O pulso das ambigüidades

’’Chegará o día en que a UE
terá que lle dicir “non” a
unha nova adhesión,
deixando á marxe
ambicións xeoestratéxicas
como Xeorxia  ou Ucraína”

O presidente francés, Nicolas Sarkozy [esquerda] e o seu homólogo ruso, Dimitri Medvedev, no castelo de Meiendorf,

o 8 de setembro.                                                                                                                                                                                 REUTERS

Europa desunida
politicamente

MUNDO.17.
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do do 13 de setembro, por máis
inverosímil que poida parecer, é
necesario comprobar a tese do
prefecto de Pando, Leopoldo
Fernández, quen asegura que os
máis de 20 mortos a tiros eran os
oficialistas leais a Morales, labre-
gos armados que atacaron pací-
ficos homes, afectos a el mesmo,
que resultaron ilesos.

SICARIOS INTERNACIONAIS.De ser cer-
ta a tese contraria do ministro
da Presidencia, Juan Ramón
Quintana, que sitúa no lugar de
El Porvenir (Pando) un grupo
de sicarios armados (brasileiros
e peruanos) que ás ordes do
prefecto lincharon labregos ofi-
cialistas desarmados antes de

tiralos ao río, non estariamos
diante de disturbios ocasiona-
dos polos enfrontamentos ente
partidarios e detractores de Mo-
rales, senón diante dunha estra-
texia do terror, na procura da
caída dun goberno co apoio do
70 por cento.

O contexto zonal non dá pa-
ra camiñar cara a esta hipótese,
pero a defensa da democracia,
precisa de pronunciamentos
claros, transparencia informati-
va, sen que isto supoña un aval
ás liñas programáticas do presi-
dente boliviano, que poden ser
aceptadas ou criticadas. Pero a
defensa da democracia, da paz,
da legalidade non admite dúbi-
das, desidias, nin silencios.�

gar que existe pugna polo poder
político e económico no que a
desobediencia civil, a toma de
edificios públicos, a violencia
racial, a sabotaxe de sectores
económicos, de gasodutos ou o
masacre son recursos válidos,
utilizados por segmentos  radi-
cais da oposición cando fraca-
san nas vías democráticas, non
condenados por autoridades e
institucións díscolas. 

Cómpre restaurar a orde, a le-
galidade. Como paso previo se-
ría oportuno investigar na pro-
cedencia a autoría intelectual ou
a material da violencia . Se é es-
pontánea ou inducida, se é local
ou ten soporte internacional.

No caso do masacre de Pan-

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

Non pasaran 10 días dende que
Evo Morales fose referendado
polo 68 por cento dos bolivia-
nos cando os departamentos
de Santa Cruz, Beni, Chuquisa-
ca, Pando e Tarija, convocaran
folga de 24 horas, contra o presi-
dente. Nas imaxes de TV, difun-
didas polas canles nacionais ou
por Telesur, arrepiaba ollar mo-
zos da Unión Juvenil Cruceñista
(UJC) transportados en camio-
netas 4x4 de alta gama e cilin-
drada, erguidos na zona da car-
ga do vehículo, con bates e bra-
zaletes nos que figuraban sim-
boloxías nazis, coaccionando
ao seguimento do paro cívico.
Detrás das lexítimas reivindica-
cións autonomistas e tributa-
rias agáchase un substrato de
violencia sectaria, que non
oculta estéticas paramilitares e
prácticas fascistas utilizadas nas
páxinas máis escuras da histo-
ria da humanidade.

Negar a existencia dun pro-
blema político é absurdo. Nos
departamentos rebeldes existe
unha vontade maioritaria de
autonomía, á que o goberno
debe procurarlle saída política.
A decisión de Morales de recor-
tar en 130 millóns de euros do
Imposto Directo de Hidrocar-
buros (IDH) das transferencias
aos departamentos, desviándo-
os para crear un necesario siste-
ma de pensións asistencias pa-
ra os maiores máis desprotexi-
dos, non contribuíu a rebaixar
as tensións territoriais.

Mais tampouco se pode ne-
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Violencia sectaria para derrocar
a democracia en Bolivia

X.L. Franco Grande

I so é o que pensan algúns
analistas, para os que, aínda

que gañe as eleccións de novem-
bro un ou outro candidato, in-
clúen nos seus obxectivos gañar
as do 2012. Polo demais, a súa in-
filtración do Pentágono non dei-
xa de alarmar a moitos aínda
contando cun cambio, sempre
relativo, na política exterior.

O máis curioso do caso é que
os neoconsfracasaron de cheo
nos EE UU, pero non no exte-
rior, como o proban personaxes
como Tony Blair, José María Az-
nar ou Nicolas Sarkozy, entre
outros. Claro que dous deses
tres xa os levou o vento, e o ter-
ceiro non parece que sexa un
avantaxado herdeiro polo seu
máis que dubidoso futuro.

Hai quen pensa que o pro-
grama “Minerva”, no que tanto
traballaron e que pode ser con-
siderado como outra versión da
“Guerras das Galaxias”, con fins
semellantes –debilitar a Rusia–
pero con procedementos distin-
tos, dos que, como é lóxico, pou-
co se sabe, seguirá sendo un
programa do Pentágono che-
gue quen chegue á Casa Branca.

Entón si que non será desa-
vida unha ameaza de guerra to-
tal do Imperio contra o mundo
enteiro (algo no que cren, sobre
o que teorizaron e que están
dispostos a levar á práctica), sen
que nin sequera consideren
que, nesa guerra, pode ocorrer
moi ben que sexa o propio Im-
perio o que desapareza.

E se temos en conta, ademais,
que esa ideoloxía, por chamarlle
dalgunha maneira, é aceptada a
cegas por Israel e tamén polo
lobbyisraelí nos EE UU, que se-
guro que ten boas conexións co
Pentágono, non estrañaría que,
gañe quen gañe, volva o perigo
neocon.É moito o poderío eco-
nómico que teñen. Sobran teorí-
as menos fundadas.�

LATEXOS

OS NEOCONS
QUEREN VOLVER

’’

Non estrañaría
que, gañe quen gañe,
volva o perigo
neocon.”

’’

A pesar de que
algúns medios
describen o conflito
boliviano como un
enfrontamento
entre partidarios e
detractores do
presidente, queda a
dúbida de que se
estea a preparar un
golpe violento

Manifestantes contrarios a Evo Morales da rexión de Santa Cruz durante a folga contra o presidente. DAVID MERCADO / REUTERS

’’Un grupo de sicarios
armados (brasileiros
e peruanos), ás ordes
do prefecto, lincharon
labregos oficialistas
desarmados antes
de tiralos ao río”

’’Detrás das lexítimas
reivindicacións
autonomistas e tributarias
agáchase un substrato de
violencia sectaria”

’’Arrepiaba ollar mozos
da Unión Juvenil Cruceñista
transportados en
camionetas 4x4 de alta
gama, con bates e brazaletes
nos que figuraban
simboloxías nazis”
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Xurxo González
Cando o economista John Wi-
lliamson enunciou a finais dos
anos oitenta o Consenso de
Washington quizais non imaxi-
naba que os principios que pro-
pugnaba acabarían desacredita-
dos nun período de vinte anos,
relativamente curto para os pro-
cesos económicos. As recomen-
dacións deste economista, for-
muladas orixinalmente como
un programa a aplicar en Lati-
noamérica, estendéronse como
base dunha nova ideoloxía, a ne-
oliberal, e foron aplicados en to-
dos os mercados, incluídos os
desenvolvidos. O propio Wi-
lliamson ten lamentado hai al-

gúns anos que as súas ideas se
considerasen como a ortodoxia
do Fondo Monetario Interna-
cional, o Banco Mundial e
mesmo do tesouro público dos
Estados Unidos.

Entre os puntos principais do
programa de Williamson desta-
caban a redución da presión fis-
cal, a privatización e o desregula-
mento da economía. Se os seus
resultados nos países en vías de
desenvolvemento son ampla-
mente criticados desde hai anos,
agora chega a quenda da refle-
xión das consecuencias para as
economías desenvolvidas. O úl-
timo fito nunha escalada de des-
feitas a gran escala constitúeo a

quebra de Lehman Brothers, a
maior da historia.

Para os responsábeis da eco-
nomía estadounidense non va-
len escusas. Os erros no sistema
orixináronse no seu propio mer-
cado, un dos máis liberalizados e
con mellor información. A mag-
nitude das dificultades compró-
base cun simple dato. Ao come-
zar o ano había cinco grandes
bancos de investimento esta-
dounidenses, que son grandes
entidades financeiras que ofre-
cen altas rendibilidades a gran-
des fortunas e a outros bancos,
como os comerciais (tipoloxía á
que pertencen os españois). A
crise financeira varreu do mapa

“Xoves Negro”, porque signifi-
cou o inicio dunha quebra do
sistema bolsista e financeiro
estadounidense sen preceden-
tes, que deu inicio á Gran De-
presión. Algúns analistas teñen
comparado aquel crac coa
crise actual. É moi difícil prever
as consecuencias, xa que nin
sequera as institucións inter-
nacionais máis especializadas
acertan a predicir un final. O
director do FMI, Dominique
Strauss-Khan, anunciou en
marzo que o peor da crise fi-
nanceira xa pasara. O pasado
15 de setembro tivo que rectifi-
car: “Non podo dicir que o
peor estea detrás de nós”. Polo
momento aínda non se repeti-
ron escenas como as de aquela
semana de outubro de hai case
oitenta anos, cando moitos
executivos e brokers se tiraron
dende as súas oficinas das
plantas altas dos rañaceos ne-
oiorquinos. 

A quebra de Lehman Brot-
hers parece que non afectará
moito á estabilidade da banca
española, xa que os regulamen-
tos impostos polo Banco de Es-
paña limitan o emprego de pro-
dutos financeiros moi compli-
cados e pouco transparentes,
como os ofrecidos polos ban-
cos de investimento. Non obs-
tante, os primeiros informes fa-
lan de que algunhas entidades
españolas sí que estarían ex-
postos ao risco de Lehman
Brothers, aínda que de xeito in-
directo. O total dos fondos
comprometidos poderían rol-
dar os 120 millóns de euros, o
que non supón un gran im-
pacto para o volume de negocio
dos grandes bancos españois,
pero si para moitos aforradores
que investiron nos seus fondos.

Xosé Ramón Fernández An-
tonio, conselleiro de Economía
da Xunta de Galicia, interveu o
pasado día 16 de setembro nun
acto no Clube Financeiro de
Vigo sobre o financiamento
empresarial. Na súa opinión, os
efectos desta sucesión de gran-
des quebras nos Estados Uni-
dos terá como consecuencia en
Galiza unha restrición aínda
maior do crédito. Resaltou que
nestes momentos é moi impor-
tante incentivar o aforro na eco-
nomía, para xerar dinámicas
propias que permitan conti-
nuar financiando proxectos e
empresas vitais para o desen-
volvemento do país.�

a compañías históricas como
Bear Stearns, Merry Lynch
(comprado na fin de semana
por Bank of America) e o propio
Lehman Brothers.

INCIDENCIA LIMITADA PARA A BANCA

ESPAÑOLA. O 24 de outubro de
1929 pasou á historia como o

O PIB galego medra seis décimas máis que a media estatal. As cifras

do Instituto Galego de Estatística relativas ao segundo trimestre deste

ano confirman a tendencia que se está a seguir nos últimos meses. Aínda

que o ritmo de crecemento se reduciu respecto a trimestres anteriores, si-

túase nun 2,4 por cento, por enriba do español e do europeo, que se esti-

man no 1,8 e no 1,6 por cento, respectivamente.�

A CRISE ACENTÚASE

As explicacións para a caída
de Lehman Brothers e doutros
bancos de investimento cén-
transe en que tomaron deci-
sións estratéxicas cunha pre-
misa sinxela, que o prezo da vi-
venda en Estados Unidos non
baixaría. Algo moi semellante
sucedeu no caso das dificulta-
des que atravesan inmobilia-
rias e construtoras españolas.

As primeiras leccións de ma-
croeconomía nas facultades
ensinan que esta non é unha
ciencia preditiva. As estima-
cións dos analistas adoitan es-
trelarse contra os feitos. Unha
sombra de dúbida, unha pe-
quena falta de confianza, e as
bolsas de todo o mundo co-
mezan a caer.

Todo isto debía coñecelo

ben Luis de Guindos, presi-
dente de Lehman Brothers en
España e Portugal desde 2007.
De Guindos ocupou o se-
gundo posto do ministerio de
Economía entre 2002 e 2004,
na última etapa do PP, e elabo-
rou o programa económico co
que o Partido Popular se pre-
sentou ás eleccións en 2004.
Un economista con experien-

cia na alta dirección do Estado
non soubo prever que a em-
presa na que se integraba que-
braría poucos meses despois.
Quizais resultaba moi difícil.
Ou quizais De Guindos sabía
que pasase o que pasase non
se tiraría desde a súa oficina
con vistas ao Paseo de la Cas-
tellana. Os tempos cambian,
tamén para as crises.�

Luis de Guindos, un experto de Lehman no PP

Xente pasando perto da sede do banco Lehman Brothers en Tokio, o 16 de setembro. TORU HANAI / REUTERS

A quebra de dous bancos
pon en cuestión o Consenso
de Washington

’’Os erros no sistema
orixináronse no mercado
estadounidense, un dos
máis liberalizados e con
mellor información”
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Nos anos corenta Pedro Barrié
de la Maza decidiu crear Forzas
Eléctricas do Noroeste (Fenosa)
e dirixir a maior parte da activi-

dade da nova compañía a solu-
cionar os problemas de abaste-
cemento enerxético que sufría a
Galiza da posguerra civil. Na-
quel empeño contou co apoio

EVOLUCIÓN POSITIVA. Caixanova é
un dos piares do sistema finan-
ceiro de Galiza. O ano pasado
obtivo un beneficio neto de 182
millóns de euros, un 37,5 por
cento máis que en 2006. O seu
presidente, Xulio Fernández
Gaioso, presentou o pasado 11
de setembro a compra da parti-
cipación de Unión Fenosa en R
como unha das operacións
máis importantes dos últimos
anos protagonizada por unha
empresa galega.

A estratexia e evolución de R
parece avalar esta interpreta-
ción. Desde o inicio da súa acti-
vidade, en 1999, a progresión en
número de clientes e factura-
ción foi moi positiva. Non obs-
tante, como lembrou Fernán-
dez Gaioso, o camiño non foi
doado, xa que os resultados da
compañía non amosaron be-
neficios até hai dous exercicios.
En 2007 estes ascenderon a 12

de millóns de euros e os respon-
sábeis da compañía estiman
que en 2008 roldarán os 15 mi-
llóns, un 25 por cento máis.

A clave do seu acelerado cre-
cemento baséase no estabele-
cemento da súa propia rede de
cabo, con tecnoloxía baseada
na fibra óptica, que permite
unha mellor calidade no servizo
estrela de R, Internet. Isto valeu-
lle o recoñecemento por parte
da Organización de Consumi-
dores e Usuarios (OCU) como
mellor operadora do Estado du-
rante os últimos anos, e a satis-
facción dos clientes está ava-
lada tamén por estudos de con-
sultoras independentes.

Aínda cunha breve historia
se se compara con algúns dos
seus competidores, R foi quen
de conseguir contratos de res-
ponsabilidade, como a xestión
das comunicacións de Caixa-
nova, en 2001, e de Caixa Galicia
e a Xunta en 2004.

SUPERACIÓN DO LOCALISMO? Máis
aló destes datos, a consolida-
ción de Caixanova como accio-
nista maioritario de R constitúe
un feito susceptíbel de moi va-
riadas interpretacións. O con-
trol dunha compañía cuxa sede
está na entrada da céntrica Rúa
Real, en A Coruña, por parte
dunha entidade financeira cu-
xas dependencias centrais se er-
guen no número 1 da non me-
nos céntrica rúa de García Bar-
bón, en Vigo, pode ser enten-
dido por algúns como unha
provocación ou mesmo unha
vitoria na guerra entre os pode-
res financeiros dos dous polos
económicos máis importantes
do país. Non obstante, neste
caso as interpretacións parecen
ir por outro camiño. Os tres par-
tidos con representación no
Parlamento galego felicitaron á
directiva de Caixanova pola
operación. O poder político ve
con satisfacción que o aforro
dos galegos se canalice cara
proxectos produtivos no país.

Fernández Gaioso apurouse
a desmentir calquera posibili-
dade de traslado da sede de R a
Vigo e mesmo de cambios na
cúpula directiva. A conti-
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O petróleo cotízase xa por baixo dos 90 dólares. O pasado 16 de se-

tembro, o barril de Brent, de referencia en Europa pagouse a pouco máis

de 89 dólares. No que vai do mes de setembro, o prezo descendeu un 21

por cento. Os analistas atribúen esta evolución a un descenso da de-

manda dos países desenvolvidos. �

Caixanova aposta por unha compañía
con gran potencial económico
e de importancia estratéxica
para o tecido produtivo

’’Parte do capital galego
sitúase á vangarda
dunha actividade
estratéxica,
as telecomunicacións”

’’A Organización
de Consumidores
e Usuarios (OCU)
considerou a R a mellor
operadora de internet
do Estado durante
os últimos anos”

O MERCADO DAS TELECOMUNICACIÓNS

financeiro do Banco Pastor, o
máis importante da época en
Galicia, do que el mesmo fora
un dos principais artífices. Este é
quizais o exemplo máis desta-
cado da colaboración entre o
ámbito financeiro e o industrial
da historia empresarial galega.

Máis de cincuenta anos des-
pois, Unión Fenosa, herdeira da-
quela Forzas Eléctricas do Noro-
este, creaba, co apoio financeiro
de Caixanova e, posteriormente,
do Banco Pastor, unha nova em-

presa de alcance estraté-
xico para a econo-

mía galega. R,
creada con

capital
galego
case na
súa to-
t a l i -

d a d e ,
adxudicouse as

autorizacións para prestar en
Galiza os servizos de telefonía,
internet e televisión por cabo.
Parte do capital galego sitúase

así á vangarda dunhas acti-
vidades, as telecomuni-

cacións, consideradas
vitais para o desenvol-

vemento do te-
cido produtivo.
Por iso, á
marxe da ele-
vada contía
do desem-
bolso reali-
zado por Cai-

xanova para fa-
cerse coa parti-

cipación de
Unión Fenosa en
R, 150 millóns de
euros, a opera-
ción atraeu a
atención dos cír-
culos económicos

porque o capital
galego foi quen de

manter un investi-
mento nunha área

estratéxica.

Rqueda en mans galegas

’’A Xunta apoia a R
na extensión da rede
de cabo ás vilas
do interior de Galiza”
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privadas, que ven nas cidades
os seus mercados principais. O
proxecto conta cun investi-
mento de máis de 134 millóns
de euros, dos cales 39 (o 29 por
cento do total) os achega a Ad-
ministración autonómica.  Polo
momento, estímase que a rede
de cabo de R cobre os lugares de
residencia de 1.250.000 persoas
en 63 poboacións, así como 22
polígonos empresariais.�

nuidade do seu presidente,
Honorato López Isla, e do direc-
tor xeral, Arturo Dopico, non es-
tán cuestionadas actualmente.
Tampouco parece que vaia ha-
ber cambios significativos na es-
tratexia comercial e de marke-
ting da compañía, baseada no
emprego do galego.

A redución da fenda en infra-
estruturas entre as cidades e o
resto do territorio está tamén na

axenda de R. A compañía asi-
nou en 2005 un convenio coa
Consellería de Innovación e In-
dustria para estender os seus
servizos ao interior de Galicia.
Non se trata dunha cuestión
menor, xa que a dispersión da
poboación e os menores niveis
de renda das zonas rurais res-
pecto ás urbanas provoca que
estas zonas sexan menos inte-
resantes para as corporacións

>>>

Manuel Cao

T rátase de importar a Galicia un conflito lingüístico en-
saiado con amplo fracaso en Catalunya e País Vasco

pero con réditos na España monolingüe. É significativo
que persoeiros con alta autoestima e escasa valoración
alén da pel de touro sexan os que lles dan pulo aos que de-
fenden que “con una lengua es suficiente” pois como diría
Gila “es para pegar los sellos de las cartas”.

A negativa a falar ou aprender o galego en Galicia, o ca-
talán en Catalunya ou o éuscaro no País Vasco é un des-
prezo aos cidadáns deses territorios que teñen o dereito a
desenvolverse no seu idioma natural pero en tanto que
arma ideolóxica populista orientada ao rendemento polí-
tico-electoral representa sobre todo un eloxio da ignoran-
cia. Que nun mundo globalizado e con axentes democráti-
cos se propoña que saber un só idioma sexa considerado
un avance e un dereito individual que debe prevalecer so-
bre a decisión colectiva significa apostar por unha estru-
tura de incentivos que valora a incultura e a falta de res-
pecto polos usuarios dun servizo público ou privado finan-
ciado cos seus impostos ou prezos. O coñecemento de
idiomas semella indicador relevante de cualificación pro-
fesional pois forma parte da formación básica esixida para
realizar unha función con certa eficiencia e garantía de ca-
lidade.  Polo demais, negarse a utilizar o idioma propio do
país ou negarllo aos demais é un acto de agresividade e vio-
lencia social que podería asemellarse a un maltrato psico-
lóxico ou verbal contra calquera ser humano. Un médico
incapaz de relacionarse cos pacientes galegos no seu
idioma igual que un profesor cos alumnos ou un empresa-
rio cos seus proveedores, clientes ou traballadores dificil-
mente será un bon profesional e terá pouco éxito no
mundo globalizado.

Pero o máis espectacular destes días foi o descubri-
mento dunha relación inversa na propia Galicia entre
idioma galego e crecemento económico. Esta teoría revela
que a imposición do galego no ensino por parte da Xunta
estaría penalizando a chegada de investimentos e capital
humano moi cualificado cara á economía galega, pois tales
profesionais non aceptarían que os seus fillos fosen escola-
rizados en galego. Segundo o Club Financeiro de Vigo, é a
partir do 2005 cando se produce este efecto, máis o In-
forme Anual 2007 da Fundación Caixagalicia indica na súa
páxina 18: “Non obstante, a partir do terceiro trimestre de
2005 as cousas cambiaron. Coa única, transitoria e mínima
excepción do cuarto trimestre dese mesmo ano, a econo-
mía galega pasou a ter taxas interanuais de variación supe-
riores sistematicamente ás de España. Como consecuen-
cia diso, no conxunto deste subperíodo o crecemento ga-
lego superou o español, cunha taxa do 10,2 por cento
fronte ao 9,5 por cento (10,7 por cento e 9,8 por cento se in-
cluímos o primeiro trimestre de 2008)”. Treman os reitores
do Clube Financeiro pois as conclusións son evidentes.
Avanzar máis aínda na normalización do galego contri-
buirá a acadar superiores taxas de crecemento. �

Negarse a utilizar o idioma
propio do país ou negarllo
aos demais é un acto
de agresividade
e violencia social”

’’

’’
A ECONOMIA E 
O GALEGO

Xulio Gaioso, presidente de Caixanova, Honorato López Isla, presidente de R e Xosé Ramón Fernández Antonio, con-

selleiro de Economía e Facenda.                                                                                                                           XOAN CRESPO / A.G.N.

No comunicado emitido por
Unión Fenosa á Comisión Na-
cional do Mercado de Valores
(CNMV) informando da
venda das accións de R a Cai-
xanova, a eléctrica daba conta
dunha ganancia neta de 80
millóns de euros. Xulio Fer-
nández Gaioso, presidente da
caixa con sede en Vigo consi-
derou que o prezo pagado
para controlar definitiva-
mente a operadora de cabo é
xusto, xa que nel contémplase
a evolución prevista da com-
pañía, moi positiva. Se en 2002
contaba con 40.000 clientes,
en 2008 esta cifra supera am-
plamente os 200.000.

Non obstante, a débeda da
compañía ascende a 215 mi-
llóns de euros, que Gaioso xus-
tificou pola “creación e so-

porte de investimentos recen-
tes”. Segundo o presidente de
Caixanova, esta irase redu-
cindo segundo os plans de
amortización previstos. O que
está claro é que aínda falta
tempo para que R se constitúa
como unha empresa rendíbel
para os seus accionistas, xa
que o investimento acumu-
lado dende a súa creación sitú-
ase nos 700 millóns de euros.

Non obstante, as novas tec-
noloxías constitúen un sector
estratéxico xa consolidado, e
de repercusión transversal
para moitos sectores da eco-
nomía, dada a actual configu-
ración dos mercados, caracte-
rizados pola súa apertura. De
feito, unha das fortalezas de R
céntrase en que o 35 por cento
dos seus ingresos proveñen de
empresas, o que a converte,
segundo a propia compañía,
no operador europeo con
maior porcentaxe nos seus re-
sultados deste segmento.

O potencial da empresa
constátase nos datos sobre as
cotas de mercado nas áreas xe-
ográficas cubertas polo seu ser-
vizo. A finais de 2007, o 63 por
cento dos clientes de internet
nestas zonas optaba por R.�

’’A débeda da compañía
ascende a 215 millóns
de euros, que Gaioso
xustificou polos
investimentos recentes”

Rendíbel no futuro
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calquera catarro dunha estrela
futbolística brasileira duplica en
atención ao propio comezo de
Liga desa disciplina que, segun-
do a esaxeración dos comenta-
ristas, emocionara até o choro
todo un país hai só unhas se-

manas. Dáse esta circunstancia
nos deportes medios, porque
os menores desaparecen direc-
tamente. Ocorre, por exemplo,
no balonmán. A pasada fin de
semana arrancou a Liga Asobal,
para moitos a mellor do mundo
e a propia do Estado cuxa selec-
ción acadou de xeito emocio-
nante a medalla de bronce en
Beixing. Nela, participan dous
conxuntos galegos, o Teucro de
Pontevedra e o Octavio de Vigo.
Clase media nun deporte que
regresa á clase media. Un con-
texto indefinido, polo tanto. 

Catro medallas galegas en Beixing. Tres medallas logrou Chano Rodrí-

guez en Beixing 2008, dúas de prata e unha de bronce en natación. A de bron-

ce, o 15 de setembro, na categoría de 50 metros libres. Paulo Cimadevila ga-

ñou o bronce tamén en natación. O tenista Álvaro Illobre caeu cedo na cate-

goría individual e nos cuartos de final de parellas contra o Xapón. Os dous

atletas, Gustavo Nieves e Maximiliano Rodríguez, non chegaron ás finais.�

con distancia o chanzo supe-
rior, que algúns xa coñecen. De
feito, a fachada atlántica da pro-
vincia de Pontevedra chegou a
ser o centro neurálxico do

Rodri Suárez
Os Xogos Olímpicos crean
grandes resacas. Sobre todo,
nos deportes de equipo. Un éxi-
to na gran cita proporciona un
eco que despois se converte en
dúbida cando se volve á rutina e

Mantén certa calidade o ba-
lonmán galego na elite, pero ce-
deu cantidade, especialmente
na segunda liña. Morrazo, Cha-
pela, Redondela ou OAR miran

LIGA ASOBAL

Momento do primeiro partido do Teucro esta tempada. AGN

Teucro e Octavio buscan
a permanencia como obxectivo a curto
prazo e volver ocupar no imaxinario
deportivo galego un lugar preferente

O balonmán, a invisíbel clase media

’’A fachada atlántica
da provincia de
Pontevedra chegou a ser
o centro neurálxico do
balonmán estatal, con até
catro equipos na Asobal”

’’O único partido televisado
durante o pasado curso
foi o derbi Teucro-Octavio
da primeira volta.
Do partido da segunda
rodada nada se soubo”

>>>
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balonmán estatal, con até
catro equipos na Asobal. Que-
dan, como poden e a base de
méritos, os dous de maior tradi-
ción. A pasada campaña foi de

sustos con permanencia. Du-
rante a primeira metade do ano
competitivo, Teucro e Octavio
temeron seriamente pola cate-
goría. Foi na segunda volta can-
do amosaron a súa mellor cara
e lograron manter a praza sen
demasiados sufrimentos. O
mesmo buscan este ano. Con
políticas diferentes.

