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A implantación de Educación
para a cidadanía por parte do
Ministerio de Educación molestou á Igrexa e a sectores da
dereita por considerar que a súa
pretensión era o adoutrinamento do alumnado. Ante as
dificultades de realizar un boicot e non ofrecer clases desta
materia, a Comunidade valenciana, gobernada polo PP, ameazou con obrigar a impartila en
inglés para que non sexa útil nin
comprensíbel. Este curso, cumpriu a súa promesa.
A ameaza do presidente de
Valencia, Francisco Camps, tivo
o efecto desexado por el e, en
consecuencia, o alumnado da
súa Comunidade admite “non
entender nada” durante as clases de Educación para a cidadanía. O mecanismo para impartir esta materia consiste en que
o profesor se dirixa aos alumnos
en inglés e que un auxiliar traduza a catalán ou castelán o que
está a dicir.
Mais con esta medida,
Camps entrou en certa contradición co seu partido, uns dos
paladíns da aprendizaxe de inglés no lugar das linguas periféricas. O Partido Popular resalta
a utilidade do inglés como lingua internacional ao tempo que
o presidente de Valencia demostra que o alumnado non
ten sequera un coñecemento
pasivo deste idioma nin o precisa para a vida diaria.

A asistencia a actos relixiosos é unha constante desde a chegada a poder de
Rita Barberà [á esquerda] e Francesc Camps [centro].
EL TEMPS

A NECESIDADE DO INGLÉS. O inglés
non é a lingua máis falada do
mundo pero si o idioma que
máis persoas teñen como segunda lingua no planeta, argumentan os defensores do seu
aumento de peso no ensino. Esta idea acrecentouse desde a
universalización da internet.
Con todo, fóra do mundo internacional dos negocios, non son
moitos os casos de cidadáns
que precisan do seu coñecemento para se organizaren na
súa vida diaria.
Outra cuestión é o turismo.
Os visitantes estranxeiros desprázanse fundamentalmente
ás zonas litorais do Mediterráneo e as Illas Baleares e Canarias, polo que unha pequena
porcentaxe da poboación española precisa do inglés para a súa
vida diaria ou o traballo. En Ga-

? UERE SABER MÁIS?

http://ec.europa.eu/education/lan
guages/archive/doc/lace_en.pdf

liza, as estatísticas indican que
un de cada cinco turistas é estranxeiro –cunha porcentaxe
elevada de portugueses. A consecuencia é que a maioría dos
galegos non teñen a oportunidade de escoitar falar inglés fóra
das emisoras musicais de radio.
O alemán é a lingua que conta con máis falantes nativos na
Unión Europea, seguido do
francés e o inglés. Aínda así, a
lingua que máis se emprega na
UE é o inglés, xa que ten máis falantes que a usan como primeira ou como segunda lingua. O
peso deste idioma é con todo
relativo. As estatísticas máis optimistas consideran que agás os
escandinavos, en ningún país
europeo, fóra do Reino Unido e
Irlanda, o coñecemento do inglés alcanza o 40% e en moitos
non chega ao 25%. Por outra
banda, a Unión Europea nas
súas recomendacións sobre a
aprendizaxe das linguas subliña
a necesidade de promover o
multilingüismo.G

María Xosé Queizán

D

espois de asistir a un singular debate filolóxico sobre a palabra crise e as posibles
substitutas entre dirixentes de
partidos e comentaristas, que
deciden, demasiado, o que é relevante politicamente, a realidade do problema económico actual imponse e manifesta algo
fundamental: a difícil convivencia entre o Estado do Benestar e
o sistema capitalista. Cando veñen as vacas fracas vemos como
o Estado se afana por conservar
o equilibrio nunha corda fraudulenta. O sistema aséntase na
contundente e ponderada liberdade de mercado e o Estado
unicamente pode asistir á partida, pero sen opoñer as cartas da
necesaria liberdade da cidadanía. O mercado anima a posuír e
a consumir dun xeito desmedido, a hipotecarse e vivir por riba
das posibilidades dos salarios.
Os especuladores brindan con
petróleo, con máquinas de guerra ou con tixolos e a xente cae
na bebedeira. Pero, cando a cobiza desmedida rompe o saco,
daquela recorren ao papá Estado para que faga rebaixas fiscais,
encha os buracos que causou a
dilapidación ou contribúa a pagar as hipotecas da ambición
pola propiedade. A xente que se
ofuscou na esmorga mercantilista, agora pídelle papas ao Estado do benestar, sen decatarse
de que o Estado non é unha abstracción e que os cartos do Estado son entregados pola cidadanía. Da crise debería saír a lección, entre outras, de que o mercado capitalista alimentámolo
nós cun consumo innecesario e
unha cobiza desmedida. Mellor
sería alimentar o Estado e o público, sen relear tributos que favorezan á colectividade e tendan ao desafogo da cidadanía, e
máis daquela que non se pode
hipotecar.G