ESTABILIDADE EN VIGO. No Octavio
manda a continuidade. Catro
fichaxes (Tabares, Alonso,
Montánez e Polakovic), case to-
das saídas da mesma Asobal. Á
fronte, como nas últimas cinco
campañas, Henrique Domín-
guez. Por suposto, o patrocina-
dor é o de sempre: Pilotes Posa-
da. Non é esta unha cuestión
menor. A permanencia do es-
pónsor comeza a ser unha mi-
sión imposíbel lonxe dos ceos
mediáticos. Máis abaixo os ca-
sos son dramáticos. O OAR da
Coruña, que estaba no que se-
ría a Segunda División, perdeu
a categoría (e todo un ambicio-

so proxecto iniciado hai anos
baixo o amparo da desapareci-
da Fadesa de Jove) ante a falta
de apoios, empresariais e insti-
tucionais. O Octavio si conta
con ese valor. Non dará para fo-
gos artificiais, pero si para unha
traxectoria de inmenso mérito. 

CARAS NOVAS EN PONTEVEDRAÑ. Ca-
miño distinto é o que tomou
para este exercicio o Teucro.
Unha chea de contratacións
chegan dende afastados luga-
res, como é caso de Hedzko,
Markicevic, Sayav, Tsysanev ou
Savkovic. Borja e o galego Iuri
completan a nómina dunha re-
novación que non alcanzou ao
banco, onde continúa García
Borrás por segundo ano, con
Dasilva de referente na pista.
Polo de agora, a cousa comezou
ben, co triunfo na Copa Galicia
ante o propio Octavio e unha
boa imaxe na pista do campión
na primeira xornada. Esperan-
za logo dun curso de moi digno
final no deportivo pero con bas-

tantes problemas no económi-
co. O histórico Teucro segue
adiante. Pero como o seu paisa-
no e rival olívico, padece a inde-
finición xeral. 

Ocórrelles aos dous repre-
sentantes galegos na Asobal, á
propia Liga e incluso ao seu de-
porte a nivel absoluto dentro do
ámbito estatal. Pontevedra e Vi-
go conservan unha fiel parro-
quia de seareiros, mais non ato-
pan vías de crecemento popu-
lar e difusión. O único partido
televisado durante o pasado
curso foi o seu derbi da primeira
volta, que ademais ofreceu un
espectáculo de primeira orde.
Do da segunda volta, nada se
soubo. Así é difícil situarse, pero
dentro das súas limitacións,
Teucro e Octavio sobreviven na
elite como vangarda dun ba-
lonmán galego de clase media
entre a clase media, pero de co-
ñecida capacidade en todos os
aspectos para exercer de centro
neurálxico de todo un deporte a
nivel estatal. �

R. S.
Poucos acontecementos de-
portivos reúnen case medio mi-
lleiro de participantes durante
varios días e ademais superan a
mesma cancha para acoller ta-
mén charlas e reunións de cala-
do educativo. Aínda menos son
se, a maiores, o centro do evento
son os discapacitados intelec-
tuais, con toda a forza de traba-
llo social que iso significa. Algo
así pasará a fin de semana do 26,
27 e 29 de setembro na Coruña,
onde o club de baloncesto Bri-
gantium 2002 organiza o I Tor-
neo Internacional Brigantium,

acompañado das II Xornadas
de Intercambio Sociodeportivo
Cultural entre a propia entidade
e o seu equivalente de Blume-
nau, no Brasil.

Pode semellar unha cita ex-
cepcional, pero non é a primei-
ra vez que os rapaces do equipo
herculino reúnense cos brasi-
leiros. Alí viaxaron o ano pasado
e o que viron –e sobre todo vivi-
ron– deixounos abraiados. Un-
ha organización perfecta e un
apoio a todos os niveis –incluí-
das as máis altas autoridades–
chocaron coa especie de clan-
destinidade na que os respon-

sábeis de Aspronaga –centro
para diminuídos psíquicos co-
ruñés– adoitan organizar o seu
traballo, tal e como lle pasa ta-
mén á maioría dos seus colegas
de Galiza. Por iso aceptaron o
reto de realizaren un evento así
na casa. Non foi doado. Coa
axuda da Xunta, e algúns patro-
cinadores, como La Caixa ou
Schweppes, conseguiron face-
lo. “Só botamos de menos o
apoio do Concello”, aseguran
dende a organización, que fai
fincapé na colaboración do Go-
berno. E nas dimensións do
que pretenden, especialmente
no seu factor humano.

“Unicamente no deportivo,
para estes rapaces é unha expe-
riencia única malia que simple-
mente buscamos que xoguen,
razón pola cal haberá dous en-

contros de cada equipo e non
teremos un campionato típico
con vencedor, buscamos que
todos se sintan gañadores”, din.
“Pero sen lugar a dúbidas é o
avance individual de cada un
dos mozos e mozas o máis im-
portante. Hai casos marabillo-
sos, como un rapaz que non
quería nin participar nos ades-
tramentos e pouco e pouco xa
comezou a entrar na cancha,
botar a pelota e agora incluso ti-
ra a canastra”, engaden.

A concepción dos actos co-
mo un encontro seica é a que
máis ilusión provoca nos orga-
nizadores. “No Brasil, malia os
medos que podía xerar unha
viaxe así, o balance foi especta-
cular, os nenos gozaron moito e
fixeron grande amizades cos
brasileiros, entendéndose todos

eles en galego e portugués”, din
dende o Brigantium 2002. Para
eles, a internacionalidade do
evento é un valor engadido.
Ademais de dous equipos brasi-
leiros e todos os que existen en
Galiza, haberá representantes
de Zamora e Portugal. Entre es-
tes últimos, o propio Porto FC.
“Alí fanse as cousas ben”, co-
mentan, coa ilusión de imitalos.
E de atopar o eco que conside-
ran que o seu traballo merece.�

García Dapena gaña unha etapa da Volta a España. O ciclista do Xaco-

beo David García Dapena venceu na etapa número 15 da Volta a España,

que uniu a localidade asturiana de Cudillero e Ponferrada, no Bierzo. O de

Marín culminou unha fuxida de 165 quilómetros e logrou o primeiro triunfo

para o seu equipo. Outro galego, Ezequiel Mosquera, mantense na loita por

estar entre os dez primeiros. �

>>>

Catrocentas persoas participan
no Torneo Internacional Brigantium
da Coruña esta fin de semana ’’Non teremos un campionato

típico con vencedor,
buscamos que todos
se sintan gañadores”

O básquet une discapacitados de Galiza e o Brasil
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que agora inaugura a Tate Bri-
tain –en realidade, a terceira que
esta institución lle dedica, aínda
que a primeira despois da súa
morte– resulta decididamente
exemplar e oportuna. Non tanto
porque o ano próximo se cele-
bre o centenario do seu nace-
mento ou porque durante os úl-
timos meses a súa obra acadase
marcas de cotización que pare-
cen impugnar a convicción do
artista de que sería esquecido
tras a súa morte, senón, sobre to-
do, porque se precisaba unha
apreciación ponderada do que
representa unha obra da que se

CULTURA.24. ANOSATERRA
18-24 DE SETEMBRO DE 2008

Manuel Xestoso/Londres

A redutora sistemati-
zación coa que os
manuais de Histo-
ria da Arte refiren a

evolución da pintura inmediata-
mente posterior á II Guerra
Mundial continúa a ser, en boa
medida, herdeira do relato ame-
ricano, daquel modelo imposto
polo influente crítico Clement
Greenberg que puña Nova York
no vórtice do mundo artístico e
trataba o expresionismo abs-
tracto como decantación esen-
cial do pictórico. Postergouse así
a importancia do complexo e ri-
caz mosaico de propostas artísti-
cas que neses anos de posguerra
florecía en Europa e que abran-
guía tanto movementos emble-
máticos (CoBrA, o Novo Realis-
mo, a Arte Concreta, a Art

Brut…) coma figuras de singular
importancia para o posterior de-
vir da arte contemporánea (Lu-
cian Freud, Kitaj, Fontana, Balt-
hus, Klein…). O caso de Francis

Bacon, neste sentido, resulta pa-
radigmático: tratado como ex-
cepciónou rareza, ocupou du-
rante moito tempo un lugar
marxinal na narración canónica
da arte da segunda metade do
século XX, malia que no Reino
Unido se converteu nun referen-
te extremadamente popular ca-
se dende a súa primeira apari-
ción pública.  

Cun conxunto de case seten-
ta pinturas escollidas entre as
mellores pezas do artista dubli-
nés e cunha óptima montaxe
que combina o criterio temático
e o cronolóxico, a retrospectiva

chegou a dicir que merecía “ou
estar na National Gallery ou bo-
tala ao caldeiro do lixo”. 

A exposición comeza nunha
sala que –baixo o título de Ani-
mal– ilustra a crenza do artista
de que o ser humano está so-
metido aos mesmos instintos e
urxencias que as bestas. O es-
pectador sitúase daquela no te-
rritorio que servirá de escenario
a toda a obra posterior de Ba-
con: a memoria da guerra e da
destrución. Resulta imposíbel
comprender o desolador retra-
to da angustia, da fraxilidade e
da violencia humanas contido

A Tate Gallery de Londres vén
de inaugurar unha retrospectiva de
Francis Bacon que volve pór
de actualidade un dos máis
controvertidos artistas do século XX

RETROSPECTIVA DE BACON EN LONDRES

Francis Bacon. Triptych, (agosto 1972). Tate © Estate of Francis Bacon.

Un retrato devastador da condición hum

Francis Bacon. Triptych - In Memory of George Dyer (1971) Fondation Beyeler, Basel © Estate of Francis Bacon. PETER SCHIBLI

24-26 cultura apertura.qxd  16/9/08  22:01  Página 2



dunha nova linguaxe pictórica
para falar da dor, para represen-
tar a memoria sen traizoala. Si-
tuadas nun espazo hostil –que
non se sabe se cerca a figura ou
o mundo que a arrodea– as per-
sonaxes de Bacon sofren unha
soidade tensa, violenta, nervio-
sa, da que só se dan librado a
través dese berro arrepiante
que pon de manifesto a súa pe-
rentoriedade, a súa insignifi-
cancia. O Retrato dun neno pa-
ralítico andando a catro patas
pode contarse entre as máis es-
tarrecedores metáforas do ser
humano xamais pintadas.

acoirazado Potemkin, pasando
por diferentes instantáneas que
representan cadáveres, boxea-
dores, nazis, toureiros ou en-
frontamentos de manifestantes
coa policía. 

Quizais a pescuda de Bacon
sobre as novas posibilidades da
pintura se concentre, dalgunha
maneira, nestas imaxes, das
que logrou extraer a medida
plástica da ansiedade do home
despois da morte de Deus. Os
rostros retorcidos, os corpos
contorsionados, os acenos mu-
tilados que saturan os seus len-
zos constitúen a posibilidade

A IMPORTANCIA DA FOTOGRAFÍA NO
PROCESO CREADOR. Nunha sala
que leva o nome de Arquivo, si-
tuada no centro da exposición,
o espectador pode constatar a
importancia que tivo a fotogra-
fía no proceso creativo de Ba-
con. Tentando invocar o am-
biente que reinaba no caótico
estudo do artista –mais cunha
concisión moi de agradecer–,
amósanse aquí distintas imaxes
que lle serviron de inspiración:
dende as célebre secuencias de
Muybridge sobre o movemen-
to até os fotogramas da famosa
secuencia da escalinata de O

nos lenzos de Bacon sen remi-
tirse a un mundo que aínda es-
taba dixerindo o horror inima-
xinábel do Holocausto e que, en
consecuencia, se interrogaba
sobre a función e o sentido da
arte. Deleuze –que dedicou va-
rios ensaios á pintura de Ba-
con– examinou os paralelismos
entre a obra deste e a de Bec-
kett. E, efectivamente, é doado
constatar que o substrato que
alimenta os dous procede do
desamparo emanado daquela
experiencia, da consternación
que tanta brutalidade propi-
ciou, do sentimento do absur-
do dunha existencia na que o
ser humano se revelaba super-
fluo e irrisorio. O estigma que
pesou sobre o artista pola súa
condición homosexual subliña
ironicamente esta dimensión
ética da súa obra.

Mais a arte de Bacon posuía
outros alicerces, outras preocu-
pacións conectadas de xeito

máis ou menos patente con
aquela inquietude primordial. A
principal foi analizar cal era o ob-
xectivo da pintura na idade da
fotografía: dende a asunción da
historia da pintura, nunca re-
nunciou a conectar a súa obra
cos grandes mestres do pasado e
manifestou en repetidas oca-
sións que a súa pretensión era
“pintar como Velázquez”. Preci-
samente, o enorme impacto que
os seus cadros produciron sobre
os seus contemporáneos ema-
naba en gran medida do con-
traste ocasionado coa abstrac-
ción que daquela imperaba nos
implacábeis círculos da vangar-
da artística. Mais a súa fidelidade
á tradición non implicaba re-
nuncia á condición moderna.
Bacon apropiouse dos valores
canónicos da arte pictórica para
actuar contra ela, para –atacán-
doa– renovala. Consciente de
que a idea de beleza dominante
na pintura clásica ocultaba
aquela crueldade inherente á
natureza humana que se desve-
lara no século XX, emprega o le-
gado da arte clásica para, xusta-
mente, denunciar o impronun-
ciábel dende os presupostos do
pasado. Certo humanismo que-
daba reducido á máscara dun
babuíno ouveador.

CULTURA.25.

Imaxes de agonía, tortura,
crucifixións, mártires e papas,
degradación, amputacións e
descomposición de corpos,
sangue e vómito… A imaxine-
ría presente nesta exposición
remite ás excrecencias máis
deshumanizadas da nosa pre-
senza e, non obstante, man-
tén unha estraña beleza que
amosa o instante preciso en
que o mortal e o eterno coli-
den. Francis Bacon foi quen
de escarvar  nese espazo de
sombra que oculta o flanco
máis lóbrego da nosa dupla
condición.�

ANOSATERRA
18-24 DE SETEMBRO DE 2008

ón humana

Francis Bacon. Study of a Dog (1952). © Tate

’’Como en Beckett,
o trasfondo da súa obra
está no desamparo creado
polo Holocausto”

’’Bacon  ilustra a crenza de que
o ser humano está
sometido aos mesmos
instintos que as bestas”

’’O artista manifestou
en repetidas ocasións
que a súa pretensión era
“pintar como Velázquez”

’’O estigma que pesou sobre
el pola súa condición
homosexual subliña
ironicamente a dimensión
ética da súa obra”

’’O  impacto dos  seus cadros
emanaba do contraste
coa abstracción que
daquela imperaba nos
círculos da vangarda”

’’O Retrato dun neno
paralítico andando a catro
patascóntase entre as máis
estarrecedores metáforas
do ser humano”
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guiu a pauta dramática: "sobe
até un pico violento e histérico, e
cae despois". Un deseño drama-
túrxico que segue a estrutura clá-
sica da peza en actos, nunha es-
cena que se formula como "a cai-
xa encefálica de Pessoa, ou me-
llor, de alguén chamado Fernan-
do António Nogueira Pessoa".
Con estas condicións, era doado
caer nun recital de poesía máis
ou menos dramatizado, pero
tanto Pais como Feijó abordaron
os textos entendéndoos como

to", como explican na compa-
ñía, comparten escena. Máis
adiante aparece o propio Pes-
soa, e mesmo atopamos as súas
cartas de amor a Ofélia de Quei-
roz, utilizando como interme-
diario, con enorme ironía, a Ál-
varo de Campos: "Un abjecto e
miserável indivíduo chamado
Fernando Pessoa, meu particu-
lar e querido amigo, encarregou-
me de comunicar a V. Ex....", e ta-
mén ela segue o xogo e lles res-
ponde a ambos os dous. O prin-
cipal dos alter ego literarios de
Pessoa, Alberto Caeiro, pecha a
obra co seu epílogo.

"O espectáculo é transparen-
te, pero a literatura é complexa",
afirma o director, Ricardo Pais.
Para el, cada un destes persona-
xes é unha dor, unha dor relacio-
nada co feito da escritura: "todos
existen porque escriben". O pro-
pio Alberto Caeiro afirma que
ser poeta é o seu xeito de "estar
sozinho". Escrita e identidade
van irremediabelmente unidas
nestas criaturas pessoanas. Po-
ñelas sobre as táboas implicou
un importante traballo actoral:
"cada actor vive cada texto á súa
vez". O exercicio vocal e de tráfi-
co foi intenso para dar como re-
sultado a estes seres que depen-
den dun creador.�
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"pequenos dramas de cámara". 
Integran o espectacular equi-

po técnico Nuno M. Cardoso co-
mo axudante de dirección, Ma-
nuel Aires Mateus no tráfico es-
cénico, Bernardo Monteiro nos
figurinos, Nuno Meira no dese-
ño da luz, Francisco Leal no de
son, e João Henriques no traba-
llo de voz e elocución. No elenco
figuran algúns dos nomes máis
destacados da escena portugue-
sa, como João Reis, Emília Silves-
tre, Pedro Almendra, José
Eduardo Silva e Luís Araújo. Pui-
demos vela no Auditorio de Gali-
cia, no marco do programa Tea-
tro e Danza En Xira, o 12 e 13 de
setembro, e agora viaxa cara a
Italia e o Brasil.

A montaxe reúne no escena-
rio diversos textos de Pessoa,
"non os mellores, pero si os me-
llores para pór en escena", como
afirma o director da montaxe,
Ricardo Pais. Encarnados nos
moitos personaxes que o autor
creou como heterónimos, os
seus textos conviven nunha se-
rie de secuencias: así na primei-
ra, topamos a Bernardo Soares
(autor do Livro do Desassosse-
go) interactuando co poeta Álva-
ro de Campos, na súa fase deca-
dentista. A noite e o día, "Pessoa
por exceso e Pessoa por defec-

Lara Rozados
"De cada vez que viajo, viajo
imenso", di Bernardo Soares,
un dos moitos heterónimos cre-
ados por Fernando Pessoa, no
Livro do Desassossego.

O propio Pessoa dicíase
"esencialmente" dramaturgo,
nunha carta a Adolfo Casais
Monteiro, no 35: "O fenómeno
da miña despersonalización ins-
tintiva para explicación da exis-
tencia dos heterónimos, condu-
ce necesariamente a esa defini-
ción. Sendo así, non evoluciono:
Viaxo". Foi quen de construír di-
ferentes personalidades, con ca-
danseu xeito de entender o
mundo e expresalo. Agora, to-
dos os Pessoa posíbeis conviven
no escenario, nunha peza que
recolle a idea da viaxe, do tránsi-
to continuo, do devir: Turismo
infinito.

António M. Feijó encargouse
da dramaturxia desta peza, diri-
xida por Ricardo Pais. Afirma que
a configuración destes textos se-

Rubén Coca
‘Boto en falta un pouco 
de risco no audiovisual’
M.B.
Director, produtor e músico, Ru-
bén Coca (Ferrol, 1977) conver-
teuse nun dos creadores máis
destacados da curtametraxe gale-
ga. En outubro estreará o seu últi-
mo traballo Mínimo común
múltiplo 2.0, no marco do Festival
de Videocreación do Condado.
EEssttaa  éé  aa  ssúúaa  sseexxttaa  ccuurrttaa,,  eenn  qquuee
ccoonnssiissttee??
O proxecto iniciouse hai un ano
ao redor da idea de definir o
amor de xeito matemático. Co
tempo foi adquirindo matices
diferentes e acabou convertén-
dose nunha historia de suspen-
se. Foi rodada en Ferrol con ac-
tores galegos. A protagonista é
Marta Larralde. 
CCaaeerr  nnoo  ttóóppiiccoo  sseemmeellllaa  ssiinnxxeelloo,,
oo  ccoommpplliiccaaddoo  éé  ffaacceerr  uunnhhaa  ppeellíí--
ccuullaa  ssoobbrree  oo  aammoorr  qquuee  ssoorrpprreenn--
ddaa  oo  ppúúbblliiccoo..  
Moitos dos traballos que fago
xorden coa intención de contar-
lle un segredo a alguén. Tento
xogar coa información, dosifica-
la. Nesta ocasión fuxín do mani-
do para presentar unha formu-
lación de puzzle. 
DDee  qquuee  ssaaúúddee  ggoozzaa  oo  aauuddiioovvii--
ssuuaall  ggaalleeggoo??
Percíbese un interese por produ-
cir pero boto en falta un pouco de
risco, que esteamos todos unidos
e que se vexa Galiza como un lu-
gar no mundo e non coma un la-
do de España. Detecto tamén fal-
ta de apoio por parte das produ-
toras aos novos valores. Gustaría-
me ver máis xente facendo curtas
non como un paso previo para
afrontar unha longa. 
PPeennssaa  qquuee  oo  nnúúmmeerroo  ddee  ttrraabbaa--
llllooss  qquuee  ssee  ffaann  eenn  GGaalliizzaa  nnoonn  éé
ddeemmaassiiaaddoo  eelleevvaaddoo  ppaarraa  qquuee  oo
mmeerrccaaddoo  oo  aassiimmiillee??
Cómpre apoiar os proxectos
que poden chegar a algo, máis
que facer por facer. Cando co-
mecei a gravar curtas eramos
catro pelagatos. Agora explotou
o número de xente que fai cur-
tas, pero o mercado segue sen-
do o mesmo, cando non peor.
Esa é a maior dificultade, que to-
das as producións se poidan ver
de xeito digno.�

’’O espectáculo
é transparente, pero a
literatura é complexa”

[Ricardo Pais]
Director.

Turismo infinito, unha viaxe a través das
moitas personalidades literarias de Pessoa,
é a última proposta escénica da compañía
do Teatro Nacional São João do Porto

Un intre da representación.

Os alter ego de Pessoa
soben ao escenario
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A Vendima

POIS NON, CIENCIA A SECAS. A IMPRESIONANTE MONTAXE DA
FOTO, QUE SEMELLA UN DECORADO DALGÚN FILME FANTÁSTICO 
DE HOLLYWOOD, É SÓ UNHA PARTE DO HADRON COLLIDER, 
XIGANTESCA INSTALACIÓN MONTADA PARA REALIZAR 
O EXPERIMENTO CIENTÍFICO MÁIS CARO DA HISTORIA.

Estamos no tempo da vendima.

Dependendo do tempo e das

zonas, a xente anda xa recollen-

do o traballo dun ano, ou espe-

ra aÍnda a que o sol, escaso este

ano, acabe de madurecer os

acios das distintas variedades

de uva.

Destinada a facer viño para a

casa ou comercializar a uva, esta

actividade ocupa aínda a moita

xente no noso país.

Lé máis na seguinte páxina

Segue na seguinte páxina

Redacción/ilustración: Gonzalo Vilas

CIENCIA-FICCIÓN?
18-24 de setembro de 2008      

BULE-BULE 1325  18/9/08  17:37  Página 1



O maior experimento
da historia.
Din que é o maior experi-

mento científico da historia

da humanidade. Polo menos

é de seguro o máis caro, pois

as instalacións necesarias para realizalo, na

sede da Organización Europea para a in-

vestigación Nuclear (CERN) de Xenebra,

custaron varios miles de millóns de euros.

Cunha longuísima instalación subterránea

chamada LHC (Gran Colisionador de Ha-

dróns), estas partículas subatómicas (ha-

dróns) serán sometidas a unha grande

enerxía, a unhas temperaturas baixísimas

(menos 271ºC) para recrear as condicións

da materia xusto despOis do “Big-Bang”,

a grande explosión que deu orixe ao Uni-

verso. 

Os científicos e científicas cren que pode-

rán demostrar as teorías que están só escri-

tas no papel, e tamén descubrir novas di-

mensións da física que só se intúen. Por

exemplo, a existencia do chamado “bo-

són de Higgs”, unha especie de forza invi-

sible que frea á materia, pero que até agora

é só unha hipótese.

Xa se se verá si deste acelerador e colisio-

nador nace unha nova era da Física e da

Ciencia, como cando Newton descubriu a

forza da gravidade. Claro que el só preci-

sou dunha mazá!

Tamén hai algún catastrofista que di que

estes físicos están algo tolos, e que se ca-

dra acabamos facendo todos ¡Pum! cos

seus experimentos. Pero parece que, como

dIcía o xefe da aldea de Astérix, desta vez

tampouco o ceo vai caer sobre as nosas ca-

bezas!

Qué pasa coas viei-
ras?
Estes simpáticos moluscos

bibalvos foron noticia es-

tes días, sin que elas se en-

teraran moito do conto, é

de supoñer. As autoridades interviñeron

grandes partidas destas riquísimos bichi-

ños, que polo visto eran servidos en res-

taurantes famosos e menos famosos.

A cuestión é que esas vieiras eran frescas e

viñan da pesca furtiva (a que non está

permitida nen declarada) na ría de Ferrol,

donde a súa captura está prohibida hai xa

dez anos, pola alta contaminación de toxi-

nas que se acumula no animaliño.

As vieiras conservan estas toxinas moito

máis tempo que outras especies, concreta-

mente a do ácido dómico (AD), causante

de trastornos moi graves que afectan á

memoria e á saúde xeral de quen as con-

suma nunha certa cantidade.

As vieiras de Galicia só se poden consumir

collidas de algunhas zonas autorizadas,

despois de analizar os niveis de toxinas, e

logo de quitarlle certas partes nun proceso

que realiza unha empresa especializada.

Polo tanto este suceso non foi ningún

chiste, pois ninguén debe poñer en perigo

a saúde da xente por gañar máis cartos ou

pola razón que sexa.

Eso sí, a nosa vieira seguirá sendo por sem-

pre o símbolo do Camiño de Santiago, ou

valendo para acompañar unha muiñeira.

ANOSATERRA
18-24 DE SETEMBRO DE 2008

Estes tubos percorren 27 km. a 100 m. de fondo.

Unha vieira, leda por seguir en veda.

Dependendo do clima de cada

zona, a vendima pode comezar xa a

finais de agosto nalgúns lugares do

sul galego, cando o tempo foi moi

bon e as uvas están ben maduras.

Máis común é que comece na

segunda quincena de setembro, ou

a primeiros de outubro, tardando

máis segundo vaiamos cara ao

norte.

Tamén hai que esperar a que non

chova, para que os acios non vaian

cheos de auga, pero tampouco dei-

xalos demasiado tempo porque

poderían comezar a apodrecer.

Os acios recóllense coa

axuda dunhas tesouras, das

normais ou das de podar,

ou cun coitelo. Mesmo hai

quen prefire cortalos coa

man, pero hai que facelo

ben para que non caian

bagos ao chan.

A Vendima

A vendima é un conxunto de traba-

llos arredor da uva e do viño que

teñen lugar nestas datas. Tras da

poda, atado, cavado e sulfatado das

viñas durante o ano, esta é a última

etapa da colleita. 

Tamén ten un carácter, 

coma outras labores do campo, 

de certa festividade e ledicia, 

ao ser unha labor colectiva e facer

que se xunte a xente. Esto sempre

dá lugar ao paroleo mentres

se recollen os acios, e a uns bons

xantares ao rematar a labor.
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E d i c i ó n s
A NOSA TERRA

os recóllense coa

dunhas tesouras, das

s ou das de podar,

coitelo. Mesmo hai

refire cortalos coa

ero hai que facelo

ra que non caian

ao chan.

Cando se enche o cesto ou

os modernos capachos de

goma, se a viña está lonxe

da adega hai que valeiralos

nun carretillo ou no tractor,

que os descargará nunha

tinalla ou un pío, dispostos

para ser pisados.

Hoxe en día xa se pisa menos, e

bótase man das “estruxadoras”,

máquinas que facilitan esta labor.

O resultado, o líquido mesturado

cos pelexos e restos madeirudos

dos acios, pódese deixar máis ou

menos tempo a fermentar alí

mesmo, segundo o resultado e

cor do viño que se queira obter.

Despois adóitase facer un prensa-

do, do que sae un mosto moi rico,

que logo se valeira no pipo

correspondente, onde poucas

horas despóis comezará a ferver

ou fermentar. Empeza así a for-

mación do viño, que irá tomando

corpo nos bocois a través dunha

serie de procesos químicos natu-

rais que converterán o mosto no

propio viño.

Algúns refráns 

sobre a Vendima

A viña vella, amo novo

O que cava e bima, 

fai boa vendima.