’’

Da crise debería saír a
lección de que o mercado
capitalista alimentámolo
nós cun consumo
innecesario”
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‘Novillada’ en Negreira. Levouse
a cabo a primeira “novillada” dende
1969 en Negreiracon motivo das
súas festas patronais, pese ás protestas de máis de cen persoas. A
protesta contra este acto estivo promovida por diversas organizacións
ecoloxistas e a plataforma Galicia
mellor sen touradas.G

Os delincuentes do croissant
Un grupo de mozos salvouse de ingresar
no cárcere por coller unha bandexa de
croissants da fiestra dunha cafetaría de Vigo.
Un acordo co fiscal xefe evitoulles a prisión.
Agora, terán que pagar 1.080 euros
pola sustración dos doces.

María Obelleiro

Finalmente, os sete imputados
no 'caso croissant' non irán ao
cárcere, malia que a Fiscalía pedira para cada un sete meses de
prisión por sustraer unha bandexa destes doces nunha bocatería
de Vigo. Un acordo co fiscal xefe
evitoulles a cadea. Tres dos implicados aceptaron tres meses de
cárcere substituídos polo pago
dunha multa de 360 euros cada
un. O xuíz do Penal número dous
de Vigo ofreceulles a posibilidade
de pagar os cartos a prazos.
Os outros catro acusados,
que recolleran nun coche aos
que tentaran facerse cos croissants, foron absoltos. O caso,
que durou dous anos, mobilizou sete avogados de oficio e sete procuradores. O proceso cus-

A diferenza
entre roubo
e furto

taralle ás arcas públicas máis de
2.400 euros.
QUE PASOU?. “Cando os imputados estaban tentando abrir o
valo metálico do local foron increpados con berros por uns
viandantes que presenciaron os
feitos. Foi nese momento cando, de xeito fortuíto, apareceu
unha patrulla da policía”, apunta unha das fontes próximas ao
suceso. Tanto os rapaces, que
non levaban ningún obxecto co
que romper ou forzar a persiana, como as testemuñas prestaron declaración. Pola súa banda, os propietarios da bocatería,
que se decataron do acontecido
de casualidade, non presentaron denuncia nin reclamación
ningunha.G
Sala de un Xulgado en Vigo.

PACO VILABARROS

É como se para a xustiza tanto tivese roubar unha agulla como un
diamante, un croissant de 0,80
que un reloxo de 4.000 euros, pero non todos os que cometen falcatruadas como a dos croissants
sábeno. “Nin sequera a día de hoxe algúns dos imputados toma
en serio o que lles pode supor a
tentativa de roubo dos doces”,
apuntaba hai uns meses unha
das fontes que coñece o caso. “O
que fai cousas así non é consciente das consecuencias xurídicas
que pode haber”, comenta unha
avogada.
É vital diferenciar roubo e furto. O roubo ten lugar cando se accede a un obxecto por medio da
forza e sempre é delito independentemente do valor do obxecto
que foi roubado. Pola contra, cando hai furto mídese o valor e establécese a pena en función da
súa contía, cando o valor do furto
é inferior a 400 euros é falta, se
non, é considerado delito.G

‘Conseguimos a pena mínima’
A avogada dun dos sete imputados revela que a valoración
do caso “é moi boa”. “Fixemos todo o que puidemos e
finalmente conseguimos a
pena mínima do que lles podían impor” porque “non era
difícil que algún deles acabase no cárcere”, advirte.
A avogada fai fincapé en
que os feitos non foron un
roubo, “foron tentativa”, porque “o roubo non se chegou a
consumar, non colleron os
croissants”. Esta fonte lembra

que os donos da bocataría,
que se decataron por casualidade, non quixeron poñer
ningunha denuncia. Non
obstante, explica que o fiscal
partiu da acusación do roubo.
‘NON SON CONSCIENTES DO QUE LLES
PUIDO CAER’. “Fomos nós máis
conscientes do que puido pasar que os sete acusados”,
apunta a avogada. Os rapaces, que ían de volta para a casa logo de saír pola noite, case
entran na cadea por menos

dunha ducia de croissants.
A letrada asegura que tanto aos acusados como os profesionais sorprendeulles a difusión que tivo este caso na
prensa. “Ás veces dá a impresión de que se trata de ridiculizar a xustiza por casos coma
este, porque a opinión pública non entende que por unha
bandexa de croissants estes
mozos podían ir ao cárcere e
tampouco entende que teñan
que pagar 360 euros por persoa tres dos implicados”.G
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A XERACIÓN PERDIDA

Que foi dos delincuentes xuvenís
dos oitenta?
Vinte e cinco anos despois de que A Nosa
Terra falase con dous delincuentes xuvenís
en Vigo e se mergullase no mundo daquela
primeira mocidade afectada polas drogas,
quixemos saber que fora deles e tamén
coñecer os cambios habidos
Carme G. Magdaleno