San Migueliño das uvas

maduras, tarde vés e

pouco duras.

En setembro, colle o

viño e non durmas polo

camiño.

Polo San Martiño, 

mátase o porco 

e próbase o viño.

Polo San Mateu, 

vendima ti, vendimo eu.
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An Alfaya 

MMalia os alarmantes re-
sultados estatísticos

no eido educativo nos últi-
mos tempos, parto da opti-
mista idea de que a escola de
hoxe é mellor ca de onte e a
de antonte. Observo que un
número salientable de do-
centes teñen boa predisposi-
ción para entender o ensino
nun senso integrador, onde
non só se prima o exercicio
do coñecemento a través da
memoria, senón que se im-
pulsa a creatividade. Daquela
gústame esa escola que, ten-
do a igualdade como dereito
e deber, defende as diferen-
zas individuais do alumnado
(xénero, capacidade, relixión,
orixe, idioma, etc.). Gústame
esa escola onde a comunida-
de educativa xónguese nun-
ha piña tentando construír
no presente os piares dun fu-
turo común (familia, docen-
tes, discentes). Gústame esa
escola onde a administración
se compromete con dota-
cións e infraestruturas doa-
das e logo cumpre os seus
compromisos (especialmen-
te en centros públicos); e gús-
tame sobre todo esa escola
onde soñar non se somete a
exame, non é materia evalua-
ble, mais se potencia como
valor consubstancial á evolu-
ción natural de calquera per-
soa. Gústame unha escola re-
volucionara no fondo e nas
formas, que enarbora a ban-
deira da palabra e da imaxi-
nación. Creo no poder na in-
fancia como premisa e pro-
mesa. Os males que os
cativos adquiren os reciben
do mundo adulto que her-
dan e logo reflicten. A respon-
sabilidade está en nós; somos
os seus modelos. Cando nos
queixamos deles, debemos
reflexionar cal é o noso erro.
Son consciente da miña inxe-
nuidade, mais non me teño
por unha inxenua incons-
ciente.  �

GÚSTAME 
ESA ESCOLA…

Creo 
no poder
da infancia
como 
premisa 
e  promesa

’’

Palabras brancas.

Autora:  Elvira Riveiro Tobío

Ilustracións: Fino Lorenzo

Editorial: Xerais. Col. Merlín

Interesante poemario que vén da man
de Elvira R. Tobío no que é a súa pri-
meira incursión dentro do panorama li-
terario infantil. Finalista do premio Mer-
lín de Literatura Infantil 2007. O libro
está integrado por vintesete poemas
distribuídos en seis bloques temáticos
que abranguen dende feitos cotiáns
ata poemas reivindicativos, de denun-
cia, de amor, de esperanza… de paz.  A

particularidade que fai que este con-
xunto poético sexa especial é que todo
o seu soporte lingüístico está cimen-
tado e, mesmo limitado, no emprego
exclusivo da vogal A. Este son é o fío
condutor destes versos que confor-
man os diferentes poemas  vivos, diver-
tidos, cheos de forza expresiva, dota-
dos dun ritmo e dunha musicalidade
que convidan a recitalos en voz alta
tanto para gozar coma para reflexionar.
Linguaxe poética axeitada ao público
infantil, no que as onomatopeas, os xo-
gos de palabras xunto coas diferentes
estruturas poéticas empregadas, facili-

tan a súa
compren-
sión e le-
van implí-
cita unha
invitación á
creación de
novos poe-
mas mu-

dando de vogal (reto, plenamente asu-
mido polos lectores ao ver o resultado
deste libro). As ilustracións de Fino Lo-
renzo achégannos unhas magníficas
colaxes acorde co ton do texto.�

Alba Piñeiro

O son do A

Atopa neste barullo de letras os nomes de

sete compositores de música clásica.Traza o camiño  que

terá que coller o coello

para meterse no chapeu

do mago.

Cómo andas de xeografía?

Pon o nome dos ríos que

tes abaixo no lugar que lles

corresponde no mapamun-

di, ou asociaos ao número

correspondente.
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nizado por un rinoceronte uni-
cornio branco, o libro de Jacobo
Fernández presenta ao redor de
80 historias doutros tantos seres
irrepetíbeis. Este pintor, ilustra-
dor e debuxante de cómic foi o
gañador do III Concurso Caste-
lao 2007 pola obra As aventuras
de Cacauequi.

O NOVO DE BDBANDA NO FORNO. Co
terceiro número da revista Bd
Banda na rúa, o colectivo de
debuxante homónimo xa está
a preparar o que será a súa
nova entrega. Capitaneados
por Kiko da Silva, o colectivo
tamén está a traballar nun vo-
lume especial que se publicará
de cara ao nadal, un libro re-
compilatorio da revista. Esta
será a primeira produción de
Bd Banda e sairá publicada en
galego, castelán e francés.

A revista Retranca tamén
prepara un número especial
polo seu primeiro aniversario
que se publicará en novembro.
Outra das novidades da publi-
cación é que muda a data da
súa publicación que agora pa-
sará a ser a primeira semana de
cada mes.�

NOVELA GRÁFICA INSPIRADA NO
PRESTIGE.Carlos Portela pre-
sentou na pasada edición do
Viñetas a novela gráfica para
adultos A conta atrás(Faktoría
K), inspirada no desastre eco-
lóxico provocado polo afundi-
mento do Prestige. O guionista
e analista de banda deseñada
dende 1983, data na que fun-
dou o fanzine Interlinea, sitúa a
historia un ano despois da ma-
rea negra. Otero, conselleiro do
goberno autónomo, presenta
aos medios de comunicación
unha campaña propagandís-
tica que anuncia a limpeza to-
tal das praias e a recuperación
do sector pesqueiro. 

Así arranca a trama que Sergi
San Julián se encargou de

traducir a imaxes. O vo-
lume está apadriñado

co prólogo do escri-
tor Manuel Rivas

e inclúe unha
entrevista ao
guionista e ao
ilustrador re-
alizada por
Álvaro Pons. 
Faktoría K
vén de editar
ademais Os
amigos de
A r c h i m -
b o l d o
Roque, de
Jacobo Fer-
nández, diri-
xido ao pú-
blico infan-
til. Protago-

CULTURA.31.ANOSATERRA
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facer unha mera descrición das
etapas do camiño, a obra de Pri-
mitivo Marcos vai dando claves
do xeito de vida e circunstancias
sociais e económicas da época.

TERCEIRA ENTREGA DA GUERRA DE
CUBA.Fran Jaraba asina outro dos
lanzamentos, Terra libre (Xe-
rais), a terceira entrega da serie
de álbums protagonizada por
Maxi Torres, na que se narran os
acontecementos do alzamento
independentista cubano de
1897. O volume, que se presen-
tou no salón de Viñetas desde o
Atlántico, chega despois de Cita
na Habanae Campos de Cuba. 

quixo ser mariñeiro para nave-
gar entre medusas e peixes de
cores volven para descubrir os
misterios das profundidades. 

Con de De Profundis, a edi-
tora reafirma a intención de edi-
tar a obra do creador de Quoti-
diania delirante, en galego. De
momento, El Patito Editorial ten
na rúa en castelán Doctor
Mortis, de Alfons Figueras.

A editora ten previsto ade-
mais para novembro o lanza-
mento de Aventuras no Camiño
de Santiago, a revisión da serie
de historias ideadas en 1996 por
Primitivo Marcos. A serie, reali-
zada inicialmente en formato
apaisado imitando as bandas
deseñadas dos 40 e 50, narra as
aventuras dunha familia que
percorre o Camiño de Santiago
na Idade Media. Pero lonxe de

Editoras e colectivos de banda deseñada
veñen de sacar do prelo as súas novidades
para o outono. De Profundis,de Miguelanxo
Prado, Terra librede Jaraba, Caderno de
tormentas,de Rubín e Rara avis,de Benlloch e
Iván Suárez son algunhas delas

Historietas para o outono

Dous traballos
de David Rubín
David Rubín, que vén de estrearse

na dirección coa longametraxe de

animación O espírito do bosque,

asina dúas das novidades para o

que resta de ano. Unha delas edí-

taa Planeta DeAgostini e verá a luz

en decembro. Trátase de Cua-

derno de tormentas, un volume

que recolle os traballos que o de-

buxante foi publicando hai dous

anos no webzine album06.com.

Nas mesmas datas sairá tamén

editada en Francia e en Italia.

Ademais, este mes sae Romeo

e Xulieta, adaptación ao cómic do

clásico con guión de Ricardo Gó-

mez. A obra edítaa SM, que tamén

publicará a versión de Miguel

Porto do texto Tirat lo Blanch.�

M. Barros
Tras o descanso estival, as tendas
especializadas volven cos andeis
cargados de novidades. As prin-
cipais editoras de Galiza e os co-
lectivos estábeis de debuxantes
que fan da autoedición bandeira
presentan un bo feixe de novos
títulos de cara ao outono apos-
tando pola ciencia ficción, o li-
rismo, acontecementos históri-
cos ou polas recompilacións.

El Patito Editorial, que dirixe
Fausto Isorna, lanza a finais
deste mes De Profundis, a obra
que o recoñecido Miguelanxo
Prado levou a gran pantalla
xunto con Nani García en 2006.
As imaxes oníricas de Prado, que
retrataban un universo mariño
fantástico, ven agora a luz en pa-
pel e en galego. A muller do vio-
loncello e o pintor que sempre

O colectivo de debuxantes Polaqia

regresa cunha manchea de álbums

autoeditados e co novo número de

Barsowia, a súa revista. No cento de

páxinas que compoñen este nova

entrega da publicación, figuran os

traballos dunha quincena de auto-

res, entre eles, Emma Ríos, Brais Ro-

dríguez, Luís Sendón, Iván Serrano,

Johnathan Midern, J.M. Ken Ni-

mura, Diego Blanco, Hugo Covelo,

Manel Cráneo, Bernal e Carlos

Arrojo.

Ademais, Polaqia lanza tres ál-

bums autoeditados asinados po-

los seus creadores. Un deles leva

por título Prime Time Holocaustoe

supón un novo paso dentro da tra-

xectoria gráfica de Álvaro López,

que asinou anteriormente os mo-

nográficos Feliz cumpleaños May, A

voz na caixae 38, e dirixiu o fanzine

coruñés El jardín atómico. Desta

vez, en Prime Time Holocaustoofré-

celle aos lectores unha historia de

terrorismo, traballo lixo e muta-

cións descerebradas.

Dentro da colección Rompehie-

los, en castelán, Polaqia tira ademais

Rara Avis,guionizada por Kike Ben-

lloch e debuxada por Iván Suárez.

Este tándem de creadores presenta

unha novela gráfica na que os pro-

tagonistas, unha oficinista, unha

cantante, un aristócrata e un tatua-

dor, decátanse de que non todo é o

que parece. Coñecido como ilustra-

dor de literatura infantil, este vo-

lume supón o debut de Iván Suárez

no eido da banda deseñada. Para

Benlloch, esta nova entrega con-

firma que é un dos autores máis

prolíficos do cómic galego. 

Roque Romero presenta

ademais Polaqia Sketch-

Book, un agardado de-

but dun dos máis orixi-

nais creadores do mo-

mento. Coñecido polo

seu blog do Paciente R,

Roque Romero toma

o relevo do primeiro li-

bro de arte de Miguel

Robledo, ofrecendo

con esta entrega un

estoupido de creati-

vidade visual.�

Da violencia catárquica á rutina cotiá

Pormenor

dun deseño de

Aventuras no Camiño

de Santiago, de

Primitivo Marcos.

De Profundis, de

Miguelanxo Prado.
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Veleno tintoé unha desas lec-
turas que podemos cualificar de
amábeis, que xungue
ben a parella formada
polo misterio e o hu-
mor, coa finalidade de
lograr un discurso ame-
no. O protagonista é frei
Samuel, freire do con-
vento de Toxosoutos,
amante da boa mesa e
aínda mellor das mulle-
res, hábil nos dicires de
galanuras e na admi-
nistración de remedios
sandadores, home in-
telixente que, sen comelo nin be-
belo, sempre se acha metido en
asuntos, en misterios, nos que
vai ter que poñer toda a súa pers-
picacia en xogo para resolvelos.
Téñase en conta que esta non é a
primeira aparición de frei Sa-
muel no panorama da actualida-
de literaria. Desde o 2002 sabe-
mos das aventuras deste pecu-
liar frade e aquí, nesta novela, re-
mítese nalgunhas ocasións á an-
terior Frei Samuel(Toxosouotos,
2002), non estorbando nada a
lectura de Veleno tinto e lem-
brando a posibilidade de  ler a
primeira aventura dunha perso-

crítica

CULTURA.32.

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

� MMaaddee  iinn  GGZZ.. Séchu Sende. Galaxia.

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

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

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

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

� AAttllaass  hhiissttóórriiccoo  ddee  GGaalliizzaa.. J. M. Barbosa. E. da Galiza. 

� PPoorr  uunnhhaa  GGaalliizzaa  lliibbeerraaddaa..X. M. Beiras. Espiral Maior.

� OOuuttrraa  GGaalliicciiaa.. Suso de Toro. Xerais.

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

Co ano escolar a piques de se
principiar, reinícianse tamén
as preocupacións lectoras a
cerca de se a mocidade de ho-
xe le ou non, do
que le e do que
debería ler. É
pois, un mo-
mento axeita-
do para que
acheguemos
información
de dúas novidades. Ambas édi-
tas na emblemática colección
Fóra de Xogo. Mais é o noso
desexo que os docentes non
restrinxan as
posibilidades
lectoras dos es-
colares á oferta
das diferentes
coleccións de
Literatura In-
fantil Xuvenil.
Pola nosa experiencia, a litera-
tura (da narrativa falamos) pa-
ra adultos achega títulos de
moito interese para eles, non
temos máis que lembar o Ma-
de in Galiza (Galaxia) de Séchu
Sende, pero sería só o inicio
dunha longa listaxe. Á par, na-
turalmente, non podemos dei-
xar de lembrar que as lecturas
para moz@s non rexeitan o
lectorado adulto. Todo o con-
trario. Calquera adulto debería
fixarse a meta de ler, cando
menos, dúas destas lecturas no
trimestre. Resulta doado e arri-
quecedor. Por ende, compartir
lecturas cos fillos, eis unha ex-
periencia  formativa, adictiva e
imparábel desde que se pon en
marcha.

cómicas, realmente cómicas, e
ao seu carón contamos con per-
sonaxes deses que “soen” inte-
resar na primeira adolescencia,
vivindo situacións moi acordes a
ese interese. Velaí, logo, esa mo-
za tolamente namorada dun ga-
lán que só pretende a súa fortu-
na, de xeito que tamén se prepa-
ra un clímax a plena satisfacción
de quen procure este tipo de tra-
mas. A exitosa resolución do
misterio da morte dun criado do
nobre noiés Soga de Loriga, con-
tribuirá ao desenlace satisfacto-
rio da paralela trama amorosa.
Título moi axeitado para intro-
ducción da novela histórica nos
hábitos lectores dos máis novos,
inclusive, mellor, dos anos da
preadolescencia. Lectura agra-
dábel e entretida, sen pretender
ser outra cousa.

Pola súa banda, a Cazaría sal-
vaxe, de Agustín Agra, é o que
podemos chamar unha novela
apocalíptica, tamén unha nove-
la mítica, con parentesco próxi-
mo no eido das lendas, sobre to-
do centroeuropeas e, como xa se
sabe que as lendas son imaxina-
rios moi compartidos polos di-
versos pobos, non estrañará que
no reverso da folla se atopen len-
das galegas. De inicio instálase-
nos nese clima de angustia total
pola chegada do inevitábel,

Marica Campo

Andamos moi faltos de bo-
as noticias os que ama-

mos Galiza e, por ende, a nosa
lingua. Ben sei que hai quen
afirma que ama aquela e des-
preza esta, o que equivale a
querela muda, amordazada, a
vagar como zombi no deserto
da desmemoria. A prensa ten
megafonía para as labazadas,
mais poucas veces se fai eco
de novas que poidan semen-
tar un pouco de esperanza
nos corazóns queimados dos
que loitamos polo galego.
Queimados porque, como es-
cribira Roland Barthes, que-
rer queima. É por iso polo que
lles quero falar hoxe de Sole-
dad Felloza. Soledad Felloza é
actriz, contacontos e escrito-
ra. Desde o seu Uruguay natal
chegou a Galiza e aquí anco-
rou, coido que ao abrigo dun-
ha relación afectiva forte. Non
é do caso contar agora como
cheguei ao seu blog, La caja
de los hilos. A través del coñe-
cín unha muller entrañábel,
sabia, con raíces fondas. O
canto é a literatura, a fotogra-
fía, a amizade, a gastronomía,
os camiños, a beleza: en defi-
nitiva, os alimentos terrestres.
Hai poucos día envioume o
enlace a un seu recentemente
estreado fotoblog. Alí, ao pé
dunha fermosa fotografía, o
texto que segue: “Cando os
meus pés senten o carrizo, as
follas / As raiceiras, a terra hú-
mida / Cando as miñas mans
tocan a cortiza dun carballo /
A fraga alaga a miña gorxa e a
voz dítame nomes nunha lin-
gua nova / Míntolles se non
lles chamo ponlas, castiñei-
ros, fieitos, fervenzas, / Pe-
dras, cogumelos, fáltolles se
non digo niños, cochos, pi-
ñas, corredoiras / Unha lin-
gua, auga lediciosamente
fresca”.  Velaí o mellor dos tra-
tados de sociolingüística.�

BOA NOVA

’’

NARRATIVA.

Misterio,
humor 
e terror para
a mocidade

Veleno Tinto / Cazaría salvaxe
AAuuttoorreess::    Ramón Carredano / Agustín

Agra.

EEddiittoorriiaall::Xerais.

’’A través del coñecín
unha muller entrañábel,

sabia, con raíces
fondas”

naxe que, ben seguro, ha prota-
gonizar máis títulos.

Ramón Carredano lé-
vanos deica o século
XIV en plena disputa
entre os partidarios do
bispo Berenguel e os
que querían ser reguen-
go, mellor que seguir
baixo as poutas da
Igrexa. É dicir, a tra-
ma ambiéntase no
século XIV. Non
imos falar de novela
histórica, a tanto non
chega, a perspectiva

que adopta o narrador é ac-
tual, os diálogos déixano
ben claro. Co-
mo pode
interesar
u n h a
obra pro-
tagoniza-
da por un
frade aos
mozos? E
p o r q u e
non?  Frei
Samuel ve-
se no me-
dio de si-
tuacións

’’Compartir
lecturas cos
fillos, eis unha
experiencia
imparábel
desque se pon
en marcha”

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

Ramón Carredano. PACO VILABARROS

Agustín Agra.
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mano dúas irmás, Mari e Eri. A
primeira enrócase no sono, dor-
me seguido sen querer saír do
seu cuarto. A segunda, pola con-
tra, vaga por un suburbio duran-
te as horas de escuridade só por
fuxir do seu fogar e o clima opre-
sivo que alí se vive. Mari, no seu
deambular, crúzase cunha serie
de personaxes –un mozo que en-
saia cunha orquestra de jazz, a
encargada dun love hotel, unha
prostituta chinesa– que pouco e
pouco van tecendo un-
ha rede de azarosas in-
terseccións que se vai
expandindo por un ba-
rrio inseguro e controla-
do por mafias de proxe-
netas. A sensación de
ameaza é permanente.
E, non embargante, a
intriga mantense intac-
ta até o final, sen golpes
de efecto, cunha apa-
rencia de normalidade
case trivial. 

Esta é unha das me-
llores virtudes desta no-
vela, conseguir que o
banal apareza revestido
dunha capa enigmática que
mantén o interese do lector e
que o misterio xorda natural-
mente do cotián. Mais tamén é
un dos seus peores defectos, xa
que toda esa riqueza creativa es-
tá posta ao servizo dunha idea
que defrauda o entusiasmo que
o relato xera ao longo do seu cur-

CULTURA.33.

de terror na súa expresión
máis absoluta. Haberá moitos
lectores aos que isto os seduza. E,
por outra banda, para o autor é
un desafío. Manter o clima ten-
sional en que se nos instalou non
resulta doado. Iso como míni-
mo, porque o desexábel é poder
incrementalo, de xeito que o lec-
tor se sinta cada vez máis atraído
polo que le. Aquí, tal, resulta difí-
cil, moito, porque o nivel e as co-
ordenadas de angustia, de terror,
no que se nos instalou de inicio é
malo de rebasar. O que vai che-
gar, o que chega, confirma os
avisos que se nos deron, nos ter-
mos que agardabamos, pero
non sorprende.

A trama non está ubicada nin
nun lugar identificábel nin nun-
ha época concreta e ten a súa
débeda coa tradición oral. Un
cego conta como Wotan, o De-
mo Negro ou Señor do Escuro,
desata as súas iras sobre unhas
xentes que non dan con manei-
ra efectiva de defenderse desa
praga, desa cazaría salvaxe que
ano tras ano retorna, ciclica-
mente, segando vidas a eito. Pa-
ra un lector adulto (sempre hai
que dicilo) o desenvolvemento
da trama faise un chisco monó-
tono. Ben pola escasa configu-
ración das personaxes, que ten-
den a ser máis “categoriais” que
“materiais”. Ben polo pouco
tempo e énfase que o narrador
lles concede ás descricións. Am-
bos aspectos medievalizantes,
se se quere dicir. É o esqueleto
do que puido ser unha intere-
sante novela, a parentela coa
lenda tamén fai parecer o dis-
curso como un conto alongado.
Porén, para lectores preadoles-
centes, pode ser un título de in-
terese. O mesmo que para adul-
tos que procuren unha lectura
xenérica, rápida e sinxela. E, pa-
ra ambos ou calquera, ofrece ta-
mén a posibilidade de proxectar
unha lectura onde personaxes,
situacións ou lugares exerzan
como símbolos metafóricos.

Son dúas propostas ben di-
ferentes, mais algo teñen co-
mún alén de pertenceren á
mesma colección e editorial:
son dúas propostas que nos
chegan desde Noia.�

Xosé M. Eyré
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CONTADELIBROS.
Poeta de Valdeorras

O Ateneo Republicano de Val-
deorras publica Antoloxía. Ga-
veleiros de memoria,de

Alexandre del
Valle, que
escribiu en
moitas
ocasións co
pseudónimo
Veremundo

González. Ademais, inclúese
unha biografía do autor da
man de Félix García. A
introdución é de Francisco
Cobo.

Versos beat

Ouveo e outros poemas, de
Allen Ginsberg, chega ao gale-
go en tradución de Daniel Sal-
gado. O escritor estadouniden-

se foi un dos
máis destaca-
dos represen-
tantes do mo-
vemento beat.
Versos que
combinan a
experiencia
doutros poetas
e tamén outras

influencias, como o jazz, o bu-
dismo ou a tradición xudía.
Edita Positivas.

Voz de Negreira

Descubrir unha voz pouco co-
ñecida das nosas letras e
homenaxear un autor recente-
mente falecido son os obxecti-
vos d’As douradas sílabas de X.
M. López Ardeiro,de Noemí

Álvarez, María
Rey e Suso
Sambade, que
publica Toxo-
soutos. Este
poeta naceu
en Negreira no
1944 e

desenvolveu unha ampla
carreira política e literaria. O
volume inclúe unha escolma
da obra poética do autor de O
matiz esmeralda da sombrae
Un xardín no tempo,entre ou-
tros títulos. �

Haruki Murakami é, sen dúbida,
un dos fenómenos máis desta-
cábeis da literatura actual. O seu
suceso dentro e fóra do seu Xa-
pón natal ten
moi poucos pre-
cedentes e a súa
escrita ten a vir-
tude de non dei-
xar indiferente a
ninguén. Este
éxito reside, en
boa parte, na súa capacidade pa-
ra crear desconcerto no lector,
para presentar o insólito sen re-
saltar a súa natureza infrecuente.
Nas súas novelas, as leis da lóxica
son constantemente crebadas,
mais o autor presenta os resulta-
dos con absoluta espontaneida-
de. E o autor posúe unha indis-
cutíbel pericia na creación de at-
mosferas inquietantes, de mun-
dos que conseguen transmitir
un clima de intimidade e de alta
temperatura emocional malia
estaren firmemente instalados
nos escenarios máis prosaicos e
recoñecíbeis da globalizada so-
ciedade contemporánea. 

En Tras o solporese universo
visionario vén dado pola explo-
ración da cidade nocturna, a vida
da grande urbe despois do cre-
púsculo. Desenvolvida entre as
11h56 e as 6h52 dunha soa noite
–cada capítulo indica no inicio a
hora exacta en que cada escena
ten lugar– preséntanos o cruza-
mento de varias vidas moi dife-
rentes entre si. O eixo sobre o que
xira a trama –que de seu non pre-
senta demasiado progreso– fór-

so. Na conversa que mantén
Mari cunha empregada do love
hotelcara ao final da novela se-
mella estar a clave da mensaxe
que se nos quere transmitir: “O
chan no que estamos de pé apa-
renta ser firme, mais, se algo
acontecese viríase todo para
abaixo. E se se derrubase, sería a
fin, xa nunca máis poderías vol-
ver atrás”. Demasiado elemental
para colmar as expectativas pos-
tas nunha historia na que a con-

tenda entre realidade e
aparencia suxire refle-
xións de maior calado. 
A isto hai que lle engadir
un ton irritantemente
inxenuo nalgúns dos
personaxes, dos diálo-
gos, das situacións pre-
sentadas –unha carac-
terística que se repite en
moitas obras de Mura-
kami–, unha confusión
demasiado simple en-
tre o desencanto ado-
lescente e a transcen-
dencia das grandes pre-
guntas. É típico da súa
obra acudir a persona-

xes de comportamentos inexpli-
cábeis e actitudes mórbidas que
subliñen a suposta entidade dos
temas tratados. Mais tamén
existe un chisco de impostura
nese refuxio na estrañeza, xa
que, en moitas ocasións, os sím-
bolosque Murakami deixa cis-
cados ao longo do texto

ense);

Nace a Axencia Literaria Galega.Con sede en Cangas, o proxecto presén-

tase coa intención de representar e promover a carreira literaria de autores

galegos no mercado interior e exterior. Xavier Alcalá, Xavier Queipo, Jaure-

guizar [na fotografía], Camilo Franco, Xesús Fraga, Carlos Meixide e Berta Da-

vila son algúns dos escritores que xa forman parte da axencia. O proxecto

nace da man de Rinoceronte Editora pero funciona de xeito independente.

A súa actividade abrangue a xestión de entrevistas, a solicitude de artigos de

opinión, reproducións de textos e mesas redondas.�

’’Murakami
pon ao
descuberto
como as
excentrici-
dades da vida
cotiá refutan
calquera
tentativa
seria de
realismo”

Murakami
traslada o seu
universo onírico
á vida nocturna
da gran cidade
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Haruki Murakami. 

Tras o solpor
AAuuttoorr::    Haruki Murakami.

TTrraadduucciióónn::  Mona Imai e Gabriel Álva-

rez Martínez.

EEddiittoorriiaall::Galaxia.
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18-24 DE SETEMBRO DE 2008 Calveiro gaña o Barco de Vapor.

O escritor Marcos S. Calveiro fíxose

co XXIV Premio O Barco de Vapor

polo libro O canto dos peixes, un

conto sobre o mar e a nostalxia. A

novela narra a amizade entre un ve-

llo mariñeiro e un neno marxinal “ao

redor dun mar que morre”, como ex-

plica o propio autor. O xurado sina-

lou o valor literario da obra e desta-

cou o emprego dun léxico sobre o

mar moi rico. O premio está dotado

con 10.000 euros.�

nismo de novo selo, as ondadas
e marés dos peixes de hoxe, sen
memoria, seica.

Daquel libro que tivera unha
edición bilingüe inicial en Mo-
reno-Ávila Editores en 1990 e
que logo publicou aquí por vol-
ta de novembro de 1991 ese edi-
tor anárquico e libertario que é
Paco Macías (daquela aínda

confabulado con Xelís
de Toro, outro admira-
ble francotirador por li-
bre) case ninguén fala
xa. Pero a súa revolu-
ción das xigulas, que,
por certo, escenificara
no seu día Legaleón-T,
segue en pé. E hoxe as
voces que lembran o
seu urro son innúme-
ras, pouco importa se
con ou sen coñece-

mento de causa. Importa si,
que Transporte de superficie
–caos, ironía, absurdo– marcou
un fito no camiño, un milladoi-
ro no que aínda hoxe seguimos
a pousar pedras, pois non foi
pouco o horizonte que nos fixo
endergar.�

Armando Requeixo

Na narrativa galega dos primei-
ros noventa Transporte de su-
perficie, do holoartista Antón
Reixa, revirou unha estordegada
tal no corpo lite-
rario de noso
–que daquela
aínda andaba-
mos a asentar–
que acabou por
escurecer e fago-
citar cantidades
inxentes de parasitas circundan-
tes lowliterature.

O rompente vigués, faiscadas
as canoneiras da poesía turbina e
retórica rock and roll na década
anterior, desembarcaba no con-
tinente da prosa cunha obra bre-
ve, condensada, na que filmaba
vinte e seis “relatos verídicos” (así
descritos no subtítulo do libro)
que, por xunto, constituían unha
moi particular historia universal,
definitivamente sui generis.

Imposible entender aquela
revolución sen conectala coa súa
música, co seu traballo audiovi-
sual, mesmo escénico, sen com-
prender as fías intertextuais que
aquí e alá asoman, a hipertextua-
lidade intradiexética, a autorrefe-
rencialidade compulsiva.

Historias ultrarrápidas, seria-
lizacións e reiteracións, frag-
mentacións semántico-visuais e
transdiscursividades de cocteli-
zado subxenérico que delinean
as trincheiras dunha escrita de-
vastadoramente entrópica, aba-
lante sempre entre o expresio-
nismo pop e o neorrealismo hi-
percotián, aureolado kitsch de
“Galicia Canibal” e neosurrealis-
mo psicodélico de voces en offe
disdascalias imposibles.

son, en realidade, simples
imaxes extravagantes que non
responden a unha pauta provis-
ta de significado pola narración.
Percíbense como símbolos só en
virtude da súa rareza, de xeito
que o lector pode darlles a inter-
pretación que mellor lle cadre no
momento da lectura. 

Mais iso non quere dicir que
esta sexa unha novela desprezá-
bel. Nin moito menos: Muraka-
mi é un escritor moi dotado que
emprega con sabedoría efectos
expresivos de enorme efectivi-
dade. Sorpréndenos, por exem-
plo, co brillantísimo recurso de
tematizar o punto de vista, que
funciona como se fose unha cá-
mara cinematográfica e enfatiza
a súa función dende un “nós”
que implica o lector coa “imaxe”
que está a percibir: “…Nós sabé-
molo. Mais non temos dereito a
participar. Contemplamos a súa
figura dende arriba mentres
dorme…”. De feito, as referen-
cias que a un se lle veñen á men-
te lendo Tras o solporpertencen
en gran medida ao campo do ci-
ne. Non só Alphavillede Godard
–citada expresamente– senón
tamén os autores contemporá-
neos que aluden á inconsisten-
cia da realidade mesturando o
onírico co obxectivo. Digamos
que unha estraña aliaxe entre
Atom Egoyan e David Lynch.
Nese sentido, Murakami crea
unha imaxinería que revela á
perfección como as excentrici-
dades da vida cotiá refutan cal-
quera tentativa seria de realismo
documental. 

A lectura desta novela –grazas
á imaxinación de Murakami e ao
contrastado sentido do ritmo co
que fai progresar a historia– é en-
gaiolante. Ninguén poderá dicir
que se aburre con ela porque, li-
teralmente, non lle dará tempo,
tal é o seu poder de capturar a
atención do lector sen que o en-
gado desapareza en ningún mo-
mento. Ademais, sorprende, o
que certamente non é habitual.
Mais aínda que a técnica é ruti-
lante, bótase de menos un por-
quéque a sustente. Unha con-
cepción do mundo que lle outor-
gue intensidade á espléndida es-
critura do autor.�

Manuel Xestoso

A narración como a vida
mesma. Un eterno vídeo clip de
automatismo psíquico, inesta-
bilidades, rupturas, deforacións
postfuturistas dun Vigo ghicho,
territorio comanche para esta-
tuas de sal e ruídos de neve tele-
visiva.

E parodia, moita parodia,
metaliteratura que eviscera e re-
formula, que cuestiona
e (se) interroga: sobre
os best sellers, a litera-
tura infantil, a propia
praxe literaria, a socio-
lingüística... Cadáveres.
Verídico.

Palabras fotograma,
reducionismo argu-
mental e vórtices de es-
pazos ausencia signifi-
cantes. Estruturas vi-
suais que son un estí-
mulo intelectual para un lec-
tor/espectador que ten de re-
pensar a mensaxe con toda a in-
tensidade da súa ollada.

En Transporte de superficie
adivíñase a irmandade co Cid
Cabido máis transgresor e o Su-
so de Toro máis Nano, albíscan-
se os ouveos bravú, o abstraccio-

crítica

O CORDEL.
Grial
Nº 178. Abril-xuño do 2008.

Dirixen: Vítor F. Freixanes e Henrique

Monteagudo.

Edita: Galaxia. 

Prezo: 12 euros

Carlos Fernández, Hakan Casa-
res Berg, Basilio Lourenço, Tony

Judt e María
López Sandt
escriben sobre
filosofía en ho-
menaxe a Xan
Bouzada. No
capítulo de cre-
ación publica

oito poemas Gonzalo Navaza e
un conto Manuel Janeiro. Carlos
Lema explica “trece xeitos de ler
(e escribir) poesía”..

Latexo
Nº 63. Verán do 2008.

Dirixe: Luís López Borines

Edita: Ureca.

Tato Barbeito entrevista o direc-
tor do Xacobeo Galicia, Álvaro
Pino. Isabel Fernández conta

unha viaxe á
Patagonia. Xo-
sé García
Esperón fai un
perfil de sir Art-
hur Conan
Doyle. Miguel
Rodríguez ex-

plica a conveniencia de reeducar
as persoas maiores.

Nazón
Nº 12. 2008. 

Dirixe: Eloi Caldeiro.

Edita: Atlantia Entertainment.

Prezo: 2 euros

Xosé Lueiro reflexiona sobre o
Plan Galego de Artes Escénicas.
Inclúese unha entrevista co
vicepresidente da Deputación
de Lugo. Miguel Mato Fondo

lembra a figura
de Eusebio Ba-
leirón. Xulio
Xiz dá conta do
25º aniversario
da refundación
do Orfeón de

Lugo. No capítulo de artes,
aténdese á exposición antolóxi-
ca de Manuel Facal. Tamén se
fala do patrimonio inmaterial
de Moaña.�

’’Transporte
de superficie
–caos, ironía,
absurdo–
marcou
un fito
no camiño”

LIBROSDEFONDO.

Os relatos
verídicos
de Antón Reixa

Transporte de superficie
AAuuttoorr::  Antón Reixa.

EEddiittoorriiaall::Positivas, 1991.

>>> Antón Reixa
visto por Calros Silvar.
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como o mostra o cine: profesor
novo nada afectado, sentado na
mesa, xiz na man e “vambas” co-
mo calzado, perante un peque-
no auditorio de estudantes entu-
siasmados, cativados pola cali-
dade e a orixinalidade do espec-
táculo. O programa do ano, A li-
teratura vista desde lonxe, por

medio da xeografía: mapas, a es-
tatística: gráficos, mediante as
árbores: a través da bioloxía. O
Moretti explica a xeografía da li-
teratura. É dicir, dúas cousas moi
diferentes: unha xeografía imaxi-
naria, a das obras, o París de Bal-
zac, ou a campiña inglesa de di-
versos autores, o espazo na lite-

ratura; e unha xeografía real, his-
tórica, o mapa da novela da Eu-
ropa do oeste, por exemplo, a li-
teratura no espazo. Véxase o seu
primeiro libro publicado en es-
pañol, Atlas de la novela europea
(Trama).

Acaba agora de saír un novo
libro deste autor, La literatura vis-
ta desde lejos. Moretti observa a
novela de todo o mundo con ins-
trumentos e métodos das cien-
cias naturais, que afastan a obra
literaria da súa orixinalidade e a
apreixan na súa morfoloxía xeral,
na súa difusión social, na súa
economía. Examinada con ins-
trumentos deste tipo, resulta que
a literatura é un fenómeno estrei-
tamente vinculado ás dinámicas
socioeconómicas –estará Moret-
ti a descubrir América?–, por
exemplo, os transportes e as vías
de comunicación, relacionado
cos fluxos xeracionais (o gráfico
das sucesivas renovacións cada
25 anos, ou case), e pode ser
comparado a un organismo vivo
que parece repetir o comporta-
mento (ciclos) no tempo, obede-
cendo a regras
de tipo evoluti-
vo que selec-
ciona determi-
nadas formas
en base á súa
capacidade de
diverxer coas
anteriores e
adaptarse ao
cambio da no-
va época (ao
cabo, vén dicir,
os xéneros lite-
rarios desen-
vólvense ou
extínguense
segundo regras non diferentes
das que, segundo Darwin, regu-
lan a evolución da especie). Mo-
retti, dinos el propio, avanza no-
vas ideas, novos modelos de ex-
plicación, novas razóns para es-
tudar o fenómeno literario por
si e, tamén para prescindir dos
autores. 

Todo isto, a empezar pola car-
tografía literaria, non é novo
(lémbrese: os formalistas rusos,
Batkhin, Propp), mais Moretti
acusa as xeografías dos predece-
sores de “non pensar”. A súa si
(Atlas de la novela europea),

Desde Sainte-Beuve hai dúas
críticas literarias, a que describe,
analiza, interpreta e rexeita facer
xuízos explícitos
e a que sen moi-
tas precaucións
ás veces, divide
entre bos e ma-
los libros. Resu-
mindo, fálase de
crítica universitaria e crítica xor-
nalística. Unha, maiormente,
cóidase das obras do pasado e a
outra dos libros contemporáne-
os. Como debe ser, as dúas críti-

cas libran unha guerra con pou-
cas oportunidades de acabar
porque non hai árbitro que “pi-
te” faltas nin adestrador que pida
tempos mortos. 

Cando o crítico universitario
e o crítico xornalístico non se pe-
lexan, aínda é peor: ignóranse, e
nada circula entre eses dous
mundos. Chóense na súa esfera
de fachenda e reivindican os
seus fallos até a caricatura. Acho
que estamos a vivir un deses pe-
ríodos. Dunha parte, unha críti-
ca “científica” que emprega téc-
nicas de análise cada vez máis
sofisticadas sobre obras que non
le ninguén; doutra, unha litera-
tura contemporánea cuxa ava-
liación está cada día máis sub-
metida a xuíces cuxa única refe-
rencia son a moda e l’air du
temps. Unha literatura de labo-
ratorio e unha incultura con-
quistadora.

A obra de Franco Moretti per-
tence ao territorio universitario.
Tense máis a impresión de asis-
tir a un curso do que ler un libro.
Xénero universidade americana,

ANOSATERRA
18-24 DE SETEMBRO DE 2008

Vic Chesnutt [na foto] e Elf Power abren o Sinsal de outono.Os nortea-

mericanos inauguran no Caixanova a estación máis completa da sexta edi-

ción do Festival SINSAL xa en marcha. O jazz inclasificábel dos australianos

The Necks completa o programa para os meses de setembro, outubro e no-

vembro. Para pechar a estación, o festival recupera un dos seus espazos em-

blemáticos, a pequena sala de concertos do MARCO, coas propostas de

Pantaleimon e a de Lightning Bolt.� M
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ENSAIO.

Novos camiños
para a crítica?

La literatura vista desde lejos
AAuuttoorr::  Franco Moretti.

EEddiittaa::Marbot Ediciones.

Franco Moretti.    L.A. CICERO

’’O libro éun
xogo
intelectual e
teórico
de abondo
excitante,
ás veces
instrutivo e
bastante
discutíbel nos
métodos”

>>>
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crítica

común da xente entende que é,
unha familia, pero esa é outra
cuestión). A historieta funciona
como pasatempo de cine, por-
que Del Toro é un bo director,
que ten cartos dabondo para
espallar a súa colección de se-
res fantásticos, fadas, orcos,
ogros, príncipes medievais (de
claras referencias a Blade Run-
ner e o replicante crepuscular)
e gnomos (que é unha palabra
marabillosa, que comeza cun-
ha letra inútil). 

Conta ademáis con valores
ben asentados, como a música
de Danny Elfman, o composi-
tor de Tim Burton, que monta
unhas musicas incidentais de
pop tipo anos 50 (o dúo dinámi-
co dos dous seres borrachos
cantando polo fío musical é una
nota de humor ben traído). E
non esquece outra vez os seus
maquinillos, esas caixas de sor-
presas que sacan pezas de me-
tal, pés de nécora, torcas e rodas
de reloxería. O resto é pura ac-
ción de cómic, con moito hu-
mor e personaxes debuxados
en graffitis a golpe de aerosol di-
xital nunha enorme parede
branca que nos poñen diante a
todos os espectadores.

PROPOSTA: Xa que volve-
mos das vacacións, lembrar
que a vida é o que nos pasa por
atrás mentras estamos ocupa-
dos no traballo (John Lennon,
dixit).�

J.A. Xesteira

imaxinan os grandes dibuxan-
tes de cómic (o único espazo
pictórico onde queda algo de ar-
te, agás das paredes
das cidades). 

En Hellboy II non
hai que buscar inten-
cións manifestas, que-
dan dúas pinceladas
de crítica levián contra
a civilización que des-
trúe o ambiente, e o fei-
to de que o Demo Co-
lorado sexa política-
mente incorrecto para
o normal da sociedade
globalizada e apampa-
nada por reglas funda-
mentalistas: é un de-
mo, fuma charutos,
bebe cervexa, gosta do cine en
branco e negro, e traballa para a

As veces hai que entrar nos ci-
nes como Dante, e ler o cartel na
porta: “Abandone calquera
pensamento cultureta o que
aquí entre”. Porque este Hell-
boyde Guillermo del Toro é pu-
ro entretemento, pura diver-
sión, xogo e cómic animado con
figurar reais e efectos dixitais.
Del Toro é un carallán que dis-
fruta xogando e contando histo-
rias, unhas veces máis serias ou-
tras máis inocuas; é un entrete-
dor con gracia (supoño que pa-
ra os hispanos e pachucos, por-
que non sei se o sentido do hu-
mor dos anglosaxóns vai polos
mesmos carreiros). 

Nesta segunda parte do có-
mic famoso de Mike Mignola fai
unha traslación das viñetas á
gran pantalla, con todos os efec-
tos de imaxe e son que se poi-
dan meter. Hai que ter en conta
unha premisa: durante moito
tempo os grandes debuxantes
de historietas ían por diante do
cine na súa concepción do en-
cadre e da imaxe; de feito, cando
algunha aventura debuxada pa-
saba ao cine, saía perdendo; os
ángulos de cámara que conse-
guía Hal Foster con tinta china
non había posibilidade de face-
lo cun obxetivo fotográfico, e o
Tarzán de Alex Raymond perdía
cando se levaba aos xardíns dos
estudios de Hollywood. Pero
agora todo é distinto, os directo-
res como Del Toro poden debu-
xar con cámaras e poñer as co-
res que lle pegue a gana, e pode-
mos ver en movemento aqueles
escorzos que imaxinaban e

ben que no segundo dos es-
critos deste volume (“Mapas”)
debe recoñecer, a partir das críti-
cas dun xeógrafo (Cerreti),  que o
que usou foi máis a xeometría do
que a xeografía (pensando, po-
rén, que usaba a xeografía). Se-
gundo Cerreti, as figuras do
Atlas....non eran verdadeiros ma-
pas, senón “diagramas”. Moretti
non dá marcha atrás: o diagrama,
a xeometría resulta, a posteriori,
que significa para el “máis que a
xeografía”. A súa xeografía-xeo-
metría leva a mostrar, segundo el,
como a xeografía logrou enxen-
drar a novela na Europa moder-
na, e no resto do mundo. 

As demostracións son brillan-
tes (e os gráficos, as árbores e os
mapas, talvez máis), mesmo se, a
fin de contas, non achegan nada
que non se saiba. Cando máis
verifican, a maior parte das ve-
ces, ilustran, raramente ensinan
algo novo. Facer unha cartogra-
fía, por exemplo, da Inglaterra de
Jane Austen e descubrir que esta
ignoraba todo da revolución in-
dustrial que se desenvolvía ao
seu redor, é como botar abaixo
unha porta aberta (xa o explicara
R. Willians; como Said mostrou o
colonialismo da novela inglesa,
mesmo progresista, do XIX).

Quizais se botase man un
pouco da biografía dos autores
(que non lle interesan: non se po-
den facer diagramas nin mapas)
non lle farían falta mapas para
topar de cara coas evidencias. A
Moretti só lle interesen as obras e
os personaxes, e na medida en
que poden entrar no verdadeiro
paraíso crítico, o das estruturas
topográficas ou biolóxicas. Polo
demais, non negamos que a lec-
tura (e a escrita) do libro é un xo-
go intelectual e teórico de abon-
do excitante, ás veces instrutivo
(ver os datos sobre Xapón), bas-
tante discutíbel nos métodos e,
no fondo, pouco sedutor. Ao ca-
bo, o mapa non é o territorio, a
teoría non é a realidade e, como
escribía Conrad, “A realidade es-
tá agachada, a Deus grazas”. 

O volume complétase cun
suxestivo ensaio dun estudoso
da xenética, Alberto Piazza, que
aplica á narrativa os métodos da
bioloxía molecular.�

X.G.G.

policía pero non ten moi claro
de que parte está ás veces a Xus-
tiza; non fondo el e os seus ami-

gos paranormais, son
proscritos, raros, alle-
os, que o sistema acep-
ta porque lle serve. 
Del Toro utiliza (supo-
ñemos que co permiso
de Mignola, que com-
parte autoría do guión)
historia de sagas célti-
cas para montar unha
película como lle din
agora, bizarra (por cer-
to, bizarro non signifi-
ca igual en castelán ou
galego que en inglés, é
un deses falsos amigos
que vai pasar á lingua

coloquial como a verba saga,
que tampouco significa o que o

Na Virada en directo na Coruña.
O grupo folk Na Virada actua na Co-

ruña o venres 19 de setembro, den-

tro do ciclo organizado pola Conce-

llaría de Cultura Son de Noite. A ban-

da, integrada por María Xosé López,

Xico de Cariño, Humberto Heredia e

Rodri Martínez, presentará en direc-

to os temas do seu traballo Rolada

das cantigase do libro disco Solaina,

ilustrado polo ceramista Francisco

Pérez Porto.�

’’A historieta
funciona
como
pasatempo
de cine,
porque Del
Toro é un bo
director, que
ten cartos
dabondo”

CINEMA.

O cine xa lle gaña
ao cómic

Hellboy II
DDiirreecccciióónn  ee  GGuuiióónn::  Guillermo del Toro,

con asesoramento do autor do cómic

orixinal, Mike Mignola.

EElleennccoo:: Ron Perlman, Selma Blair, John

Hurt, Doug Jones, Jeffrey Tambor, Ladis-

lav Beran, Luke Goss, Anna Walton.

>>>

Dous intres de Hellboy II.
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ou o galego David Barro e o selo
Dardo.

En calquera caso volto á en-
trada da vila e ao Centro Huarte,
un gran cubo negro de material

plástico –a  forma lem-
bra a Kaaba da Meca– e
cunha rede que se es-
tende sobre a fachada. A
entrada é case unha
ponte metálica porque
o edificio érguese sobre
un foxo–soto aberto
que fica na actualidade
como aparcamento. Os
meus acompañantes
din que o edificio seme-
lla unha fábrica máis
dun polígono calquera.
Penso que estaría moi

ben que as fábricas foran como
esta construción. 

Tres plantas uniformes e
neutras, a terceira máis breve pa-
ra posibilitar asomarse desde ela
ao espazo de segundo andar. En
cada planta unha mostra para
este verán de 2008.  

No primeiro andar, “New
normal”, esa nova normalidade
da que falara nun discurso o vi-

cepresidente norte-
americano para re-
ferirse a ese tamén
novo Estado vixiado
xurdido tras o 11 de
setembro. Colectiva
que procede dos
USA e organiza cun
fin itinerante (o ca-
tálogo vén tamén
editado de alá) In-
dependent Cura-

tors International xunto con Ar-
tists Space, ambas radicadas en
Nova York. O comisario Michael
Connor vainos amosando as in-
quedantes ou fraudulentas ou
escuras facianas do noso mun-
do. Un artista israelita que amo-
sa nun vídeo un desfile de mode-
los cunha moda ad hoc para pa-
lestinos que precisan ser cachea-
dos “comodamente” pola poli-
cía israelí;  dous artistas nortea-
mericanos que nos conectan
cunha páxina onde poderemos
saber –abonda con escribir un
nome calquera– o que unha per-
soa, coñecida ou non, doou aos
republicanos ou aos demócra-
tas; dous creadores ingleses que
póñennos en tempo real peran-
te todos os termos que son treco-
leados nos motores de buscas de
internet ou un artista e profesor
norteamericano, pero de nome
e descendencia “sospeitosa”:
Hasan Elahi, que tras ser interro-
gado e, vale dicir,  asediado polos
servizos de intelixencia opta por
pendurar na rede (trackingtran-
sience.net) fotografías de todos
os seus movementos, viaxes, co-
midas... e  que mesmo fai uso
dos mapas de Google para si-
tuarnos sobre os seus pasos... 

Outra das exposicións, unha
individual do francés de orixe al-
xeriana Kader Attia fálanos ta-
mén dun mundo en crise que,
como mínimo, precisa de cida-
dáns inquedos e activos. Esa ins-
talación de tellados para ser pa-
seados polo visitante serve para
sentirnos gatos pardos ou trebo-
ada ou nenos pobres brincando
na cimeira desas miserábeis ca-
sas de folla de lata. Noutra peza,
vemos nun vídeo como o aceite
negro ou petróleo lixa e derruba
esa doce e branca construción de
terróns de azucre que, outra volta
máis, lémbrame a unha Kaaba.

Polo que ven, a canícula do
verán continental en Pamplona-
Iruña veuse quentando aínda
máis por mor destes dous pro-
xectos expositivos que se arre-
dan a mantenta das sombras
pracenteiras e preguiceiras da
ociosidade intelectual para obri-
garnos a seguir queimándonos
os ollos e a cabeza co lume da in-
submisión. �

Xosé M. Buxán Bran

Huarte-Uharte é unha vila moi
pequena e semella próspera
(igual que o é toda Navarra) e es-
tá ademais a tiro de pedra de
Pamplona-Iruña. O seu novo
Centro de Arte tamén é cativo e,
ademais, pertence á súa munici-
palidade. Daquela, entrei por cu-
riosidade na páxina dese Conce-
llo e atopeime cun goberno mu-
nicipal de signos políticos ben
paradoxais: o alcalde e só outro
concelleiro son de Nafarroa Bai,
outros dous de ANV –Acción Na-
cionalista Vasca–; catro edís do
Grupo Independiente Huarte
–estes gobernaban na anterior
lexislatura– e tres de Zubiarte Ini-
ciativa Popular. Ten algo que ver
todo iso coa creación aí do pri-
meiro centro de arte contempo-
ránea nesa rica e conservadora
Comunidade foral? Non o sei,
aínda que é certo que semella
doado aventurar conxecturas. 

O novísimo centro (en outu-
bro fará o seu 1º cabodano) está
dirixido por Enrique Ordóñez,
quen aparece detrás dunha en-
tidade privada, a Fundación Or-
dóñez Falcón, creada a partir
dun vasto patrimonio de com-
pras en fotografía. Un coleccio-
nista a quen tamén se debe a
creación e xestión durante catro
edicións de Dfoto, Feira de foto-
grafía e vídeo de Donostia-San
Sebastián. E tras o coleccionis-
mo e a feira, desta volta, Ordó-
ñez encara esta nova actividade
de director dun centro artístico.
Confeso a miña prevención pri-
meira sobre estas empresas de
patrimonio, produción ou xes-
tión cultural e cuxos mandos

desembarcan na dirección de
centros de arte. Aínda que, con
seguridade, o meu é un puro
prexuízo. Se hai centros dirixi-
dos por críticos ou profesores
universitarios porque
non haberán de facelo
os colecionistas ou edi-
tores por exemplo?
Penso tamén en Fer-
nando Francés quen
dirixe Gestión cultural
e Comunicación, e por
concurso público, des-
de hai anos o CAC de
Málaga. Seguramente
haberá a cada paso
máis grupos empresa-
riais de xestión cultural
que comandados por
algo así como intelectuais-em-
presarios concursen para pilo-
tar centros culturais e de arte,
avalados polas producións cul-
turais desenvolvidas e as efica-
ces estruturas que ergueron.
Velaí a Fábrica editorial que, en-
tre outras cousas, é creadora de
Photoespaña ou Rosa Olivares
quen pilota o conglomerado de
publicacións e actividades Exit

Marcos Valcárcel

Do xornalismo dixo García
Márquez que era o mellor

oficio do mundo. Kapúscinsky
engadiu que non era unha pro-
fesión para cínicos: dalgún xeito,
os bos xornalistas deberían ser
tamén boas persoas. Nestas dú-
as variables xogan a maioría dos
problemas  que rodean o mun-
do da comunicación. 

Na contorna galega e espa-
ñola as cousas non son moi di-
ferentes. O último disparate que
sufrimos todos foi contemplar
nun debate televisivo a unha se-
ñora que defendía o seu mozo
con todas as forzas. O detalle ac-
cesorio é que o mozo seica a
maltrataba e agredía e está pre-
so por deixar case morto a un ci-
dadán que saíu en defensa da
agredida. 

É moi dubidoso chamarlle a
isto xornalismo e supoño que ós
profesionais de verdade se lles
revolve o estómago con esta
apoteose do lixo televisivo. A
prensa escrita tampouco escapa
das tendencias de moda: o xor-
nal galego de maior difusión
ofrecía hai pouco unha longa
conversa con outro individuo
que responde no argot por “Ma-
kelele”. O seu único mérito foi
deixar morta unha parella en Vi-
go despois dunha suposta ca-
rreira de automóbiles; posto en
liberdade polo xuíz, logo foi deti-
do por conducir ebrio unha mo-
to. Na entrevista, en cambio, re-
clamaba a súa respectabilidade,
defendía a súa versión dos feitos
e ata se laiaba de ser obxecto dun
“linchamento mediático”. Que
pensarían os familiares dos fale-
cidos ó ver publicada esa entre-
vista con todo luxo de detalles?
En fin, a este paso imos ter que
reivindicar o xornalismo de “El
Caso”: daquela cando menos os
delincuentes aparecían identifi-
cados como tales. Unha socie-
dade democrática necesita unha
prensa digna e comprometida
cuns valores éticos e cidadáns:
convén non esquecelo para non
ser arrastrados polo noxo. �

XORNALISMO NA
ENCRUCILLADA
’’

Unha sociedade
democrática

precisa
unha  
prensa 
digna”

’’New normal
mostra a
normalidade
dese tamén
novo Estado
vixiado
xurdido
tras o 11 de
setembro”

Punto e seguido de Ecléctica Ensemble.O proxecto multidisciplinar xurdi-

do hai oito anos nos corredores do Conservatorio Folque de Lalín vén de pre-

sentar na Coruña e en Vigo os seis temas que compoñen o disco Electronic gali-

cian grooves.Con el, esta xuntanza espontánea e libre de creadores pon punto

e seguido ao proxecto. Rexeitan definirse como banda, grupo ou colectivo, pe-

ro detrás hai un número sempre diferente de músicos dispostos á provocación

e a innovación. Os precursores: Ugia Pedreira, Ramom Pinheiro, Richard Rivera

e Davide Salvado.�

ARTE.

Unha vila baixo
o signo da arte

The New Normal e
Kader Attia
LLuuggaarr::  Huarte, Centro de Arte Contem-

poráneo.

DDaattaass::  Ambas até o 28 de setembro.