X

a pasou un cuarto de
século dende que A.
e B. roubaban coches polas rúas de
Vigo e foran entrevistados por
A Nosa Terra para unha reportaxe que se publicou no número 252, de 30 de xullo de 1984.
Que foi deses dous rapaces?
A ambos os agardaba o cárcere
á volta da esquina. Ao maior, B.,
só lle quedaba un ano de liberdade. Aos 17 ingresou en prisión por dous atracos con forza
que tiña cometido. Tivo que
cumprir outros 17 anos de condena. Foi catalogado como preso perigoso por ser considerado
fuguista, polo que estivo en
moitos centros penitenciarios
da Península. Nunca conseguiu
fuxir de ningún deles. Ao rematar a pena ingresou nunha escola-taller na que aprendeu un
oficio, e conseguiu volver máis
ou menos á normalidade. Hoxe
está entrando na corentena, e
aínda que seguiu consumindo
drogas, non volveu ter ningún
incidente criminal.
A sorte de A., o pequeno, foi
parecida. Aos 15 anos librouse
polos pelos de entrar nun reformatorio, pero tamén tivo
que cumprir condena no cárcere ao medrar. A. foi pai de
tres nenos, pero acabou abandonándoos. Tanto el como a
súa parella consumían drogas.
Aínda que tampouco volveu
ter problemas coa xustiza, a
súa vida transcorreu sen rumbo e sen traballo.

A XERACIÓN PERDIDA DOS OITENTA.
Poucos daqueles rapaces atrapados pola aventura, daquelas
non moi coñecida, das drogas,

conseguiron saír da dinámica
na que entraran e reintegrarse
plenamente na sociedade.
Moitos deles morreron tarde
ou cedo, na súa maioría de enfermidades como a SIDA ou de
morte violenta. Un mozo do
mesmo barrio que A. e B., que
tamén participara na reportaxe, foi asasinado nun tiroteo
hai cinco anos, na última etapa
que pasou fóra do cárcere.
Unha alta porcentaxe aínda
segue en prisión, pois o índice
de reincidencia dos adolescentes daquela primeira “movida
viguesa” foi moi alto. Ademais,
naqueles primeiros anos de
democracia, case todas as per-

Páxinas d’A Nosa Terracorrespondentes ao 30 de xullo de 1984. Arriba, pormenor dos dous xóvenes delincuentes entrevistados.

soas que cometían delitos relacionados coas drogas eran clasificadas como presos perigosos, aínda que fosen menores
de idade, e as penas impostas

eran moi longas. “Aínda tardamos algúns anos en conseguir
o primeiro atenuante por drogadición”, lembra Carme
Avendaño, creadora da Funda-

ción Érguete, de loita contra as
drogas, dende a que leva toda a
vida traballando.
Os poucos que se salvaron
son agora seropositivos ou >>>

Aos marxinados,
súmanse agora delincuentes de clase media
Foron 736 os menores galegos que
no ano 2007 cometeron algún tipo
de delito ou falta, segundo os datos
da Secretaría Xeral de Benestar da
Vicepresidencia da Xunta. Eses mozos e os seus delitos non son os
mesmos de antes. No imaxinario
colectivo segue viva a idea clásica
do rapaz con problemas de familia
desestruturada, de baixo estrato socioeconómico e habitante dun barrio marxinal. Como sacados dunha
película como “Mentes Perigosas”
ou “Malas rúas”.
Mais os perfís sociais dos delincuentes novos teñen cambiado
sensibelmente nas últimas décadas, pois a eses nenos socializados
en contornos de pobreza e marxinación, engádense agora os pertencentes a capas sociais de clase

’’

Cadavezsonmáisospais
que se ven obrigados
a denunciar
os seus propios fillos”

’’

Aviolencianonaumentou
pero chega
a novos ámbitos”
[Gómez Fraguela]
Unidade de Investigación da USC.

media e media-alta, correctamente escolarizados e coas necesidades básicas cubertas, cuxos comportamentos se desviaron cara estilos de vida e ocio relacionados co
tráfico e consumo de drogas ou o
quebrantamento das normas. “A
pobreza é un factor de risco para
case todo, pero as características
socioeconómicos xa non están tan
directamente relacionadas coa

conduta delitiva”, apunta o profesor e investigador Xosé Antón Gómez Fraguela, da Unidade de Investigación en Prevención e Tratamento de Problemas de Conduta
da Universidade de Santiago de
Compostela.
A heteroxeneidade tamén se estendeu á comisión dos delitos. Xunto cos tradicionais roubos e actos
vandálicos contra o patrimonio, es-

tán a facerse máis frecuentes os malos tratos no ámbito familiar, e cada
vez son máis os pais que se ven
obrigados a denunciar os seus propios fillos. Dos 155 delitos xuvenís
de lesións rexistrados en Galicia o
ano pasado, 61 foron de maltrato á
familia.
“A rapidez dos cambios sociais
(novos tipos de familias, cambios nos
roles familiares, as novas tecnoloxías
da información e a comunicación...)
poden estar producindo novidosas
modalidades delitivas como a violencia intrafamiliar ou a ciberdelincuencia. Iso non quere dicir que a
violencia sexa maior que antes ou
que a delincuencia estea aumentando, as situacións son distintas aínda
que os problemas son os mesmos”,
explica Gómez Fraguela.G