Obra de Kader Attia e [abaixo] o Centro Huarte.
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o,
pón con
italistas

Xosé Lois García

O próximo 29 de setembro cúmprese o centenario da
morte de Joaquim Maria Machado de Assis (1839-

1908). O mundo da lusofonía lembra e conmemora este
enorme escritor carioca que desde o Brasil dotou á litera-
tura en lingua portuguesa dunha enorme universalidade;
que xuntamente con Eça de Queirós e Camilo Castelo
Branco, en Portugal, foi constante referencia para os litera-
rios emerxentes da África lusófona que apareceron moito
máis tarde.

Aí está o gran vulto literario que protagonizou unha
sensíbel revolución na literatura brasileira de finais do sé-
culo XIX. Rio de Janeiro, a súa cidade natal, foi o espazo ne-
cesario para revelarnos as súas intimidades en fecundas

tramas de ficción que revelan
ese enorme mosaico da vida
carioca. Recursos e precursos
varios que manifesta nas súas
novelas, como Memórias pós-
tumas de Brás Cubas e Dom
Casmurro que esgotan as esi-
xencias do bo catador literario
e dos críticos para saber que es-
tá ante dúas obras universais e
intemporais, nas que os estu-
dosos continúan buscando a
grandeza creativa de Machado
de Assis. 
Alén do romancista está o con-
tista que pormenorizou en
Contos fluminenses e en Relí-
quias da Casa Velha as miserias
e as grandezas de Rio de Janei-
ro e connotou nelas unha vi-
sual e entrañábel repercusión

dos trazos tan particulares do Brasil do XIX. Distinguido
dramaturgo que levou á escena varias  vivenciais brasilei-
ras da época, con permanente transcendencia.

Clisálidasé o testamento poético de Machado de Assis,
o que mellor confirma a súa alma lírica, capaz de convocar
sentimentos e deleitarnos nesa doce poesía romántica e
humanista que nos trae todo o fragor naturalista da baía
de Guanabara.

Completando aínda a vida literaria de Machado de As-
sis, mencionemos as súas crónicas de prensa, extraordina-
riamente reveladoras nun Brasil convulsivo e clasista onde
agromaron revolucións localistas pero que tiveron grande
preponderancia como a que se deu no Sertão, a guerra dos
Canudos liderada por Antônio Conselheiro, un home po-
pular convertido no Mesías dos desherdados. A crónica
publicada por Machado de Assis no xornal A Semana, o 14
de febreiro de 1897, fálanos dos sertões agraviados e mal-
tratados polo poder dos facendeiros e militares, connota a
simpatía que tiña por este movemento dos sen terra.

Son famosas no Brasil as oito virtudes que Machado de
Assis estabeleceu nos seus recursos como crítico literario:
“Ciência, urbanidade, consciência, perseverança, coerên-
cia, tolerância, independência e imparcialidade”. Macha-
do de Assis como crítico literario creou escola e os seus dis-
cípulos mantiveron viva a súa honestidade e imparcialida-
de. Machado de Assis foi o fundador e primeiro presidente
da Academia Brasileira de Letras.�

NO CENTENARIO
DE MACHADO DE ASSIS

’’ ECOS LUSÓFONOS

Co gallo da feliz estrea na Coru-
ña, o pasado 13 de setembro, da
ópera O arame, do compositor
Xoán Durán e o dramaturgo
Manuel Lourenzo, diversas
axencias de prensa e medios de
comunicación, entre eles a pro-
pia A Nosa Terra, insistiron na
idea de que o precedente máis
importante dentro dese xénero
artístico no noso país, a adapta-
ción operística da peza teatral O
Mariscalde Ramón Cabanillas
(1876-1959) e Antón Villar Ponte
(1881-1936) musicada por
Eduardo Rodríguez Losada
(1886-1973), fora obxecto de
censura cando tentara o seu pri-
meiro contacto co público na
Coruña en maio de 1929.

Semellante información, es-
tabelecida, como recorda opor-
tunamente o redactor de A No-
sa TerraM.X., nas páxinas dun-
ha excelente historia do noso te-
atro escrita pola profesora e
amiga Laura Tato Fontaíña,
non pode, porén, continuar
manténdose por certa, á vista
de documentos da época levan-
tados por investigacións máis
recentes, entre as que, se non é
inmodestia, debemos citar o
noso estudo Sobre ‘O Mariscal’
de Cabanillas e Villar Ponte, edi-
tado en 2005 pola Biblioteca-
Arquivo Francisco Pillado da
Universidade da Coruña.

No apartado deste libro que
leva por título “Xénese e fortuna
da versión operística de O Maris-
cal” (pp. 235-279), reconstruímos
ata onde fomos quen o proceso
de confección da versión para
ópera e, o que importa máis ago-
ra, demos algunha claves e ache-
gamos documentos para cues-
tionar a versión que atribuíra á
censura a imposibilidade da es-
trea no “Teatro Rosalía de Cas-
tro” coruñés da emblemática
ópera. Tendo en conta o limitado
espazo de que dispomos, imos
tentar sintetizar ao máximo esas
razóns que contradín a tese cen-
sorial aventada novamente.

PRIMEIRA. Dos tres autores inte-
lectuais da versión (deixando
fóra o escenógrafo Camilo Díaz
Baliño), o compositor Eduardo
Rodríguez Losada, o poeta Ca-
banillas e o xornalista Villar
Ponte, só o derradeiro mantiña,
nese preciso intre (1929), actitu-
des de clara rebeldía cívica con-
tra as autoridades da Ditadura

primorriverista, o que mesmo
lle custará padecer prisión. O
músico Losada era un home de
posición social privilexiada e
significación política dereitista,
e non en balde acabaría presi-
dindo máis adiante, xa na Re-
pública, o agrupamento local
coruñés da CEDA. O poeta de
Cambados, de pasado comba-
tivo, ingresaba por esas mes-
mas datas, da man do ex-chefe
maurista Marqués de Figueroa,
como numerario da Real Aca-
demia Española e recibira en
Vigo un banquete-homenaxe
de pendor e concorrencia tan
oficialista que ningún dirixente
galeguista acudiu a el. Pola ban-
da autorial, pois, 2 a 1 a favor do
“nihil obstat” ditatorial....

SEGUNDA. Entre o texto da peza
orixinal e o da versión operística
mediou un abismo de supre-
sións, retoques e adaptacións
que, precisamente, afectaron,
segundo o testemuño do propio
Villar Ponte, a boa parte da
“substancia” ideolóxica do orixi-
nal: “Representóuse a ópera cal-
cadado noso drama, que é me-
recente d’aplausos. Pro un libre-
to d’ópera xa se sabe que ten que
ser cousa sinxela, abreviada, na
que a música envolve todo, res-
tándolle a expresividade oral ós
herois da fábula”... Dito en ter-

mos coloquiais, a ópera era unha
versión “light” ou “descafeina-
da” do drama, co que a súa efica-
cia proselitista en sentido gale-
guista e a súa “perigosidade”
desde a perspectiva dos detenta-
dores do poder político e cultural
da época, ficaron desmantela-
das. Non tiña moito sentido pro-
ceder a censura cando, en certo
sentido, xa se producira “auto-
censura” ou, se se prefire, “ag-
giornamentotextual”...

TERCEIRA.Se ben é certo que non
puido estrearse na Coruña o día
27 de maio, o que dá pábulo á hi-
pótese dunha acción censora
sobre ela, non menos evidente é
que, de xeito inmediato, a ópera
O Mariscalsubiu sen problema
aos escenarios en varias cidades
galegas: estreouse en Vigo catro
días despois (31 de maio), en
Pontevedra (1 de xuño) e en Fe-
rrol (18 de xuño) e non prospe-
rou un intento de levala tamén a
Vilagarcía de Arousa.

CUARTA.A versión operística reci-
biu, tras cada unha destas repre-
sentacións citadas, aplausos, co-
mentarios louvatorios e recen-
sións entusiastas de practica-
mente todos os xornais do país,
mesmo dalgúns de tan escasa
simpatía polo galeguismo como
a revista Vida Gallega.Os diarios

TRIBUNA � Emilio Xosé Insua.
Autor do ensaio Sobre ‘O Mariscal’ de Cabanillas e Villar Ponte.

ÓPERA GALEGA E CENSURA, PRECIS

Deseño de Álvaro Cebreiro para O Mariscal.
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coruñeses La Voz de Galicia, El
Noroestee El Orzánnon deixa-
ron de oferecer as súas crónicas
especiais do evento e a prensa fi-
logaleguista, como o boletín
Nósou o diario vigués El Pueblo
Gallego, elevaron o ton dos seus
piropos. Todo isto non casa na-
da ben coa habitual eficacia e
dureza da censura nesta caste
de asuntos: carece de lóxica que
“Doña Anastasia” entorpecese a
representación dunha obra e,
acto seguido, permitise que in-
zasen por toda a parte os artigos
que a comentan e louvan.

QUINTA.Entre o público que en-
cheu ou mediou, que de todo
houbo, o patio de butacas ne-
sas diversas representacións da
ópera ao longo de 1929, figura-
ron en lugar relevante, se non
menten as crónicas xornalísti-
cas da época, gobernadores
provinciais, presidentes da De-
putación, militares de alta gra-
duación, alumnos de escolas
militares, alcaldes de Real Or-
de, aristocráticas damas, fami-
lias distinguidas, senadores e
deputados, etc. Isto é, a flor e a
nata da sociedade galega máis
identificada coa Ditadura de
Primo de Rivera. Esta destaca-
da presenza nos coliseos tam-
pouco se axeita moi ben coa hi-
pótese da acción da censura

sobre a estrea de O Mariscal.

SEXTA. O testemuño directo dos
protagonistas ou de persoas e
medios estreitamente relacio-
nados con eles é unha fonte va-
liosísima. O editor galeguista
Ánxel Casal, en carta que exhu-
maron no seu día os profesores
Dobarro Paz e Vázquez Souza,
explícalle ao entón presidente
do “Seminario de Estudos Gale-
gos”, Salvador Cabeza de León,
que “o do O Mariscal non foi
cousa de censura; debeuse â
pouca seriedade do goberna-
dor e da xunta d’espectáculos
que andiveron dando voltas
deica â derradeira hora en que
saíron con que o teatro non reu-
nía condicións, mais agora pa-
rece que modificaron o informe
i-é doado que o poñan axiña”.

SÉTIMA. A prensa periódica ofre-
ceu explicacións cumpridas so-
bre as causas da suspensión.
Segundo o xornal El Orzán, a es-
trea de O Mariscal na Coruña
non puido realizarse “por no es-
tar el Teatro Rosalía Castro en
condiciones legales para la cele-
bración de esta clase de espec-
táculos”. Parecida versión ofre-
ce o diario arousánGalicia Nue-
va, que fala dunha suspensión
“a causa de dificultades que
presentaba el teatro Rosalía”.

OITAVA. O que as autoridades
competentes alegaron para a
suspensión da estrea da ópera
na Coruña, isto é, as condicións
deficientes do local, resulta que
é unha circunstancia documen-
tada en toda unha serie de arti-
gos xornalísticos do propio Vi-
llar Ponte publicados en El Pue-
blo Gallegocon anterioridade
ao momento dese intento de re-
presentación. O de Viveiro
menciona, efectivamente, que a
consecuencia dos cambios le-
gais inducidos en materia de se-
guridade nos locais públicos po-
lo pavoroso incendio aconteci-
do no Teatro Novedades de Ma-
drid, ““nuestro teatro Rosalía -
que tiene a su frente un empre-
sario tan simpático como Gu-
mersindo Pereira - tuvo que res-
cindir el contrato con varias
compañías a causa de verse pre-
cisado a realizar obras para se-
guridad del público en trance de
siniestro” (7.11.1928). Semanas
antes da prevista estrea de O
Mariscal, protestaba o de Vivei-
ro: “Hasta el 31 de mayo, como
sabéis, se prorrogó el plazo para
arreglo de los teatros que no es-
tén en las debidas condiciones
de seguridad contra toda clase
de accidentes que exige una Re-
al orden publicada a últimos del
año 1928. Lo que quiere decir
que, hasta la fecha, funcionaron

y aún seguirán funcionando
muchos coliseos donde la ley de
espectáculos no podría aplicar-
se a rajatabla. Con lo cual resulta
que coruñeses y santiagueses
sufrimos las consecuencias de
no habernos acogido a un régi-
men previsorio [sic] de toleran-
cia que supieron aprovechar
muy bien otros pueblos. Y esto
hay que lamentarlo porque nos
obligó a pasar todo un invierno
condenados sólo a la visión de
películas cinematográficas [...].
La culpa de que esto haya acon-
tecido fué, principalmente, de
los señores munícipes que sa-
biéndose administradores indi-
rectos del mejor teatro coruñés
no acertaron a realizar las ges-
tiones precisas para que éste pu-
diera seguir funcionando con la
misma libertad con que lo han
hecho la mayoría de los de Es-
paña, no mejor dotados de los
servicios requeridos en caso de
incendio o de falsa alarma que el
municipal del Riego de Agua”.

NOVENA. A estrea coruñesa da
ópera O Mariscal, anulada o 27
de maio de 1929, produciuse un
mes despois, sen ningún obstá-
culo, na mesma cidade. Non foi
no “Teatro Rosalía”, senón no
“Teatro Linares Rivas”, o que
parece indicar ás claras que non
se solventaran os problemas

aducidos para desautorizar a re-
presentación inicial da peza. Se
o que trataban as autoridades
ditatoriais coruñesas da época
era impedir que a obra de Caba-
nillas e Villar Ponte chegase ao
público, que sentido ou eficacia
tiña suspendela nun teatro e au-
torizala catro semanas máis tar-
de noutro da mesma cidade?
Parece, pois, verosímil atribuír a
suspensión da estrea coruñesa
de O Mariscalá indisponibilida-
de, por causas legais relaciona-
das coa súa seguranza, do teatro
“Rosalía”. Nesta perspectiva, na
véspera da estrea da obra no “Li-
nares Rivas”, o rotativo El Orzán
explicaba: “Al fin va a ser posible
que los coruñeses conozcamos
O Mariscal, la ópera en tres actos
de Antonio Villar Ponte y Eduar-
do Rodríguez Losada, que hubo
de estrenarse en Vigo por no es-
tar el Teatro Rosalía Castro en
condiciones legales para la cele-
bración de esta clase de espectá-
culos. Los insistentes requeri-
mientos del público para que la
obra se cantase en La Coruña,
movieron a los autores a no de-
morar el estreno hasta que en el
“Rosalía” se ejecuten las obras
que es necesario llevar a cabo y
O Mariscalserá puesto en esce-
na mañana viernes, a las ocho
menos cuarto en el Teatro Lina-
res Rivas”.

E DÉCIMA. A clave de que a ópera
galega O Mariscalfose, infeliz-
mente para todos, flor dun día e
isolada iniciativa no panorama
da cultura galega do seu tempo,
non estivo na censura que con-
tra ela podían ter exercido as au-
toridades ditatoriais, senón
máis ben, como confesaría con
amargura Antón Villar Ponte
nun artigo en El Pueblo Gallego
de novembro de 1934, nunha
sociedade galega que, antes co-
mo agora, se amosaba reacia a
darlle aos produtos saídos dos
seus artistas e intelectuais todo o
valor e consideración que mere-
cen: “Aun recordamos con pe-
na la triste indiferencia con que
el público biende La Coruña y
otras poblaciones del país nati-
vo acogió aquel esfuerzo admi-
rable [...] Se trataba de un serio
alarde artístico sobre la base de
elementos propios, con riesgo
del peculio personal del autor
[...] y a pesar de ello no se le dis-
pensó el entusiasmo debido”.

Que non sexa esta a sorte
nin o destino de O arame e
vaian desde aquí os nosos pa-
rabéns sinceros e cordiais aos
seus autores e intérpretes!�

A, PRECISIÓNS NECESARIAS ’’Dos tres autores intelectuais
da versión, só un deles
mantiña, nese preciso intre
(1929), actitudes de clara
rebeldía cívica”

’’Entre o texto da peza orixinal
e o da versión operística
mediou un abismo
de supresións”

’’A ópera O Mariscal subiu
sen problema
aos escenarios en varias
cidades galegas”

Rodríguez Losada[esquerda] e A. Vilar Ponte[dereita]  entrevistados por Emilio Canda co gallo da estrea no Tamberlick vigués.
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Lara Rozados

NNo terceiro episodio
d’O agasallo (que
Vladimir Nabokov
escribiu en ruso a

mediados dos 30), o protago-
nista fala dunha novela que lle
gustaría escribir “se tivese tem-
po: un home casa cunha viúva
só para ter acceso á fillastra”. En
abril do 47, o autor dicíalle nun-
ha carta a Edmund Wilson “es-
tou escribindo... unha novela
curta sobre un home ao que lle
gustan as nenas, e vai chamar-
se O reino do mar”. Levoulle oi-
to anos, pero de aí saíu a que es-
tá considerada unha das mello-
res novelas do século XX. 

Lolitaé moito máis ca un li-
bro: xerou unha mitoloxía arre-
dor daquel perturbador perso-
naxe, a nena demoníaca que
seduce ao adulto. Dolores Haze
quedou inmortalizada no ros-
tro de Sue Lyon no filme de
Stanley Kubrick, subiu aos esce-
narios, deu aínda algún outro
salto á gran pantalla, e púxolle o
seu nome a síndromes, a este-
reotipos femininos e a modas (a
última, as lolitas góticas do Xa-
pón, mozas que visten ao estilo
victoriano). A novela, que le-
vantou e segue a levantar polé-
mica no mundo enteiro e a ser
traducida a todas as linguas (no
chinés permitiuse hai dous
anos) chéganos agora en galego
da man de Faktoría K.

Quen enfrontou o reto de
trasladar Lolitaao galego foi Xe-
sús Fraga: “tentei coller o espí-
rito lúdico que formula o escri-
tor, que o lector da versión ori-
xinal e o da versión en galego
poidan percibir o mesmo”. O
traballo, cunha arquitectura
lingüística e literaria como a
elaborada por Nabokov, era
complicado: “puxen en prácti-
ca a tradución como traizón,
que se di. Non todo son tradu-
cións literais, senón que trasla-
dei na medida do posíbel moi-
tos xogos de palabras a outros
máis comprensíbeis”. O recur-
so das notas, sobre todo para as
múltiples referencias culturais

e literarias, tamén axudou.
“Córrese o risco de tutelar de-
masiado a lectura: tamén tes
que deixar que a xente descu-
bra os matices por si soa, non
roubarlle parte do pracer de ler.
Pero si que hai cousas que pre-
cisan ser recontextualizadas”.

Por outra banda, o feito de
que Lolita sexa un clásico per-
mite estas incorporacións: “hai
cousas que xa nos soan, por-
que temos abonda informa-
ción da cultura americana, pe-
ro outras que había que tratar
con certo mimo. Amais, cada
xeración vai facer unha lectura
diferente do libro, e demanda
unha tradución feita cunha
sensibilidade distinta”.

POLÉMICA E TABÚ. A experiencia
de afrontar a tradución de Loli-
ta é intensa: “teslle bastante
respecto, unha sorte de pánico
escénico. Non só hai moita
xente que leu o libro, senón
que tamén miraron a película,
e cadaquén vén buscar a súa
Lolita. Por outra banda, foi un-
ha novela moi controvertida e
censurada, mesmo. Cando a
traduces, estaste metendo na
mente dun enfermo. É un pro-
ceso semellante ao da lectura
de El túnel, de Ernesto Sábato”.

Nabokov tívoo complicado
publicala nos Estados Unidos
de América: en 1954, até catro
editores lle dixeron que non, e
un mesmo afirmou que poderí-
an rematar no cárcere de publi-
cárena. Outro propuxo cambiar
a Lolita por un rapaz. Foi Mau-
rice Girodias, da parisiense
Olympia Press, e responsábel
da edición da polémica Historia
de O, de Pauline Réage, e de
obras do Marqués de Sade ou
Henry Miller, quen accedeu a
publicarlla no 55. Graham Gre-
ene incluíaa, un ano despois,
entre “as tres mellores novelas
do ano”, pero con todo, a súa
publicación no Reino Unido
deu lugar mesmo a un debate
parlamentario. Non foi até o 58,
a través de G.P. Putnam’s Sons,
que se publicou nos Estados
Unidos, e converteuse no pri-

meiro libro, dende Foise co
vento, en vender 100.000 copias
en tres semanas. Agora consi-
dérase das mellores obras do
século XX. No 98, foi nomeada a

cuarta mellor novela en lingua
inglesa do século. 

“A miña traxedia privada é
que tiven que abandonar o
meu idioma natural, a miña ri-

ca e infinitamente dócil lingua
rusa, por un mediocre estilo de
inglés”, dicía Nabokov. A tra-
dución ao ruso foi finalmente
publicada en Phaedra (Nova

MA A INE.40.ZG

‘Lolita, luz da miña vida, lumarada das miñas entr
Meu pecado, miña alma. Lo-li-ta’

Sue Lyon interpreta a Lolita de Stanley Kubrick (1961). Alice Lidell,por Lewis Carroll [á dereita] e Salométriunfante [abaixo], de

Édouard Toudouze (1886)

O CLÁSICO DE NABOKOV EN GALEGO

’’Nabokov tívoo complicado
publicala nos EE UU:
en 1954, até catro editores
lle dixeron que non”

’’Non só hai moita xente
que leu o libro, senón que
tamén miraron a película,
e cadaquén vén buscar
a súa Lolita”
[Xesús Fraga]
Tradutor.

’’Ao escribir nunha lingua
que non era a súa materna,
faise moito máis consciente
de como manipular a
linguaxe”
[X. Fraga]
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York) no 67, e inclúe un “Posts-
criptum” onde fala da súa rela-
ción coa lingua. Con todo, Na-
bokov estudara en Cambridge
e sabía inglés dende os tres
anos. Pero o seu nivel de auto-
esixencia por atopar o matiz
lingüístico perfecto fixo que a
súa muller, Vera, tivese que
rescatar do lume o manuscrito.

MA AzG
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iñas entrañas.

“Ao escribir nunha lingua que
non era a súa materna, faise
moito máis consciente de co-
mo manipular a linguaxe para
dicir o que quere dicir”, explica
Xesús Fraga. “A novela ten
moitas capas, dende xogos fo-
néticos como aliteracións até
dobres sentidos. Amais, atopa-
mos referencias dende a mito-
loxía grega até a América cotiá
dos anos 40, como os xeados
que se comían ou os actores de
moda. Esa multiplicidade de
referencias era moi atractiva,
un reto para un tradutor”.

Xogos de palabras multilin-
gües, dobres significados, ana-
gramas e creacións como
“nínfulas” (nymphettes), ca-
racterizan o estilo dunha nove-
la que levantou polémica. E
por outra banda, atopamos

múltiples referencias me-
taliterarias: Annabel
Leigh, o primeiro amor de
Humbert, sae no poema
“Annabel Lee”, de Poe. A
voz narrativa do propio
Humbert, como profe-
sor de literatura compa-
rada, é unha fonte de
xogos intertextuais:
menta a Gustave Flau-
bert, Marcel Proust,
François Rabelais,
Charles Baudelaire,
Prosper Mérimée,
Remy Belleau e Pierre
de Ronsard. Cita o po-
ema “Childe Harold’s
Pilgrimage”, de Lord
Byron, cando insta a
Lolita a “sentar doce-
mente sobre o seu
xeonllo e recibir na
súa suave fazula un
bico de pai”, e can-
do mata a Quilty

emprega o ritmo e a anáfora do
poema de T. S. Eliot “Mércores
de cinza” (enumera as razóns
cun “Porque...”). Mesmo o
propio Clare Quilty ten un no-
me que en inglés soa máis ou
menos como “claramente cul-
pábel”. Un exercicio de destre-
za narrativa que deu nesta no-
vela inmortal, que agora pode-
mos ler na nosa lingua.�

Non é difícil situar á “nínfula”
no espectro de esterotipos fe-
mininos demoníacos: na dico-
tomía patriarcal que divide ás
mulleres en “virxinais” e “pe-
cadoras”, ou en María e Lilith,
atopamos esta sorte de súcu-
bo, de “pequeno demo mortí-
fero”, como o propio Humbert
a define, a medio camiño entre
a femme fatale e o andróxino.
No férreo xustillo da Inglaterra
victoriana xa existía certa obse-
sión polos nenos (velaí as fotos
da Alicia de Lewis Carroll). Non
é novo: dende a Salomé bíbli-
ca, que consegue do seu pa-
drastro Herodes o que ela de-
sexe (a cabeza de Xoán Bautis-
ta, nada menos), o estereotipo
da nena malvada e provocado-
ra de desgrazas tivo sempre un
oco na literatura, nas artes es-
cénicas ou na plástica. 

E aínda se intensificou con
Lolita: o cinema encheuse de
rostros e actitudes infantís,
dende a propia Sue Lyon (Ku-
brick e Nabokov acordaron
que era mellor que tivese 15
anos, e non 12 coma no libro)
até Carol Baker en Baby doll
(1956). Ou, ao longo de toda a
década dos 60, Brigitte Bardot.
Desta última dixo Simone de
Beauvoir: “carece de memo-
ria, de pasado, e grazas a esa
ignorancia conserva a perfec-
ta inocencia que se lle atribúe
a unha infancia mítica”. Non
sabemos nada de Lolita máis
do que Humbert, na súa cons-
trución mítica, nos conta.
Non ten historia de seu, care-
ce de identidade, e amais de-
pende totalmente del.

Diferentes trasuntos de Lo-
lita seguiron a poboar a panta-
lla: Brooke Shields en Pretty
Baby (Louis Malle, 1978), Jo-
die Foster en Taxi Driver
(Scorsese, 1976), ou Ellen Page
en Hard Candy(David Slade,
2005), ou tamén Juliette Lewis
n’O cabo do medo, Natalie
Portman en León, o profesio-
nalou Kirsten Dunst enEntre-
vista co vampiro. Tamén hou-
bo Lolitas sobre as táboas: o li-
bretista Alan Jay Lerner e o
compositor John Barry adap-
taron a obra ao musical no 71,
co título Lolita, My Love. No
82, Edward Albee adaptou o
libro a unha obra de teatro
non musical, e aínda hai outra
versión teatral do 2003. Sche-

drin adaptouna a unha ópera
en ruso que se estrou en Mos-
cova no 2006, e se publicou
ese mesmo ano.

Pero non faltaron tam-
pouco diferentes revisións e
relecturas: a novela O diario
de Lo, da italiana Pia Pera,
conta a historia dende o pun-
to de vista de Lolita: neste xo-
go metaliterario, sitúaa en
Olympia Press no 58: Dolores
Haze di que o cheque que lle
dera Humbert non tiña fon-
dos, e precisa vender o diario

que el tiña para manter ao
seu home e ao seu fillo de cin-
co anos, xordos os dous.
Humbert tamén vive, ten 85
anos, está casado, e xoga o
xadrez. E para a profesora
Azar Nafisi, autora de Ler Lo-
lita en Teherán, “Lolita déu-
senos como unha criatura de
Humbert (...) Para reinventa-
la, Humbert tomou a verda-
deira historia de Lolita e re-
emprazouna coa súa propia
(...)” Ela ten un pasado, que
Humbert rouba.�

Virxinais e pecadoras

Vladimir Nabokove [abaixo] manuscrito do poema de Humbert "Wanted, wan-

ted: Dolores Haze" (no episodio 25 do libro).

Portada da primeira edición

de Lolita (1955, Olympia Press). 

A tradución galega vén de editarse en

Faktoría K. Abaixo, cartel do filme dirixido

por Adrian Lyne (1997). 
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Esther Quinteiro
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

AA falta dunha muni-
cipal, o extrarradio
de Vigo converteu-
se na mellor cantei-

ra de músicos que, ano tras
ano, se fan notar nas rúas cén-
tricas, pero tamén nos certa-
mes estatais. 

Galicia sempre foi terra de
músicos. Chegados os anos
vinte do século pasado, existí-
an cerca de 350 bandas no pa-
ís, podendo concentrarse
nunha mesma parroquia até
tres ou catro. Esta aglomera-
ción producíase sobre todo
nas zonas rurais do interior de
Lugo e Ourense, que contaban
cun maior número de agrupa-
cións. Co paso dos anos, a si-
tuación cambiou e as bandas
case desapareceron.

Foi nos oitenta, despois
dunha época marcada pola

interna: presidente, tesoureiro
e, incluso, un bo número de
socios (a agrupación de Beade
conta con 540). Ademais, dis-
poñen de escolas de música.

Mentres hai unhas décadas
uns poucos rapaces ían estu-
dar ás cidades para logo ensi-
narlle ao resto, agora as pro-
pias agrupacións contan

Guerra Civil e a emigración,
cando comezaron a rexurdir
moitas destas agrupacións, a
maioría localizadas na provin-
cia de Pontevedra. A densidade
de poboación desta zona fixo
que, en lugares como Vigo,
aparecesen máis dunha banda.

Na actualidade, a cidade olí-
vica conta con nove grupos po-
pulares. Algunhas delas son
moi veteranas como a Unión
Musical de Coruxo (1880) ou a
Unión Musical de Valladares
(1902), e outras máis novas co-
mo a Banda de Música U.V.C.D
Candeán (1994). Pero todas
elas se caracterizan por estar
nos arredores, representar a
importantes parroquias da ci-
dade e pertencer a centros so-
cioculturais nos que se desen-
volven diversas actividades. 

O elevado número de mú-
sicos que conforman estes
grupos (sobre 60 persoas) fai
necesario unha organización

A cidade das bandas
Nove son as bandas de música
que hai en Vigo, unha das urbes
que conta co maior número
de agrupacións populares

MA A INE.42.ZG ANOSATERRA
18-24 DE SETEMBRO DE 2008

MÚSICA POPULAR

’’Hai unhas décadas
uns poucos rapaces
ían estudar ás cidades para
logo ensinarlle
ao resto, agora as propias
agrupacións
contan con profesores”

’’Mentres A Coruña
conta cunha banda
municipal e unha orquestra
sinfónica, en Vigo existe
un asociacionismo
de parroquias”

’’Nestas agrupacións
foméntase a relación entre
persoas de idades
totalmente distantes,
dende os 10 até os 70 anos”

’’As agrupacións
populares son un berce
de músicos pero
delas non se pode vivir”>>>
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con profesores. En Mata-
má, comezan dende cativos e
conforme van aprendendo
pasan á banda xuvenil e de aí á
superior. 

O labor levado a cabo por
estas escolas é especialmente
importante nesta urbe. Vigo é
das poucas cidades en Galicia
que conta con Conservatorio
de Música de grado medio e
superior . De aí que non sexan
poucos os que entran neste
mundo por hobby e acaban
dedicándose profesional-
mente. “En vinte anos que le-
vamos, saíron perfectamente
sete ou oito profesionais”,
conta o presidente da banda
de Beade. 

OS CERTAMES. Pero o funciona-
mento e a supervivencia das
bandas non é fácil. De presen-
tarse a un certame, teñen  que
comezar dous meses antes
para preparar a composición
obrigada pola organización
do concurso, e catro antes
empezan coa libre. Ademais,
cada ano celebran arredor de
vinte, trinta concertos, a gran
parte na época do verán. Polo
que o esforzo está moi presen-
te, así como as baixas, na súa
maioría motivadas por in-
compatibilidades co traballo,
estudos ou casamentos. 

Os gastos tamén son cons-
tantes. Cada vez que se des-
prazan as bandas é preciso

alugar un autobús, hai que
comprar instrumentos, se hai
unha baixa é necesaria unha
substitución... pero sobre to-
do a escola. Por iso, a maior
parte dos ingresos obtidos nos
concertos van destinados a
cubrir os gastos.

A unión fai a forza, polo
que as bandas viguesas deci-
diron unirse dando lugar á Fe-
deración de Bandas Popula-
res de Vigo. Xúntanse cada
certo tempo para solucionar
os problemas que se lle poden
presentar. O seu gran logro é a
obtención dun convenio co
concello, un para as escolas e
outro para as actuacións. En
función dos membros, cada

banda percibe unha cantida-
de que vai dende os 900 até os
1200 euros. A cambio, cada
banda ofrece trece concertos
na cidade. 

Este fenómeno é único en
Galicia. Mentres outras urbes
como A Coruña presumen
dunha banda municipal e un-
ha orquestra sinfónica, en Vi-
go existe un asociacionismo
de parroquias.  Preséntase así
un dilema nos cidadáns. Por
unha banda, están os defen-
sores da situación actual,  que
consideran que nestas agru-
pacións se fomenta a relación
entre persoas de idades total-
mente distantes (dende os 10
até os 70 anos). E, ademais, o

concello ten o privilexio de
poder celebrar, por exemplo,
nove concertos en diferentes
partes da cidade nun mesmo
día, reducindo o gasto que su-
poría manter unha propia. Pe-
ro tamén hai unha oposición,
formada en parte polos profe-
sionais. Para eles, as agrupa-
cións populares son un berce
de músicos pero delas non se
pode vivir, senón que máis
ben resultan caras. De aí que
esixan unha municipal para
darlle saídas aos que deciden
dedicarse a este mundo. Polo
momento, os músicos terán
que conformarse, mentres os
melómanos gozan dunha boa
banda.�

Nun mesmo día pode haber nove concertos en diferentes barrios da cidade.

>>>
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Xerardo Dasairas

AAdescualificación e
desconceptuación
dos galegos é algo
que xa vén de vello e

son moitos os estudosos do te-
ma que a datan a partir dos tem-
pos da “doma e castración” de
Galiza propiciada polos Reis Ca-
tólicos. Os “seculos escuros” que
viñeron despois e a prepotencia
dos autores do “Siglo de Oro”
castellano contribuirían a forxar
unha falsa e tópica imaxe de Ga-
liza e dos galegos. Nestas datas, a
postración económica e a sobre-
poboación do aínda chamado
Reino de Galiza, motivarían un
éxodo migratorio masivo cara
“terras de foris” (Castela, Portu-
gal e logo América) onde os gale-
gos, ao igual que os emigrantes
de hoxe, exerceron aqueles tra-
ballos (mozos de corda, mozas
de servir, augadores, serenos...)
que non desexaban os naturais
do país de recepción.

Neste contexto desenvol-
veuse a chamada migración es-
tacionaria dos seitureiros a Cas-
tela, Andalucía, Extremadura…
e a súa presenza masiva (até
70.000 traballadores) durante
os meses do estío orixinaría non
só os populares cantares de sei-
tura e de andadura (as Marelas)
senón tamén todo un corpus
descualificatorio da man dos
autores casteláns. Da dureza do
traballo, do camiño e das priva-
cións dá boa fe o vello retruco
galego emitido cando alguén
andaba desmellorado: Eló, fo-
ches a Castela?

Xa hoxendía, téñense inves-
tigado e documentado abondo
estes fluxos migratorios, cele-
brando exposicións e congre-
sos cuxo fin é o recoñecemento
da contribución laboral (e pou-
co lucrativa) dos nosos devan-
ceiros ao progreso dos campos
de Castela (dependían dos gale-
gos) moi a pesar dos fidalguiños
e terratenentes que daquela os
posuían e cuxa catadura social
tampouco se lle escapaba aos
seus propios escritores:
Venga el gallego a segar,
miserable jornalero,
que los hombres de Castilla
tienen el trabajo a menos.

constituíndo grupos femininos
con estrutura similar e organiza-
dos por maioralas como nos
grupos de homes. Cervantes,
Góngora e outros autores caste-
láns foron quen máis cargaron
as tintas no tema da descualifi-
cación de Galiza e dos galegos e
galegas. E mesmo o frade mer-
cedario Tirso de Molina  (escri-
biu Maria Hernández La Gallega
posibelmente en Monterrei),
tampouco se reprimiu na hora
de airear os tópicos sobre os ga-
legos do seu tempo. Así se refire
nunha das suas obras, á ausen-
cia temporal dos homes ao dei-
xaren soas á mulleres na casa
durante tan longo tempo:
Por no se que fayancas
mi madre, ausente el marido,
jugando perdió el partido:
(Son las gallegas muy francas).

Tamén a presenza de mulle-
res nas cuadrillas ou en exclusi-
vos grupos femeninos de seitu-
reiras (alugadas), deu pé para
que se acuñase na literatura cas-

tellana e na copla popular (mes-
mo galega) o termo “pasar a cruz
de ferro” como significativo da
perda da virxinidade ou de pre-
disposición á libertinaxe sexual.

E o Tirso, moi preocupado
polo tema seguía insistindo no
mesmo através dos seus perso-
naxes moralizadores:

Mas dudar en esto es yerro.
-Pasaste la Cruz de Ferro?
Que vendrás deshojaldrada.
¿No has querido a nadie?

E o enigmático e pícaro Este-
banillo González (din que era
de Salvaterra e posiblemente
perdeu a preseza de espírito en

Mais neste contexto, cabe ta-
mén destacar o papel que xoga-
ron as mulleres nesta emigra-
ción e sabemos da sua saída a
Castela polos decretos e prohibi-
cións eclesiásticas que velaban
para que as mozas solteiras, ca-
sadas, irmás e fillas non se des-
prazasen fóra do país. Isto ta-
mén lle afectaba a aquelas, ta-
mén moitas, que marchaban
como criadas de servir e así o re-
flectiu Vélez de Guevara nunha
das suas obras na que o seu amo,
amante indignado sentenza:
Fregona injerta en doncella,
doncella de Dios lo sabe, mula
gallega en efecto. E tamén con
certa malignidade e ponzoña se
lle atribuíu á muller galega unha
certa promiscuidade e desho-
nestidade: ... que son muchas
gollerías pedir doncellez gallega.

A documentación, aínda que
escasa é significativa, apuntan-
do a presenza de mulleres nas
partidas que saían desde Galiza
para a sega, xa formando parte
das cuadrillas de homes, xa

A cruz de ferro ou a perda da vir

ANOSATERRA
18-24 DE SETEMBRO DE 2008

MA A INE.44.ZG

MULLERES NA SEGA A CASTELA

Segadoras do século XV. A Cruz de Ferro de Focebadón, entre Ponferrada e Astoga.

Grupo de segadoras (Almanaque Gallego, 1903).
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Italia) tamén airea a suposta
mala fama das nosas mozas:
“...no era tan inocente que al ca-
bo de su vejez  y habiendo pasa-
do en su mocedad por la Cruz
de Ferro y siendo tan vergonzo-
sa y recatada, fuese al Limbo...”

E en La Niña de los embus-
tes, Castillo Solórzano insiste

sobre o símbolo:“Supo cuan
cerca estaba de la Cruz de Ferro,
tan nombrada en aquella tierra:
pasó por cerca de ella e hízola
oración, sin tener cuidado en la
promesa que todas las gallegas
la hacen, pues ya Tadeo con su
buena diligencia la había saca-
do de él”.

E mesmo os curas das nosas
parroquias, preocupados pola
condición feminina, insistían
teimosamente na virxinidade,
asunto que mesmo callou nas
nosas coplas populares:
Mozas que van á seitura,
mozas que á seitura van,
mozas que van á seitura,
lévana e non a tran.

Outras veces eran os familia-
res ou os noivos que reflectían a
sua preocupación:
Maruxa se vas á seitura
escríbeme do camiño
se non topares papel,
nas ás dun paxariño
Os ollos que a min me queren
nesta terra non están
pasaron a Cruz de Ferro
e por Castilla andarán.

E así foise xestando e crecen-
do o simbolismo da Cruz de Fe-
rro, segundo unha obra do padre
Gumersindo Placer:
Yo pasé por la Cruz de Ferro
voto fize volverme luego;
non volví porque allí en Castilla
de follona soy polidilla.�

’’A presenza de mulleres,
nas cuadrillas ou en
exclusivos grupos
femeninos deu pé para que
se acuñase o termo ‘pasar a
cruz de ferro’ como
significativo da perda da
virxinidade ou de
predisposición
á libertinaxe sexual”

da virxinidade

MA A INE.45.ZG

A coñecida hoxe como Cruz
de Ferro era todo un símbolo
para os segadores que saían
de Galiza cada ano sabendo
do trato (maltrato) que ían
recibir. Tense pola Cruz de
Ferro a que se levanta en Fo-
cebadón, entre Ponferrada e
Astorga e fito no Camiño de
Santiago onde se di (W.
Dalrymple) que os romeiros
e os galegos que retornaban,
amoreaban en milladoiro as
pedras ao entrar en Galiza.
Mais sobre isto hai discre-
pancias e Taboada Chivite di
que era ao revés, que quen
deixaba un anaco da terra no
linde eran os que marcha-
ban. Como fose, a Cruz de
Ferro converteuse nun sím-
bolo e a existente na Portela
do Padornelo asume o mes-
mo significado a pesar de ser
de pedra e monolítica segun-
do recolleu Castelao que a
debuxou para a posteridade.
Nela, os segadores e segado-
ras novatos recibían o seu
bautismo ao saíren por vez
primeira cara lugares moitas
veces descoñecidos e cuxo
ámbito se definía coa frase
ainda existente hoxe de máis
alá do Padornelo. A ceremo-
nia bautismal consistía en di-
cirlle aos primeirizos que, se
achegaban a cabeza á cruz,
poderían saber o que estaba
a acontecer na sua casa. Ao

facelo, un dos máis vetera-
nos dáballe unha zoupada
contra a pedra, sendo obxec-
to de burla por parte dos de-
mais presentes e considera-
do como afecto á sega. 

Os camiños da seitura son
os mesmos que desde a Idade
Media usaron os peregrinos a
Santiago (e ao Cristo de Ou-
rense): O que pasaba por
Foncebadón e Pedrafita para
os de arriba e os do sur por
Allariz, Laza, Serra Seca e a
Gudiña un, e o de Verín, A Gu-
diña, lugar onde confluían
ambos para seguir polas Por-
telas cara Castela.

Cando se producía o retor-
no a Galiza, os segadores e se-
gadoras adoitaban deixar as
fouces vellas como exvoto na
ermida de Virxe das Angurias
ou da Tuiza (Lubián). E a ledi-
cia de voltar á terra tamén fi-
cou reflectida no cantigueiro
popular:

Ao pasar a Cruz de Ferro
a Gudiña ben a sei
e agora voume chegando
aos aires de Monterrei.
E tamén a lembranza das
angurias, esforzos e
sensabores pasados:
Castellano de Castilla:
Onde queda o meu irmán?
-Queda na Serra Morena
cunha fouciña na man.�

Un símbolo entre
Ponferrada e Astorga’’A documentación,

aínda que escasa
é significativa, apuntando
a presenza de mulleres
nas partidas
que saían para a sega”

As espigadoras, de Millet.
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MERCAR.

Iogures, kéfir
e queixo fresco
ao gusto
A arte de transformar o leite en
produtos frescos, probióticos e
saudábeis como o iogur o quei-
xo fresco e o kéfir nas súas dis-
tintas versións deixou de ser pa-
trimonio exclusivo das grandes
industrias lácteas e das humil-
des iogurteiras. No mercado
existe unha gama de fermentos
lácticos comercializados en so-
bres monodoses de 10 gramos
cos que se poden obter até 2 li-
tros de iogur  (o equivalente a 16
envases) cun custo aproximado
de 2 euros. Este sinxelo sistema,
ideado pola firma tudense
Abiasa e bautizado como Yo-
gotherm, consta, ademais dos
sobres cos fermentos específi-
cos para obter iogur, queixo
fresco e kéfir, dunha incubado-
ra na que se leva a cabo a trans-
formación do leite. O  sistema
permite facer lácteos á carta, de
calidade, con distintos tipos de
leites e sabores, dun xeito sinxe-
lo, seguindo as instrucións de
preparación do fabricante a un
prezo moi económico. O prezo
do lote de iniciación formado
pola incubadora e 5 sobres de
fermento é de 45 euros e o de
cada sobre de fermento de 2 eu-
ros. A gama Yogothermvénde-
se en tendas de alimentación
natural. Máis información, re-
ceitas e venda on-line en
www.yogotherm.es �

E. Estévez

cions pasadas, que despois de
varias botellas de sidrina no
corpo deshidratado nos servía
para programar obxectivos
máis arriscados. 

Hai pouco que engadimos
o viño lebaniego a esta parada
técnica porque como o galego
este é un viño para beber con
sede e por suposto para disfru-
tar coa compaña axeitada e
nun ambiente coma este.�

Antonio Portela

BENCOMER.

México con
normalidade

Os movementos migratorios
son procesos, na maioría dos
casos, políticos ou económi-
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munidade dos bagos, ou o
máis acá cara a onde foxen dos
prexuízos os crentes no fres-
cor, na terriña e máis alá… ou
algo así.          

Desde o Bierzo, onde fixe-
mos a primeira parada de
aprovisionamento vitícola na
conexión borgoñoa de Ricar-
do Palacios en Vilafranca, e
cruzando polo seu fleco occi-
dental, a bisbarra da Laciana,
faldra que cae na vertente sur
da cordilleira Cantábrica, ché-
gase en pouco máis dunha ho-
ra a Cangas de Narcea despois
de deixar nas costas o porto de
Leitariegos. A estas terriñas
achegámonos impregnados
co frescor das alturas e a humi-
dade das fragas, cheirando o
mar que se adiviña ao lonxe
cando lenvantamos a mirada
das viñas, colgadas por aqui e
acolá, espalladas polas ladei-
ras sen continuidade. Entra-
mos nun pequeno microuni-
verso, para un galego do sur,
co verdor e as pendentes acen-
tuadas. Microuniverso centra-
do nunha vila cos desmáns ur-
banísticos tan comúns a nós,
no que o frescor atlántico se
transforma en frescura cantá-
brica, cecais un punto máis vi-
brante pero menos iluminada,
como botando de menos o
solpor. Microespazo con no-
mes propios incontaminados:
Carrasquín, albarín negro, ver-
dejo negro, albarín branco pe-
ro tamén mencía ou moscatel.
Alí os Vinos de la Tierra de
Cangas esténdense polos con-
cellos de Cangas de Narcea,
Allande, Grandas de Salime,
Illano, Pesoz e Ibias e contan
na actualidade con seis adegas
elaboradoras, a maioría delas
en Cangas.

Desde Cangas de Narcea, e
atravesando no mapa o terri-
torio entrecantábrico, cordi-
lleira e mar, tamén chamado
Asturies, achegámonos nun
par de horas a Potes, capital da
cántabra Liébana. Entre o por-
to de San Glorio, o de Piedras-
luengas, o desfiladeiro da Her-
mida e o macizo oriental dos
Picos de Europa ou de Ándara,
a indicación dos Vinos de la
Tierra de Liebana abarca un-
has 45 hectáreas. Ten chegado
a 1.000 nos periodos de máxi-
mo pulo antes das pragas do
século XIX, constituíndo unha
magnífica iniciativa para recu-
perar a paisaxe vitícola desta
bisbarra rescatando cepas e vi-
ñedos abandonados. As carac-

terísticas dos viños destes va-
les están definidas polos mi-
croclimas que determinan as
moles calizas dos Picos de Eu-
ropa e garanten a protección
fronte ao húmido Cantábrico.
Este ambiente maxestuoso
imposto por estas montañas
permite unha maduración
axeitada de todos os compos-
tos do bago, non só do azucre.
Non é dificil chegar aos 13º, o
que, xunguido a uns solos de
arxila e xisto e unhas cepas au-
tóctonas de mencía cunha
media de 80 anos, que coexis-
ten con outras máis novas de
garnacha ou tinto madrid
(tempranillo) nos tintos e o pa-
lomino, sauvignon e gewurz-
traminer nas brancas, ventu-
ran un magnífico futuro por
diante. Esta indicación vitivi-
nícola conta na actualidade
con dúas adegas: Bodega Río
Santo en Cillórigo e a Compa-
ñia Lebaniega de vinos y lico-
res en Cabezón de Liébana

Esta bisbarra xa era coñeci-
da, ademais de pola gran va-
riedade de queixos coma os
Quesucos de Liébana e o Pi-
cón Bejes-Tresviso pola elabo-
ración de augardentes de todo
tipo que, xunto ao resto de
produtos dos seus vales, inun-
dan as entrañábeis e barullen-
tas, sobre todo no verán, rúas
de Potes. Para os montañeiros
galegos que acudiamos á cita
anual cos cumios destes picos
sempre foi de grande axuda
nos duros dias de precarieda-
de gastronómica e inclemen-
cias varias pasados no medio
de paredes, agullas, jous, pe-
dreiros e os aromas da caliza
concentrada, matinar no aro-
ma fresco da mazá acabada de
escanciar que habiamos beber
na parada obrigatoria antes da
volta á casa. E aínda coa mes-
tura de cheiros no corpo, para-
da que faciamos cada vez máis
prolongada e onde rescataba-
mos e reviviamos as sensa-

MUNDOVIÑO.

Viños
cantábricos

Desde que nos asiste o recordo
vitícola houbo lares, bisbarras,
microespazos con raigames
vitícolas permanentemente
excomungadas, desprezados
ou simplemente abandona-
dos no esquecemento polos
beatos monoteístas que coas
súas voces taninosas aleccio-
naban dos pecados (cargaspo-
lifenólicas –incompatibilida-
des coa madeira– verdoraci-
dez, etc) de castes e terriñas
non aptas para o Deus Tinto a
la sua maniera. Pola nosa ban-
da coma un errabundo Goliar-
do, Gens Golia (xente do de-
mo), perdémonos uns días
nestes pedazos de chan, a co-

viaxar.comer.mercar

Mesón Mexicano de Tourón
Tourón 38.

Ponte Caldelas

Teléfono 986 750 650

Prezo medio p/p: 15 euros.

Dous pormenores do Mesón Mexicano de Tourón.
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corridos, polo gratificante que
resulta chegar ao final do tra-
zado, é o do Faro que, como o
seu nome indica, finaliza no
alto da illa do medio, na cons-
trución que indica ao barcos
que cara dentro comeza a ría
de Vigo. Dende alí, e despois
dun ascenso en ringo rangos,
o camiñante pode divisar ca-
bo Silleiro, o monte de Santa
Trega, a península do Morra-
zo, Cabo Home e Ons. 

Pero, empezando polo
principio, a ruta parte do Cen-
tro de Interpretación do Par-
que, un antigo convento do
século XVII e parada obrigada
para coñecer máis aspectos
sobre a riqueza natural da illa.
Dende alí, o roteiro vai ascen-
dendo polo enclave que Pto-
lomeo deu en chamar Illa de
Deuses e, que sen rematar de
ser de ninguén foi cobizada
por moitos. As crónicas ase-
guran que Julio César visitou
as Cíes e que loitou alí contra
os herminios e que nela fixo
refuxio no século XVI o pirata
inglés Francis Drake nas súas
andainas pola costa galega.

No ascenso cara o faro, pó-
dese contemplar a denomi-
nada Pedra da Campá perfo-
rada pola foza do vento e do

salitre. Ademais, o camiñante
toparase cun observatorio de
aves, dende o que se poden
contemplar gaivotas patia-
marelas que aniñan nos can-
tís e incluso cormoráns mo-
ñudos. 

A riqueza en canto a flora e
fauna da illa ten sido estudada
en moreas de volumes e de
documentais. Un dos últimos
traballos galegos sobre as Cíes
vén de publicarse da man da
editorial A Nosa Terra baixo o
título Illas Cíes. Parque Nacio-
nal Marítimo-Terrestre das
Illas Atlánticas de Galicia. O
seu autor, Víctor López Ro-
mán, propón un percorrido
pola riqueza faunística da zo-
na, facendo especial fincapé
nas especies de aves, réptiles e
peixes. Por algo, o xornal The
Guardian na súa edición do
16 de febreiro considerou a
praia de Rodas como a mellor
do planeta.�

M.B.
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RUTAS.

O camiño
do Faro en Cíes

Faro das Cíes
O roteiro percorre a coñecida co-

mo Illa do Medio do arquipélago

da Cíes. Ascende dende o Centro

de interpretación do parque até

o faro.

Lonxitude: 7 quilómetros.

Dificultade: baixa.

Unha lenda local asegura que
deus descansou en Cíes o séti-
mo día despois de crear a
mundo. A estas alturas case
ninguén dubida do bo gusto
atribuído ás divindades, sexa
cal sexa a mitoloxía ou a reli-
xión da que se estea a falar. E é
que as illas Cíes son a xoia da
coroa do Parque Nacional das
Illas Atlánticas, un enclave a
pouco máis de media hora en
barco dende Vigo, Baiona ou
O Morrazo que se presta para
rutas, observar aves ou mes-
mo para tirar de cámara e fa-
cer turismo. 

Un dos roteiros máis con-

cos, mais veñen sempre
acompañados de interesan-
tes intercambios no campo
cultural. 

Un destes casos é que xor-
de desde aquela gran cantida-
de de emigrantes que ao lon-
go do século XX partiron cara
México desde os concellos de
Ponte Caldelas e A Lama. 

O proceso inverso, o retor-
no de moitos destes homes e
mulleres, ou dos seus descen-
dentes, ten dado seus froitos
no eido da gastronomía. Un
bo exemplo sería o Mesón
Mexicano de Tourón, no con-
cello de Ponte Caldelas.

Un restaurante instalado
nunha antiga casa de pedra e
sita nun pequeno núcleo de
vivendas pero que, tras a súa
apertura, é lugar de referencia
para a comunidade mexicana
e a veciñanza da contorna.

A súa carta fai un repaso
polas orixinais especialidades
mexicanas máis coñecidas:
enchiladas, quesadillas, ta-
cos, tortitas ou carnitas,
acompañadas sempre dos
seus correspondentes mollos
máis ou menos picantes. Para
completar o menú distintas
sobremesas, cervexas
mexicanas e, co-
mo, non, tequi-
las, servíndose to-
do nun ambiente
achegado e fami-
liar. 

Unha opción dis-
tinta, entre allea e
propia, que ven a en-
riquecer e completar
a xa ampla oferta gas-
tronómica de Galiza.�

Xosé Rey

Faro das Cíes na Illa do Medio.

UERE SABER MÁIS?
Illas Cíes. Parque Nacional Maríti-

mo-Terrestre das Illas Atlánticas de

Galicia (A Nosa Terra), de Víctor

López Román.

?

exicano de Tourón.
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Este fin de semana vaise celebrar a

VI edición do festival de música e

novo circo Reperkusión. O lugar,

Allariz, un enclave moi idóneo

para a acampada. Nesta ocasión o

festival recupera o espírito de rúa

co que se orixinou. 

O venres 19:

No chamado Espazo de día, na

Praza de Abaixo, ás 19:30 e 21:30

haberá Espectáculo de Gorra.

No Espazo da noite, no Campo de

Vilanova, a apertura de portas será

ás 21:30. E despóis, ás 22:30 actua-

ción de Tonino Carotone & Ar-

pioni, e logo Los Delinqüentes, e

O Sonoro Maxín. Xa ás 04:00.,

John Acquaviva, seguido de Troy

Pierce. Os que resistan até as 08:15

poderán escoitar ao Dj Yayo.

Para o sábado 20:

Na Praza de Abaixo,de 13:00 ás

21:30 ,  Espectáculos de Gorra.

Na Praia de Acearrica, desde as

12:00 haberá obradoiros, o grupo

Eiquinos Jazz Quartet, Munduko

Beat, Iratxo, e ás 19:30, Bodega

Bodega.

No Espazo da noite, o programa vai

así:    21:30, Apertura de portas.

22:45, La Troba Kung-Fú, segui-

dos de Roy Paci & Aretuska; The

Pinker Tones;  2manydjs; ás 06:15,

Valentino Kanzyani. E para rema-

tar, ás 08:30 estará John Axiom.

E o último día, domingo 21:

No espazo de día, ás 12:00, obra-

doiros. Desde as 14:00 actúan

Miñor Swing, Pista 5 (Olimpiada

de Malabares),Vichelocrego,

Phantom Club, Sacha na Horta,

Modulok 3. E xa ás 01:00, Sesión

MP3 (ata que remate), pondo fi-

nal ao festival

Coordenado por Gonzalo Vilas

Prezos:  Xeral: 1’20 €,Carné Xove:
0’60 €.Abono para 10 sesións: 9 €. 
Na Rúa Duran Loriga.
¬EXPO. X Mostra Internacio-
nal Unión Fenosa. Até outu-
bro, no Museo de Arte Contemporá-
nea Unión Fenosa.
¬EXPO. Olladas 08.A exposición
de fotografía Hermanos Mayo. Gue-
rra Civil Española, unha colección de
fotos daquel período, estará até o 23
de setembro noCentro Sociocultural
Caixa Galicia.

A CORUÑA
¬CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 18
Novas tendencias do cine francés
contemporáneo
20.30 h. Çabule, de Claire Simon,
2006.111 .́ Subtítulos en castelán.
Venres 19
Novas tendencias do cine francés
contemporáneo
20.30 h. Flandres, de Bruno Dumont,
2006. 91 .́ Subtítulos en castelán.
After Hours
23.00 h. Deshabitado (Manuel
Iglesias Nanín e José Manuel Mou-
riño, 2007); En medio de algures,
(Manuel Iglesias Nanín, 2002); Un
deserto de flores (Manuel Iglesias
Nanín, 2007) 89´. Vídeo. Presenta-
ción a cargo de Manuel Iglesias Na-
nín e José Manuel Mouriño. En-
trada gratuíta.
Sábado 20
Novas tendencias do cine francés
contemporáneo.
18.00 h. Flandres, de Bruno Dumont,
2006. 91 .́ Subtítulos en castelán.
20.30 h. Çabrule, de Claire Simon,
2006. 111 .́ Subtítulos en castelán.
Luns 22 
Novas tendencias do cine francés
contemporáneo.
20.30 h.Le dernier desfous, de Lau-
rent Achard, 2007. 96´. Subtítulos en
castelán.

Martes 23
Novas tendencias do cine francés
contemporáneo.
20.30 h. Le dernier desfous, de Lau-
rent Achard, 2007. 96´. Subtítulos en
castelán.
Mércores 24
Fóra de serie.
20.30 h. La bruta fest (José Luis Du-
cid e Xosé González Varela, 2008);
Aperitivo Kill (José Luis Ducid 2008)
71´. Vídeo. Presentación a cargo de
José Luis Ducid. Entrada gratuíta.

ALLARIZ
¬MÚSICA. Festival Reperku-
sión 08. Un festival musical que
chega á súa 6ª edición. Desenvól-
vese desde o venres 19 até o do-
mingo 21. Información aparte.

ARTEIXO
¬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 19, ás 20:30, no  Centro
cívico cultural

BARRO
¬MÚSICA. Banda de Vincios. A
banda de música de Vincios-Gon-
domar actuará, dentro cdo cicloVai
de Camiño, o domingo 21, ás17 :00,
no Parque Natural de Barosa.

BURELA
¬MÚSICA. Reserva da biosfera
Terras do Miño. Exposición que
se poderá ver até o 26 deste mes, na
Casa da Cultura.

BÓVEDA
¬MÚSICA. Álvaro Muras. Actua-
ción deste cantautor, que combina
cun espectá culo pictórico en di-
recto. O venres 19, ás 20:00, na
Praza da Filgueira.

BUEU
¬EXPO. Historia da navega-
ción. O Museo Massó mostra 90
modelos náuticos cos que ilustra a
evolución da técnica náutica ó
longo dos séculos. Embarcacións
primitivas,fenicias, gregas ou ro-
manas, barcos de vapor ou vela,
até os actuais buques pesqueiros a
motor. Mostra permanente no Mu-
seo Massó.
¬MÚSICA. Dharma +Xeomán-
tica . Dous grupos de Heavy metal,
de Vigo os primeiros e de Moaña os
segundos. O domingo 21, ás 21:30,
entradas a 5 euros, no Bar Aturuxo.

CALDAS DE REI
¬MAXIA. Cocktail Máxico. Espec-
táculo máxico do Mago Cali, este
venres 19, ás 23:00, no Zona Zero.

CARBALLO
¬MÚSICA. PopXiriaPop. Festival
pop con variedade de grupos ex-
tranxeiros e de por aquí. O venres 19
e sábado 20, na sala Dublín. Infor-
mación aparte.

CORISTANCO
¬TEATRO. Lume. Animación de rúa,
donde o lume e a pirotecnia son os
elementos principais, pola compa-
ñía Troula Animación. O sábado
20, desde as 23:00 polas rúas da vila.

¬ CINE

Olladas 08 presenta as impactan-

tes imaxes dos Irmáns Mayosobre a

Guerra de España.

As Encrobas. 
A ceo aberto

Ficha: 
Xénero: Documental
Cámara:   Ben Díaz
Dirección:  Xosé Bocixa
Dirección fotografía: Ben Díaz
Guionista: Xosé Bocixa
Realización: Mon Soares .
Galiza, 2007

As Encrobasé unha parroquia do
Concello de Cerceda que a media-
dos dos anos 70 conta con case
mil douscentos habitantes e arre-
dor de 250 casas. Neste lugar abrí-
ase un fértil e amplo val agrícola
ao carón da parte sur dos Montes
de Xalo, que durante séculos foi o
medio de vida dun grande nú-
mero de familias labregas. 
No ano 77, As Encrobas saltou aos
medios de comunicación cando a
empresa Limeisa, filial de Unión
Fenosa, pretende facerse coas te-
rras e casas do val que albergaba
miles de toneladas de carbón.
Amparándose nun expediente de
expropiación aprobado polo con-
sello de ministros de Franco no
pazo de Meirás no verán do 1972

no que se declaraba de interés pú-
blico a extracción do carbón para
unha central térmica. A empresa
ofrece prezos moi baixos aos la-
bregos polas súas propiedades e
comenzan os intentos de expro-
piación forzosa e os enfrontamen-
tos cos veciños. 
Na actualidade persiste a resisten-
cia veciñal, diante da ignorancia
da empresa e autoridades, pola al-
tísima contaminación que sopor-
tan e que deriva en problemas de
todo o tipo para os poucos que
sobreviven na zona e queren vivir
alí con dignidade.
A loita deixou imaxes que hoxe
forman parte da iconografía ga-

lega, coma as dos labregos e la-
bregas opondo o seu paraugas
áos fusís da garda civil. 
Deixou tamén  a figura de Mon-
cho Valcarce,  defensor dos veci-
ños e  alcumado o “cura das En-
crobas” desde aquela.
O director do documental, Xosé
Bocixa, natural de Cerceda, suma
á súa labor audiovisual (na que é
responsábel dese eido en A Nosa
Terra dixital) á de líder musical do
grupo  rock Zënzar.

As Encrobas a ceo aberto proxéc-
tase este venres 19 en Ordes
(Casa da Cultura) e Santiago (Cen-
tro sociocultural de Conxo).

Cartel do Festival.

Festival 
Reperkusión
08

Flandres (2006), do francés Bruno Dumont, nas proxeccións do CGAI..

Unha das xa clásicas imaxes da loita veciñal do 77.
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¬EXPO. O xogo africano do
contemporáneo. Até novem-
bro no Museo de Arte Cont. Unión Fe-
nosa.
¬MÚSICA. LVI Festival de
Ópera da Coruña. Este venres
19, poñeráse en escena a ópera Eu-
gene Onegin, escena lírica en tres
actos de Piotr Ilich Tshaikovski
(1840-1893 ), sobre libreto de K. S.
Silowski E de Modest Ilich Tchai-
kovski, baseada no poema homó-
nimo de Aleksandr Pushkin
(1831). No elenco artístico conta
con Ainhoa Arteta, Alexev Mar-
kok, Ana Smirnova, Ismael Jordi
e Orquestra Sinfónica de Galicia (
e o seu Coro), dirixida por Miguel
Ángel Gómez Martínez. Entradas
entre 55, 42, 28 e 13 euros depen-
dendo da localidade. No Pazo da
Ópera, ás 20:30. O festival remata o
vindeiro 27 de setembro.
¬MÚSICA.Amaral. O dúo pop ara-
gonés trae a súa xira do disco doble
Gato Negro, Dragón Rojo. Os prezos
son de 23 Euros, venda anticipada, e
24 Euros no día do concerto. O sá-
bado 20,  ás 22:30, no Coliseum.
¬MÚSICA. The Hellacopters.O
quintento sueco de rock ven de de-
cidir a súa disolución despois de
quince anos de actividade musical e
esta actuación entra dentro da xira
de despedida que fan por Europa.
Entrada 20 euros. O sábado 20, ás
21:30, en Expocoruña.
¬MÚSICA. Lizgairo. Música de
raíz, en clave instrumental e ollada
desde este século XXI, é o que oferta
Diacronías o primeiro disco deste
trío, unha formación de luxo que re-

úne a Rodrigo Romaní, Anxo Pintos
eXosé Liz e que agora presentan en
concerto dentro do ciclo Forum
Folk. A entrada custa 5 euros (reduci-
das 2 euros) e poden adquirirse a tra-
vés de Servinova.com. O luns 22, ás
21:00, no Forum Metropolitano.
¬MÚSICA.Frecuencies 08. Velada
cos grupos Line Up, Henry Saiz (Na-
tura Sonoris), Pablo Cubeiro, Diego
Villae Roi. O venres 19,  ás 00:00, en-
trada a seis euros sen concumición,
no Playa Club.
¬TEATRO. Varadas. Espectáculo da
Compañía Femme Fatale, de Nel-
son Quinteiro. O mércores 24, ás
21:00, no Forum Metropolitano.
¬TEATRO. Comida chinesa. Un
violador e asasino en serie e a nai
dunha das súas vítimas xuntos nun
apartamento. Ela foi a súa psiquiatra
na prisión, el é o seu paciente favo-
rito. Pola compañía  Teatro de
Adro. O mércores 24, ás 20:30,  no
Teatro Colón.

¬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, na compa-
ñía Teatro español. O venres 19
e sábado 20,  ás 20:30 , no Teatro
Rosalía de Castro.

FERROL
¬EXPO. O abano español. A
colección do marques de
Colomina.Exposición que estará
aberta até este domingo 21 de se-
tembro, 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.

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

Lizgairo é o novo trío formado
polos coñecidos Rodrigo Romaní,
Anxo Pintose Xosé Liz, que se pre-
senta esta semana na Coruña.

Nani García

Nado na Coruña en  1955, este
compositor, pianista e produtor
musical formouse musical-
mente en Suecia, onde resideu
entre os anos 1976 e 1980; co-
ñece ao chileno Mariano Cortez,
quen o introduce no mundo da
composición. Recibe clases nas
aulas de jazz impartidas polo
pianista Uffe Sandberg. Ao
mesmo tempo, cursa estudos
de lingüística nas universidades
de Upsala e Estocolmo.
De volta en Galiza forma parte
dos grupos galegos  Parabara e
Filloa Express.
No ano 1982 funda o cuarteto
Clunia, xunto co batería Fer-
nando Llorca, o contrabaixista
Baldo Martínez e o saxofonista
Antonio Cal. É compositor da
maioría dos temas do reperto-
rio desta formación e obtén no
ano 1983 o Premio Especial Jazz
Stop á mellor composición e
arranxos orixinais no marco do
XVIII Festival Internacional de
Donosti. Cinco son os discos
gravados con esta formación,
un deles coa colaboración da
lisboeta María João.
A partir dos anos noventa co-
meza a compaxinar a súa acti-
vidade de solista, co seu labor
de produtor musical e arran-
xista para diversos artistas ga-
legos, e tamén para editoriais
nacionais e galegas.
O seu interese pola cultura ga-
lega e sobre todo o seu prestixio
profesional, levárono a formar
parte dos proxectos máis impor-
tantes e pioneiros no desenvol-
vemento cultural galego dos últi-
mos anos, participando en activi-
dades que van desde as
publicacións de música infantil
ata a composición de música

para teatro e cine; series, progra-
mas e documentais para TV.
Na actualidade ten máis de 50
publicacións entre CD, obras de
teatro, danza, videoexposicións
e bandas sonoras orixinarias
para cine e TV.

Actuación o  xoves 18, ás 21:00,
no Anfiteatro do Parque de Ro-
salía, en Lugo.

The Hellacopters
Esta banda de Garage e Hard
Rock sueca, tivo unha influencia
grande do Proto-punk de MC5
ou The Stooges, ademais do Rock
clásico de Rolling Stones ou The
Faces, ademáis doutras  bandas
como Lynyrd Skynyrd, AC/DC ou
mesmo Guns n' Roses, os "clási-
cos" do hard rock.
Pódese apreciar unha clara evo-
lución na música da banda; os
seus primeiros discos movíanse
cara a un estilo de rock moito
mais sucio e ruidoso, próximo ao
Punk rock; en sucesivas entregas
foron avanzando paulatina-
mente cara a un estilo mais clá-
sico, con aproximacións ao Boo-
gie Rock nalgúns momentos; esa
influencia faise patente tanto nas
guitarras rítmicas ou nos arran-
xos de piano, como na estética da
banda, na que ten cabida un to-
que "retro" que se aprecia no seu
merchandising ou nas portadas
dos seus álbums.
En 2005 sacaron o disco "Rock
and Roll is Dead".  E no 2008 edita-
ron o seu último disco," Head off",
un traballo  integramente de ver-
sións. Esta é a xira de despedida
do grupo, que decideu disol-
verse, e  inclue  4 concertos en Es-
paña no mes de Setembro.

Actuación o sábado 20, 
ás 21:30, en Expocoruña.

¬ MÚSICAS

Ogrupo sueco The Hellacopters

Imaxe dunha representación da ópera Eugene Onegin.

Xesús Blas Lourés
Unha vida en chamas

Esta mostra organizada polo Cír-
culo das Artes e pola Área de Cul-
tura da Deputación de Lugo que
leva por título Unha Vida en Cha-
mas fai un percorrido completo
pola vida deste importante pin-
tor e debuxante lugués. Xesús
Blas Lourés naceu en Lugo en
1926 e pertence a unha xeración
que, tanto en Galiza como no Es-
tado, estivo marcada e condicio-
nada pola Guerra Civil. A xera-
ción que aparece ao fío da Gue-
rra, é heteroxénea, dispersa de
criterios e tendencias, pero po-
den verse dúas tendencias, á da
vaga referencia autóctona e á in-
formalista. Blas Lourés ten unha
traxectoria persoal similar a de
tódolos seus coetáneos: escolas
de artes e oficios, formalismos de
escolas superiores e achega-

mento a experiencias que nou-
tros lugares están superadas
pero que aquí aínda non chega-
ron. Blas Lourés non é alleo a
todo este movemento, estudou
na Academia de Belas Artes de
San Fernando en Madrid. Exer-
ceu como mestre de pintura no
colexio Sagrado Corazón e no

Círculo das Artes de Lugo, que
hoxe acolle esta obra.

Blas Lourés é tamén é un mestre de
artistas; non hai que esquecer que a
súa faceta de mestre foi unha das
máis importantes ao longo da súa
vida axudando a crear os artistas do
futuro. Estamos perante un pintor
netamente galego, que reflectiu na
súa obra a Galiza como país, ás súas
xentes e sobre todo á xente do
mundo rural. Blas Lourés estivo fon-
damente vencellado a escritores da
súa xeración como Uxío Novoneyra
ou Manuel María, non só por unha
similitude xeracional senón pola
defensa dos valores e da idiosincra-
sia do noso país.
Para poñer en valor a obra de Lou-
rés, as entidades promotoras  ve-
ñen de editar un libro no que se
mostra toda a carreira pictórica do
artista, á vez que a súa biografía.

Até o 21 de setembro, no Círculo das

Artes de Lugo.

¬ ARTE
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GUIEIRO.50. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

pos musicais para este venres 19 e
sábado 20. Información aparte.

OURENSE
¬EXPO. Meanwhile. Obras de
Antón Cabaleiro, expostas naGale-
ría 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, até o 19 de
outubro, na Asociación 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.
¬TEATRO. Dille á miña filla
que fun de viaxe. Entre as catro
paredes dunha cela, dúas mulleres
están condenadas a encontrarse. É
o perigoso argumento desta tenra
obra escrita sen compracencia por
Denise Chalem, e interpretada
por Marta Belaustegui, Mª José
Goyanes e Celia Bermejo, da
compañía Teatro del Duende. O
venres 19 e sábado 20,ás 21:00 , no
Teatro Principal.

no baixo. O martes 23, o grupo
Neda, con Neda na voz, Carlos na
guitarra e Xavi no saxo. O mérco-
res 24 estará o rock de Arryth-
mia, con Alberto na guitarrae voz,
Emy na guitarra, Víctor no baixo e
Aitor na batería.  Todo no clube
Clavicémbalo, a partires das 23:00.
¬MÚSICA.Nani García. O jazzista
fundador da mítica Clunia Jazz ac-
tuará este xoves 18, ás 21:00, no Anfi-
teatro do Parque de Rosalía.

LALÍN
¬MÚSICA. Dover + Maryland.
Actuación o luns 22, ás 22:00, en-
trada de balde, no Campo da Festa.

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.

MOS
¬MÚSICA. Orquestra e Con-
xunto Vocal Lugh. Dentro do
programa cultural do Xacobeo  Vai
de Camiño, o grupo interpretará  a
zarzuela Non chores, Sabeliña, este
venres 19, ás 21:00, no Multiusos
das Pozas.

NARÓN
¬TEATRO. Comida chinesa. Un
violador e asasino en serie e a nai
dunha das súas vítimas xuntos
nun apartamento. Ela foi a súa psi-
quiatra na prisión, el é o seu pa-
ciente favorito. Pola compañía  Te-
atro de Adro. O sábado 20, ás
20:00,  no Auditorio Municipal.

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

ORDES
¬MÚSICA. Festival Meigas
Fora!!. Amplo programa de gru-

organizada polo Círculo das Artes e
pola Área de Cultura da Deputación
de Lugo que leva por título Unha
Vida en Chamas fai un percorrido
completo pola vida deste impor-
tante pintor e debuxante lugués.
Até o domingo 21 no Salón Rexio do
Círculo das Artes de Lugo.
¬MÚSICA.Música no Clavi-
cémbalo. O emblemático local
retoma a actividade musical, adi-
cada este mes aos/as artistas de
Lugo. O  sábado 20 estará a for-
mación de Few Days Later, con
David Veiga na voz e guitarra, Roi
Lamela na batería , Simón Váz-
quez nas guitarras,e Ramón Vela

¬MAXIA.Magoanton.com/uni
persoal. As novas creacións do
Mago Antón farán que esta noite
estea chea de sorpresas, de risas e
de emoción a centímetros de dis-
tancia. O venres 19, ás 23:00, na
Sala Run Rum.
¬TEATRO.Extrarradios (co-
media das mulleres de-
samparadas). Espectáculo da
compañía Teatro do Noroeste. O
venres 19, ás 20:30, entrada a 5
euros, no Teatro Jofre.

O GROVE
¬MÚSICA. Swingpool.Actuación
este sábado 20, ás 01:00, na Sala El
Náutico (S. Vicente).

LUGO
¬EXPO. Proxecto Abertal, 99
artistas lucenses. Até o 4 de
marzo de 2009, 99 artistas lucen-
ses expoñen nas salas 29, 30, 31 e
32 do Museo Provincial de Lugo.
Noventa e nove propostas que
abranguen todos os estilos, todas
as técnicas, todas as idades. No
Museo provincial.
¬EXPO.Dalí, a divina come-
dia. Exposición de gravados do
artista catalán, na Sala de Exposi-
cións do Pazo de San Marcos (Mu-
seo 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.
¬EXPO. Blas Lourés.Esta mostra

ANOSATERRA
18-24 DE SETEMBRO DE 2008

Meigas Fora!! é un festival que chega á súa 5ª edición, na vila de Ordes.

Mª José Goyanes, unha das intér-
pretes de Dille á miña filla que fun
de viaxe, obra que se representa en
Ourense este venres e sábado.

Dalí, presente en Lugo por medio
dos seus gravados da Divina Co-
media.

IV Festival Fervesteiro
Esteiro (Ferrol)
Co lema Galicia non se vende, este
festival, que xa deu comezo o pa-
sado día 12, chega ao seu intre forte
esta fin de semana, coas seguintes
actuacións:
Venres 19
Hora: 20:00. Na Muralla de Bazan,
Feira de colectivos. Punto de en-
contro e intercambio de informa-
cion para os colectivos politicos e
sociais da comarca. Venta de libros
Ás 20:00, nos Cines Duplex-Esteiro,
documental e debate: Unha lousa
sobre o Caurel. Documental que
recolle a problemática xurdida en
torno as canteiras de lousa na serra
do Caurel. Asistiran Mabel Rivera e
Enrique Banet productores da
cinta. Entrada gratuita.
Ás 22:30, na Muralla de Bazan,con-
certos: Lady evil (Metal-Ferrol),
Mencer vermello (Rock proletario-
Ferrol) e Dub uten.

Sábado 20
Ás 20:00. Na Muralla de Bazan,
Feira de colectivos. Punto de en-
contro e intercambio de informa-
cion para os colectivos politicos e
sociais da comarca. Venta de libros
Ás 22:30, na Muralla da Bazan, con-
certos: El viejo caracol (Rock fu-

sion-Ferrol), Ulträqäns (Speed folk-
A coruña), Infekzion de orina
(Punk- A coruña), Os chiquilicua-
tres+Os jalochos(Punk fol-Riveira).

IV Festival  Fervesteiro, Esteiro (Fe-

rrol), venres 19  e sábado 20. 

V edición festival 
Meigas Fora!!
(Ordes)
A Asociación Meigas Fora! orga-
niza, mais un  ano, en Poulo (Ordes),
o que será a 5ª edición do seu festi-
val. Estes som os concertos dos
dous dias:
Venres 19
a partir das 21:00:
Fistfukin Hostile
Disturbio
Sonora
Konflikto
Dakidarría
Vantroi
Sábado 20
a partir das 22:00:
Malandrómeda

Tarú e Os Paxaros Coiro
Os Sosios
La Durango Express 
Acompañan os concertos, activida-
des como exhibición de graffiti e
baile tradicional.
A entrada é gratuita, e haberá zona
de acampada e churrasco.
Tamén haberá queimada de balde.
V Festival Meigas Fora!!, Ordes, ven-

res 19 e sábado 20.

Festival PopXiriaPop
(Carballo)
Un amplo cartel de grupos pop
que actuarán esta fin de semana en
terras carballesas, na Sala Dublín. As
entradas valerán 10 euros por día
ou 15 polos dous. Os grupos serán
estes:
Venres 19
Ben Vaughn
Ross
Bubblegum
Quant
Sábado20
Ducks Deluxe

The Meows
The Cheeks
The Loveless Cousins

Festival PopXiriaPop 2008, 

na sala Dublín, entradas a 10 e 15 eu-

ros.

Apertura diaria a partir das 22:00.

¬ FESTIVAIS
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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. 

PORTAS
¬MAXIA. Gala de Maxia. Den-
tro da programación de Vai de
Camiño, gala de maxia cos ma-
gosVituco, Teto, Pablo e Nor-
berto. O domingo 21 , ás 20:00,
no Auditorio.

RAIRIZ DE VEIGA
¬MÚSICA.Pai da Cana. Forma-
ción na que a gaita e o acordeón se
funden cos instrumentos propios
das bandas como o clarinete, saxo-
fón, caixa ou bombo con pratos. Pre-
senta o espectáculo Lembrando as
charangas doutrora. Tamén estará o
gaiteiro Pablo Carpintero. O do-
mingo 21 ás 14:00, en A  Saínza. 

REDONDELA
¬MÚSICA.O fiadeiro. A formación
viguesa actúa este sábado 20, ás
21:00, dentro do programa Vai de
Camiño, no Pavillón de deportes.

RIBADEO
¬EXPO. Percorridos. Artes
plásticas da Mariña. Exposición
colectiva de artistas da comarca,
aberta até o 31 de outubro, no Forte
de San Damián.

ROIS
¬MÚSICA.Vai de Camiño. Dentro
desta programación dependente do
Xacobeo,  o mércores 24, ás 12:00,
Obradoiro de iniciación ó Circo, no
CEIP O Pumar- Urdilde. E ás19:00, no
Campo da Festa, Clown con Reme-
dios Peregríns.

SADA
¬MÚSICA.Rey Mugre. Actuación
este  venres 19, ás 22:00, na Sala
Moby Dick.

SANTIAGO
¬CINE. Ciclo de cine documen-
tal . O ciclo Cinemas Dixitais conti-
núa a súa andaina polos centros so-
cioculturais da cidade co pase de
Bandoleiros ou guerrilleiros? , filme
documental de Alfredo García Pinal
e José A. Sanmartín. O xoves 18, ás
20:00, no centro social A Rocha. O ven-
res 19,   As Encrobas, a ceo aberto,
de Xosé Bocixa (xornalista de A Nosa
Terra) noCentro Sociocultural Aurelio
Aguirre de Conxo .
¬EXPO. Waltercio Caldas . Wal-
tercio Caldas (Río de Xaneiro, 1946)
traballa no difuso e expandido eido
da escultura contemporánea ou,
para sermos máis precisos, co es-
pazo. Até o10 de decembro, no Mu-
seo de Arte Contemporánea (CGAC).

GUIEIRO.51.

¬TEATRO. Memorias dun es-
pantallo. Espectáculo que pre-
senta o grupo M-Clan, o xoves18 ,
ás 22:00 , no Teatro Principal.

PADRÓN
¬EXPO. Silvia Penide e Emilio
Rúa. Concerto enmarcado na
programación Vai de Camiño, co-
rrespondente aoCamiño Portu-
gués. Este venres 19 ,ás21.30,
noAuditorio Municipal.

PONTEVEDRA
¬EXPO. Fotografías de
Nelson. Exposición de fotografías
aéreas dos ríos Cocho-Toxal-To-
meza e Gafos. Até o 30 de setem-
bro. Organizado pola Asociación de
Veciños de San Roque, exposta no
seu local social.
¬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.Ponte no camiño Big
Band. Gran gala de Jazz, dentro do
programa Vai de Camiño, o sábado
20 , ás 22:00, no Pazo da Cultura.
¬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 19, ás 21:00,
no Centro Social Caixanova.

Quere saber máis”                                        anosaterra.com ANOSATERRA
18-24 DE SETEMBRO DE 2008

Exposición de esculturas de  Manolo Paz , instaladas nos xardíns de Fonseca, en Santiago

Pai da Cana, un grupo de música
tradicional que recrea tamén a vesti-
menta doutros tempos.Estarán en Rai-
riz de Veiga.

A cantante Silvia Penide.
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¬EXPO. Minerva e Marte. O ba-
tallón literario de 1808. Expo-
sición sobre os estudantes que fo-
ron combater aos franceses, até o 21
de setembro no Colexio de Fonseca.
E no mesmo recinto, a exposición iti-
nerante O Himno, os tempos son
chegados estará até o 30 de setem-
bro. No xardín exterior do mesmo
edificio, segue a exposición A
rarear, con esculturas en diversos
materiaisde Manolo Paz, que estará
instalada até o 12 de outubro.
¬EXPO. Proxecto – Edición. A
sombra da historia. Até o 5 de
outubro, no Centro Galego de Arte
Contemporánea.
¬EXPO. Paisaxes humaniza-
das, terras vividas. O fotógrafo
Luís Hixinio Flores Rivasofrece un
retrato etnográfico e ecolóxico dos
pobos lucenses cunha colección de
setenta instantáneas de paisaxes
marcadas polas pegadas da activi-
dade humana. A mostra permane-
cerá aberta no Museo do Pobo Ga-
lego até o vindeiro 9 de outubro.
¬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:
Rompendo estigmas. traballos rea-
lizados nos talleres do Centro de Re-
habilitación da Asociación "Fonte
da Virxe de Familiares e Amigos
dos Enfermos Mentais".  Até o 21

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.Los Mvsicos de Sv
Alteza. Concerto deste grupo de
música clásica , especializado na
tradición musical barroca do Es-
tado español.O conxunto foi fun-
dado en 1992 por Luis Antonio
González, co obxecto de recuperar
e difundir as obras máis salientá-
beis do patrimonio musical espa-
ñol do Barroco, e agrupa cantores
e instrumentistas cunha ampla ex-
periencia no repertorio barroco
español e europeo. No Auditorio
de Galicia, o martes 23, ás 21:00.
¬MÚSICA.Las manos de Filippi.
Este grupo arxentino de rock con
alto contido político están durante
o mes de setembro presentando o
seu novo disco Control Obrero na
xira Los métodos piqueteros por
todo o Estado.Na Sala Capitol ac-
tuarán xunto a Agrupación Ma-
manis, o mércores 24, ás 22:00.
¬MÚSICA. Xoan Curiel. O cantau-

tor de Fonsagrada e afincado en
Santiago, ofrece un recital con te-
mas do seu  primeiro disco Nai.O xo-
ves 18, ás 21:00, no Teatro Principal. 
¬TEATRO. Frida Kahlo.  Na

súa última noite, Frida viaxa po-
los momentos máis inquietantes
da súa vida, marcada por un in-
tenso amor á beleza e á creativi-
dade, así como polo sufrimento
dun corpo sumamente violen-
tado. Pola compañía A Interna-
cional,  o martes 23 ,mércores 24
(tamén ás 11:00) e xoves 25, ás
21:00, no Teatro Principal.
¬TEATRO. Bolboreta.  Teatro in-
fantil de monicreques, pola com-
pañía Títeres Trompicallo,  esta-
rán o domingo 21 e luns 22, ás
12:30 e 11:00, no Teatro Escena
(Sede da SGAE).

SANXENXO
¬TEATRO. Sobre flores e porcos.
Trátase dun espectáculo moi di-
recto, divertido e bastante insólito
que integra plenamente o especta-
dor no seu desenvolvemento e
faino rir  mediante cancións, histo-
rias e poesías, da man de Nancho
Novo. O sábado 20, ás 21:30, no
Pazo Emilia Pardo Bazán . .

VALDOVIÑO
¬TEATRO. Ás andadas. A partir de
pequenos monólogos e escenas te-
atrais , o grupo Dinamo Teatro re-
presenta unha das partes máis im-
portantes da cultura popular ga-
lega: as feiras e festas que percorren
Galicia. O domingo 21 , ás 18:00, na
Praza da Casa da Cultura.

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

I Premio de fotografía
“Ferrol da Ilustración”
A Fundación Ferrol Metrópoli, en apoio da de-
claración de Patrimonio da Humanidade
para o Arsenal e as fortificacións defensivas da
cidade de Ferrol, organiza baixo o convenio coa
Consellería de Presidencia,este certame.
Bases:
Tema: As fotografías deberán ter como ob-
xeto os aspectos materiais de “Ferrol da Ilus-
tración”, as construccións, edificios, monu-
mentos ou conxuntos urbanos do século
XVIII, de carácter civil, militar ou religioso, per-
tencentes á cidade, arsenal e fortificacións da
ría, debendo resaltar os aspectos artísticos ou
culturais que amosa o patrimonio histórico
de Ferrol na época da Ilustración:
A obsesión polo orden, resaltando os aspectos
funcionais portuarios (arsenais), defensivos e
urbanísticos, así como o modelo físico-mate-
mático do academicismo.
-  O certame estará aberto a todas as persoas
interesadas no tema, sexan afeccionadas ou
profesionais.
-  Cada participante poderá remitir un máximo
de tres fotografías, podendo acceder sola-
mente a un dos premios.
Non se aceptarán fotografías publicadas ou
premiadas con anterioridade. As fotografías,
dentro do seu posible tratamento, sempre res-
ponderán á realidade.
As fotografías non poderán ser inferiores a
20x30, nin superiores a 40x60, deberán estar
impresas en papel fotográfico e estar monta-

das sobre cartolina do tamaño axeitado.
-  Os participantes indicarán o seu lema e o tí-
tulo da fotografía no reverso da cartolina do
montaxe. No interior dun sobre cerrado co
lema no exterior figurarán os datos persoais do
autor, DNI, enderezo, teléfono, correo electró-
nico e lema utilizado.
- Entrega naFundación Ferrol Metrópoli. Re-
cinto Ferial Punta Arnela. Edificio de Usos Múlti-
ples, 2º andar. A Malata. 15591 Ferrol, A Coruña.
- O prazo remata o 13 de outubro de 2008,
data no que se cumpre o 150 Aniversario do tí-
tulo da Cidade de Ferrol.

-Os premios serán de: Primeiro900 €;Segundo
400 €; Terceiro 200 €.

Concurso de carteis 
Semana Santa de Viveiro 2009

Convocado pola Xunta de Cofradías da Se-
mana Santa de Viveiro, Apartado, 19, 27850
Viveiro (Lugo)
Poderán participar todas aquelas persoas que
o desexen. O Tema será exclusivamente a Se-
mana santa de Viveiro.
-O cartel poderá ser realizado usando pintura,
debuxo, fotografía, fotocomposicin.
-Cada concursante pode presentar un máximo
de catro obras que non sexan premiadas ante-
riormente.
-O concursante presentará os seus datos
(nome, dirección teléfono, DNI) nun sobre
pechado cunha lema no exterior. Este
mesma lema se pondr na parte posterior da
obra realizada.
Os envíos se poderán facer ao apartado de co-
rreos da Xunta de Cofradías ou presentalo di-
rectamente na Oficina de Turismo do Concello.
- O prazo de entrega será até o día 7 de novem-
brodo presente ao 2.008.
- O Xurado será designado pola Xunta de Cofra-
días da Semana Santa de Viveiro.
- O fallo  farase público polos medios de co-
municación e directamente aos autores pre-
miados.
- A obra gañadora publicaráse mediante a con-
fección do cartel anunciador da Semana Santa
2.009 e o resto dos premios se publicarán na re-
vista Pregón, podendo ser estos portada da

mesma así como do programa de actos.
Todas as obras presentadas poderán ser expos-
tas  ao público.
Primeiro premio  de 600 euros, segundo pre-
mio 400 , e terceiro premio 200 .
O premio poderá ser declarado deserto.

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 lín-
gua 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.

¬ CONVOCATORIAS

ANOSATERRA
18-24 DE SETEMBRO DE 2008

Imaxe da obra Frida Kahlo .

Rompendo estigmas , exposición na  Granell.

Nancho Novo segue coa xira do

seu espectáculo cómico-teatral-mu-

sical Sobre flores e porcos, que esta

semana visita Sanxenxo.
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¬TEATRO. Play. Obra presentada
polo grupo Play&Rewind, e que es-
tará o venres 19, sábado 20 e do-
mingo 21, (horario non facilitado) no
Teatro Ensalle.

VILASANTAR
¬TEATRO. Bicos con Língua.
Este sábado 20, ás 18:00, no Local
Social, esta obra do grupo Talía te-
atro, un espectáculo que nace dun
forte sentimento de amor á nosa
lingua. Comedia creada a partir de
historias curtas que tratan de ofre-
cer un panorama de situacións do
idioma galego.

¬MÚSICA.Concerto de acorde-
óns. Coa intervención de Fer-
nando Fraga Traba (colaborador
de Carlos Núñez,  Orquestra Sinfó-
nica de Galicia, e director da Banda
de música de Cee) e a Escola de
Acordeóns do C.V.C de Valladares.
No Auditorio do C.V.C. de Valladares,
entrada de balde, o domingo 21, ás
20.00.
¬MAXIA. Labirinto de ilusións .
Espectáculo de maxia do mago Ro-
mán García.O martes 23, en La Fá-
brica de Chocolate. 
¬TEATRO. Novecento. Repre-
sentación pola compañía Nunca

+1 desta obra baseada na novela
homónima de Alessandro Ba-
ricco.O venres 19 e sábado 20, ás
21:30, e o domingo 21, ás 20:30,
no Teatro Arte Livre, na rúa Váz-
quez Varela.
¬TEATRO. Ide todos ao in-
ferno Conta unha lenda milena-
ria que o demo era roxo; ben, máis
ben era o delegado sindical,
cando os sindicatos non estaban
patrocinados por Coca-Cola,
dunha empresa chamada Para-
íso...  Polo  Grupo de Teatro Lope
de Vigo . O domingo 21, ás 20:30,
no Centro Cultural Caixanova.

SADA
¬MÚSICA.Grupo de metais
SantaCecilia. Actuación dentro
do programa Vai de Camiño. O sá-
bado 20 , ás 20:00, no Auditorio
Municipal.

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
artistas,   que abordan o museo ou
a institución como soporte e refe-
rente da obra de arte. Coproduc-
ción do  Museo de Arte Contempo-
ránea de Vigo e a Koldo Mitxelena
Kulturunea de San Sebastián. Até o
21 de setembro, no MARCO, Museo
de Arte Contemporánea.
¬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, en-
tre 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.Los villanos de Bora-
ville. A banda pontevedresa está a
preparar o seu segundo traballo dis-

cográfico, que verá a luz no 2009,
mentres, seguen cos temas do pri-
meiro disco “Haciéndolo en la Bo-
raWay” (Velvet Cave Records). A en-
trada custa 5 euros (8 euros con
CD). O venres 19, ás 23:59, en  La
Iguana Club.
¬MÚSICA. Decapante + Rezz-
nick.As dúas bandas madrileñas
están de xira por toda a península e
pasan por Vigo no seu percorrido.
A súa peculiar proposta musical ex-
plora, desde o rock, sons alternati-
vos e peculiares. O venres 19, ás
22:00  na Fábrica de Chocolate .

¬MÚSICA. Stoned at Pompeii.
DesdePontevedra chega este
grupo de curioso nome, un cuar-
teto de rock. No escenario tamén
estará o rock duro independente
dos vigueses Wöw. O sábado 20, ás
21:00,  entrada 3 euros,na Fábrica
de Chocolate .

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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Joseph Beuys, a quen correspon-
de estaobra chamada Batería Capri,
segue a ser lembrado nunha exposi-
ción en Compostela.

� Búscase persoa para com-
partir piso novo na zona de
Conxo, en Santiago de Com-
postela, perto dos Hospitais e
do Campus Sur. Calefacción,
amoblado, exterior, moita luz,
baño propio. Zona tranquila e
de fácil aparcamento.  Teléfono:
687.58.11.37

� Alugo piso en Ribadeo du-
rante o curso escolar
676.727.518

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

� 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 casa en Lira, a ca-
rón da praia completamente
equipada para 6 persoas. Pri-
meira quincena de xullo, 520
euros. Segunda quincena, 600.
Primeira 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).

� Vendo guitarra dotrinque,
sen estrear, a bo prezo.
986-230242

�  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 Casariego.
Alugo casa nova de campo con
xardín, asador, horta, cenador.
Preto de praia e montaña. Zona
moi tranquila. Fins de semana de
venres a domingo por 110 euros
para todos. 
Tel.: 667 293 752.

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

� Vendo a bon 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.Teléfono:
618607306

� 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. Is-
mael Pardo.

Play, obra  programada no Teatro Ensalle.

Ide todos ao inferno, obra do Grupo de Teatro Lopeque se representa en Vigo.
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dos piares do nacemento da
nouvelle vague.O seu anterior
filme, Borracheira de poder,non
desloce demasiado a carón das
súas fitas referenciais e esta úl-
tima entrega, que apenas puide-
mos cheirar no  fugaz paso polas
salas comerciais, recupera parte
do espírito daquela nova onda
primixenia cunha sinxela e sutil
historia de triángulo amoroso
narrada con fluidez e eficacia.

DVD. VENDA.
Todas as mañás
do mundo
Dirixe: Alain Corneau.
Intérpretes: Gerard Depardieu,
Jean-Pierre Marielle.
Histórica. Francia, 1991

O mellor deste esmerado drama
de época inspirado pola relación
entre un músico de viola de
gamba da corte de Luís XIV e o
seu enigmático mestre é sen dú-
bida a súa marabillosa banda so-
nora neotradicionalista dirixida
polo catalán Jordi Savall, un en-
gaiolante repaso á música ba-
rroca francesa interpretada con
instrumentos de época e suma
fidelidade ao principio da recre-
ación musical historicista. O
filme, no fondo, non ten moito
máis; no currículo de Corneau
pouco máis figura ca esta fita e
unha sosa adaptación do Estu-
por e tremores, de Amelie Not-
homb con música de Bach. Ab-
solutamente indispensábel para
melómanos con gusto, os foro-
fos da corrente historicista té-
ñeno como filme de culto, para
os non iniciados pode supoñer
todo un descubrimento.�

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.

Vicky Cristina Barcelona
Dirixe: Woody Allen.
Intérpretes: Javier Bardem,
Penélope Cruz.
Comedia. EE UU, 2008

Aquí está a agardada aventura
barcelonesa do xenio do clari-
nete. Rebecca Halle  e Scarlett Jo-
hansson – definitivamnete asen-
tada como sucesora da Keaton
ea da Farrow como musa alle-
niana– son as dúas turistas nor-
teamericanas enredadas na pro-
cura do spleenda Cidade Con-
dal. Javier Bardem e Penélope
Cruz rememoran os días de Xa-
món, xamóndándolles o con-
trapunto mediterráneo e vita-
lista. Como toda a obra recente
do director de Annie Hallprovo-
cou xa adhesións inquebrantá-
beis e impasíbeis desapegos
inda que algúns dos que lle pu-
xeron podre a súa predecesora O
soño de Casandraretomaron o
tono laudatorio con esta opereta
bufa sobre as cousas do amor e
do desexo.

Babylon
Dirixe: Mathieu Kassovitz.
Intérpretes: Vin Diesel,
Michele Yeoh.
Ciencia ficción. EE UU, 2008 

Co paso dos anos a filmografía
como director do polifacético
Kassovitz foi mudando da vio-
lencia con relectura social de O

pata, unha diva pop con proble-
mas coa Mafia, un gángster cla-
rividente e un esforzado médico
que tenta salvarlle a vida á súa
namorada. Reparto multiestelar
e un certo cheiro a pretenciosi-
dade zen. Seica as catro historias
representan as catro emocións
básicas que un vello proverbio
chinés lle atribúe á experiencia
humana: felicidade, pracer, dor
e amor.

DVD. ALUGUER.
A néboa (de Stephen King)
Dirixe: Frank Darabond.
Intérpretes: Thomas Jane,
Andre Braugher.
Terror. EE UU, 2007

A enésima adaptación cinema-
tográfica de King aseméllase, a
priori, a outras fitas de recente
estrea como Monstruosoou O
incidentepero vai camiño de se
converter nunha das referencias
fantaterroríficas da tempada
grazas, fundamentalmente, a un
final de impacto súbito que, pro-
bablemente, sexa o desenlace
máis antihollywood do cinema
norteamericano en moitos
anos. Cine de monstros atípico
que cumpre rigorosamente con
todos os códigos do entrete-
mento de evasión durante dúas
horas de metraxe para manda-
los a paseo nos cinco minutos fi-
nais. Avisados quedan.

Unha moza cortada
en dúas
Dirixe: Claude Chabrol.
Intérpretes: Ludivine Sagnier,
Benoit Maginel.
Drama. Francia, 2008

Os seus detractores acusan a
Chabrol de levar anos rodando o
mesmo filme con escasas varia-
cións escénicas, se ben é certo
que non todo son xoias na súa
avultada filmografía hai que re-
coñecer que nos últimos anos
demostrou que, cando se aplica,
mantén toda a vitalidade que alá
a finais dos 50 levouno a ser un

odioe Asasinosá violencia sen
máis d’Os ríos de cor púrpura
ou Gothika. A súa última pro-
posta confírmao como discí-
pulo de Luc Besson cun relato
de ciencia ficción a medio ca-
miño entre o tono apocalíptico
(toque propio) e o divertimento
anfetamínico a-la-Besson. O
protagonismo de Diesel xa des-
pexa calquera dúbida sobre a

Xosé Valiñas

presunta seriedade do produto.
Mentres a civilización se vai
abaixo un arquetípico aventu-
reiro debe escoltar dende Rusia
até a China unha misteriosa da-
misela cunha perigosa carga ví-
rica capaz de borrar a raza hu-
mana da face da terra.

Catro vidas
Dirixe: Jieho Lee.
Intérpretes: Kevin Bacon,
Julie Delpy.
Drama. EE UU, 2008

O síndrome ‘vidas cruzadas’ ao
estilo Crashsegue a causar estra-
gos no cinema “adulto” nortea-
mericano actual onde os émulos
de Paul Haggis e Alejandro Iña-
rritu agroman como cogumelos
na busca dunha mísera nomi-
nación ao oscar. Aquí é o debu-
tante Lee o que adopta o estilo
de moda para enfiar as historias
dun home de negocios ludó-

Penélope Cruz, Javier Bardem e Scarlett Johansson [desde a esquerda] en Vicky Cristina Barcelona.

Vin Diesel nun fotograma de Babylon.

Forrest Whitaker en Catro vidas.

Fotograma de A néboa de Stephen King. KRAUSE-JOHANSEN

B. Magimel en A moza cortada en dúas.
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CRUCIGRAMA AUTODEFINIDO
por Gonzalo Vilas

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

Adolf Anderssen e Lionel Kieseritzky xogaron esta partida en 1851 durante un
descanso do torneo de Londres. Kieseritzky quedou tan impresionado despois de
que Anderssen sacrificase as dúas torres, a dama e o alfil e lle dese mate que tele-
grafou ao seu club a París para que a publicasen. Catro anos despois Falkbeer
bautizouna como "A Inmortal" e como tal séguese coñecendo. No ano 2019 esa
mesma partida xogouse na cidade de Los Ángeles entre J. S. Sebastian e Tyrell na
ficción levada ao cine por Ridley Scott en Blade Runner. O androide aproveita os
últimos movementos para penetrar na Tyrell corporation e pedir máis tempo de
existencia ao seu creador.

Anderssen, Adolf
Kieseritzky, Lionel

Londres 1851 C33. Gambito de Rei.

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Ac4 Dh4+no século
XIX xogábase moito esta arriscada va-
riante coa prematura saída da dama
4.Rf1 b5Kieseritzky sacrifica un peón
para desviar o perigoso alfil 5.Axb5 Cf6
6.Cf3 Dh6 7.d3 Ch5 8.Ch4 Dg5 9.Cf5
c6?[9...g6! 10.Cd4 (10.h4 Df6!; 10.g4?

gxf5! 11.gxh5 fxe4) 10...Ag7! con vantaxe
negra] 10.g4?[10.Aa4 era mellor]
10...Cf6 11.Tg1 cxb5Kieseritzky non de-
beu tomar o alfil  [11...h5! 12.h4  (12.gxh5
Dxh5) 12...Dg6 e as negras terían lixeira
vantaxe] 12.h4 Dg6 13.h5 Dg5 14.Df3
Cg8a vantaxe de desenrolo das brancas
será a clave que xustifique os próximos
sacrificios 15.Axf4 Df6 16.Cc3 Ac5
17.Cd5 Dxb2 peón envelenado! (Dia-
grama) 18.Ad6! Axg1 19.e5!! Dxa1+

20.Re2 Ca6 21.Cxg7+ Rd8 22.Df6+
Cxf6 23.Ae7#  (1-0). 
Os últimos movementos da inmortal en
Blade Runner cos suxerentes diálogos en-
tre Nexus-6, Sebastian e Tyrell pódense
ollar en Youtube en:
http://www.youtube.com/watch?v=Ii1aZjao6SE.

XADREZ       Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Subir a alguén cos brazos, upar. “....  room”, como se decía antes

finamente á sala de estar. 2- O que dí repetidamente nos partidos

o tenista Nadal, para se dar ánimos. Poñer unha cousa lisa ou a

nivel (lese igual do direito que do revés). 3- Herdade, patrimonio

ou cousa alodial. Doulle ao fío e a agulla. 4- Curvarse a madeira

por efecto do sol ou da auga. Un dos apóstoles, que disque ven-

deu ao seu mestre. 5- Resina termoplástica que se obtén por poli-

merización de compostos vinílicos. 7- Someter a fricción. 8- Típica

proba de destreza con cabalos, no lonxano oeste americano.

Cidade do sur de Francia, capital do departamento de Grad. 9-

Facer subir ou elevar algunha cousa tirando da corda ou cabo de

que está colgada ou atada. Bandeira ou estandarte, entre os anti-

gos romanos. 10- Lenzo, pintura ao óleo ou outro material. Extra-

er ou desaparecer a humidade ou a auga dun obxecto. 11- Que

ten area, areento. Pelo de cór rubia, o que ten o pelo desa cor.

Verticais:

1- Con forma semellante a un ovo. Un dos continentes da Terra. 2-

Porteiro do Sevilla C.F. Limpar un terreo de malas herbas, arbustos,

silvas... 3- Calidade ou comportamento do que manifesta amor e

cariño. 4- Rodeira, camiño aberto polo paso dos carros, cando os

había. Prominencia do terreo, outeiro.  5- Antiga lingua semítica

falada na parte setentrional de Mesopotamia, correspondente á

actual Siria. “Operating System”. 7- Desprazarse, moverse a un

sitio. Natural dunha principal cidade asturiana. 8- Dise do gando

formado por vacas, ou do coiro destas. Importante río africano,

que dá nome a un país.  9- Adxectivo usado en física, e que signi-

fica “de igual forza”. 10- Relativo ó nariz ou ás súas fosas. Benestar,

descanso derivado dunha postura cómoda ou da falla de preocu-

pacións. 11- Diámetro dun obxecto cilíndrico, e por extensión,

doutros que non o son. Parte aínda líquida que queda nalgúns

líquidos, como o leite, despóis de coagular.

¿Soñan os androides?

SOLUCIONS
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H. Vixande
UUnn  ssiimmuullaaddoorr  ddee  ssaallaass  ddee  ccoonn--
cceerrttooss,,  xxaa  mmee  eexxpplliiccaarráá  qquuee  éé??
A idea é estudar as condicións
que teñen os músicos nun es-
cenario empregando este si-
mulador e preguntándolles
que situacións prefiren.
MMaaiiss,,  oo  iimmppoorrttaannttee  éé  oo  qquuee  eess--
ccooiittaa  oo  ppúúbblliiccoo..
O deseño das salas está pen-
sado tanto desde o aspecto das
súas dimensións como do
acústico, o das reverberacións
ou a claridade do son. Das pre-
ferencias dos músicos, do que
os expertos consideremos e do
tratamento estatístico das opi-
nións dos intérpretes, extrae-
mos unhas conclusións que
permiten un deseño do esce-
nario apto para as actuacións.
EE  ppaarraa  qquuee  sseerrvvee??
En xeral, as salas deséñanse
para poder escoitar ben en to-
dos os lados, pero non se teñen
en conta as condicións nas que
tocan os músicos, como se es-
coitan eles a si mesmos.
NNoonn  sseerrvvee  ppaarraa  qquuee  uunn  mmúússiiccoo
ppooddaa  eennssaaiiaarr  ccoommoo  ssee  eessttiivveessee
nnaa  SSccaallaa  ddee  MMiilláánn,,  ppeerroo  sseenn  tteerr
qquuee  eessttaarr  aallíí??
O ensaio sempre é mellor na
propia sala porque tamén im-
porta o que se ve. Isto é máis
ben unha ferramenta cientí-
fica. Serve para músicos, para
profesores...
NNoonn  hhaabbííaa  nnaaddaa  iigguuaall??
Parecido, pero moito máis
caro. A min custoume mil eu-

Laura Caveiro

N o conto do traxe novo do
emperador ría amarga-

mente Andersen da frivolidade e
do clientelismo. No dos zapatos
vermellos, a paixón autodestruía
unha nena que devecía por asis-
tir ao baile con aqueles zapatos.
Obsesionada, traizoa o politica-
mente correcto e pena bailando
polos bosques, dentro do soño
convertido en pesadelo. Atados
os arrogantes á súa fachenda, á
falsidade pomposa os servos do
emperador. Atada a bailarina
mecánica á enfermidade da
imaxinación que son algunhas
teimas. Talvez por ser o segredo
máis agochado dunha alma e, ás
veces, o máis luminoso.

Como a orfa dos zapatos ver-
mellos que baila sen parar, ou
como a sereíña que quere vivir
no mundo dos humanos, per-
dendo a voz para ter pernas, hai
quen se entrega con tanta forza
aos seus soños que chega a vivir
dentro deles, nese agocho no
que baten os ventos. Para acadar
un desexo, cando menos nesas
historias, había que saír a outro
mundo e perder algo moi que-
rido no intento. Pero nunca se
renunciaba aos soños nin a en-
trar noutros mundos. Por non
querer ou por non poder.

Como non quere renunciar
ás súas festas a sociedade que
baila sen parar gabando o traxe
novo do emperador. Como non
pode renunciar aos seus soños
unha noviña inmigrante do
leste, potencial vendedora de
fósforos, que en silencio sinala co
dedo, nunha grande superficie,
aquilo que quere comer. Distin-
tas castes de malditos a bailar sen
parar. En distintos salóns. E con
diferentes músicas. �
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Manuel Veiga

Non é nada raro que os
que din que España se
rompe señan os mes-

mos que afirman que a familia
se rompe. En realidade, España
e a familia nin se crean nin se
destrúen, só se transforman. O

dereito a decidir que pide Iba-
rretxe parécese ao dereito ao
divorcio que se reclamaba hai
trinta anos. Os máis ferreños
opositores correron logo a di-

vorciarse antes ca ninguén. Co
dereito a decidir xa pasa algo
parecido. Navarra, cun go-
berno UPN-PP ten competen-
cias, como a policía de tráfico,
que Zapatero non lle concede a
Galiza. Chaves di cousas que
non se lle admiten a Montilla, a

pesar de que tamén é andaluz.
Baleares e Cantabria tiveron se-
lección de fútbol antes de que
se lle permitise a Arsenio e Váz-
quez saltar ao campo como
adestradores do combinado
galego. Debe ser o centralismo
asimétrico.�

1.325
anosaterra

DIVORCIO

É músico e enxeñeiro de telecomunicacións, uns coñecementos que lle permitiron crear un simulador
de salas de concertos. Trátase dunha ferramenta para poder coñecer como vai soar a música
no escenario dun auditorio antes de construílo. 
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ros, no mercado atópalos por
vinte mil euros. Máis que un
invento, é unha innovación.
Empreguei aplicacións e ferra-
mentas que xa existían para
criar algo novo.
CCoommoo  ddeeuu  ccoonn  eessaa  iinnnnoovvaa--
cciióónn??
Logo de dar moitas voltas.
PPaarraa  iissoo  hhaaii  qquuee  sseerr  mmúússiiccoo  ee
aallggoo  mmááiiss..
Non é completamente necesa-
rio ser músico, pero se o es, non
precisas a axuda de ninguén. O
importante son os coñecemen-
tos de física, informática, esta-
tística... Son enxeñeiro de tele-

comunicacións e o proxecto fí-
xeno nunha facultade de enxe-
ñería acústica en Dinamarca.
EEnnttóónn  éé  vvoosstteeddee  uunn  ddeesseess  cceerree--
bbrrooss  qquuee  ssee  ffuuggaa??
Algo así. Fun cunha bolsa Eras-
mus e tras o meu proxecto ofre-
céronme quedar a traballar. De
momento botarei un ano. Non
quero quedar a vivir alí.
OO  cceerrttoo  éé  qquuee  aallíí  oo  sseeuu  iinnvveennttoo
ttaamméénn  éé  nnoovvoo..
Alí tentaron facer cousas pare-
cidas pero moi caras e que fun-
cionaban peor.
IIssoo  ssiiggnniiffiiccaarráá  qquuee  hhaaii  ccaammppooss
nnooss  qquuee  nnoonn  eessttaammooss  eenn  ssiittuuaa--

cciióónn  ddee  ddeessvvaannttaaxxee,,  ssóó  hhaaii  qquuee
iiddeennttiiffiiccaarr  ccaalleess..
A miña vantaxe foi non ser en-
xeñeiro acústico e pensar no
que eu sabía, en cousas nas
que eles non caeran. Ademais,
eu ía polo barato.
QQuuee  aassppeeccttoo  ddaa  ssúúaa  ccaarrrreeiirraa  vvaaii
pprriivviilleexxiiaarr  mmááiiss??
As dúas, pero máis que as tele-
comunicacións, o que me inte-
resa é a acústica.
DDee  qquuee  ssee  vviivvee  mmeelllloorr  eenn  GGaa--
lliizzaa,,  ddaa  mmúússiiccaa  oouu  ddaa  aaccúússttiiccaa??
Das dúas. En acústica hai dúas
empresas e agardo facer currí-
culo para poder traballar aquí.�

David Santos
‘Ser músico e enxeñeiro axudoume para ser inventor’

’’Para acadar un desexo, cando
menos nesas historias,

había
que saír
a outro
mundo” 
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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

PACO VILABARROS
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