>>>
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Máis alarma con menos delitos

>>> seguen a tratamento por
consumo de drogas. “Foi toda
unha xeración a que perdemos”, afirma categoricamente
Avendaño.
A chave que explica o final
tráxico desa xeración dos oitenta foi o descoñecemento da
problemática xuvenil, das causas e consecuencias das condutas deterioradas e do consumo de estupefacientes. “Os
pais non sabiamos como abordar o comportamento dos nosos fillos nin como axudalos, e
os nenos non eran conscientes
dos efectos a longo prazo das
faltas cometidas e das secuelas
irreversíbeis para a súa saúde.
Esa ignorancia era endémica
na sociedade, o que se unía á
falta de recursos do sistema:
non había profesionais expertos como psicólogos e educadores sociais aos que acudir
para atallar os conflitos da xuventude, nin apoio da Administración”, relata a fundadora
de Érguete-Integración, que
naquel tempo era a presidenta
da Asociación de Veciños do
Barrio vigués de Lavadores.G

’’

Undosmozosque
participara na reportaxe foi
asasinado nun tiroteo hai
cinco anos, na última etapa
que pasou fóra do cárcere”

’’

Naquelesprimeirosanos
de democracia, quen
cometía delitos
relacionados coas drogas era
clasificado como preso
perigoso, aínda que fose
menor de idade, e as penas
eran moi longas”

Seguro que todos recordan o crime do “rapaz da catana”ou o crime das mozas de San Fernando.
Os dous acadaron un alto nivel de
notoriedade a través dos medios
de comunicación. Noticias coma
estas deron a sensación dun crecemento alarmante da delincuencia xuvenil e, en consecuencia, dunha necesidade de respostas máis severas para os crimes
cometidos por menores. Instaladas na opinión pública traducíronse nun clima de medo e inseguridade que demandaba man
dura contra os mozos conflitivos.
“O sensacionalismo con que se
publican os sucesos e o excesivo
seguimento dos casos máis rechamantes sobredimensionan o

’’

Adelincuenciaxuvenil
descendeu un 4,4% no 2006
sobre o 2005, que a súa vez
diminuíra un 5,2%
fronte ao 2004”
La criminalidad en España,
Ministerio do Interior.

fenómeno e xeran alarma social.
O máis perigoso disto é que os
políticos son moi permeábeis a
esa alarma, e acaban tomando
decisións precipitadas”, reflexiona
Carme Avendaño.
De feito, a actitude da opinión
pública acabou reflectíndose na
reforma da lei reguladora da responsabilidade penal dos menores, que endureceu o tratamento
dado aos rapaces autores de crimes graves. Non embargante,
moitos estudos de especialistas e
datos estatísticos non confirman
un empeoramento da delincuencia entre os adolescentes. Por
exemplo, o estudo sobre “La criminalidad en España en 2006”
elaborado dende o Ministerio do
Interior, revela que a delincuencia
xuvenil descendera un 4,4% sobre o 2005, que a súa vez diminuíra un 5,2% fronte o 2004.G

’’

Ospaisnonsabiamoscomo
abordar o comportamento
dos nosos fillos nin como
axudalos”
[Carme Avendaño]
Fundadora de Érguete.

Carme Avendaño. PACO VILABARROS

“Os traballos de investigación
refutan que o endurecemento e
alongamento de penas e internamentos sexa unha medida
eficaz para acabar coas condutas delitivas e reducir a reincidencia”, expón o profesor Gómez Fraguela, “a cuestión é que
se fai cos rapaces durante esas
penas, a labor reeducadora”.
Carme Avendaño é da mesma opinión: “A masificación
dos cárceres non soluciona o
problema, só o encerra tras os
barrotes. Hai que cambiar a
mentalidade da xente e dos políticos para que sexan conscientes de que é necesario lexislar
para previr antes de chegar ás
sancións, e que en todo caso deben ser reintegradoras”. Así o
tratan de levar á práctica dende
a Fundación Érguete-Integración, onde potencian os cursos
formativos e a inserción laboral
(carpintaría, xardinaría, etc).
Esta asociación busca alternativas ao cumprimento de pe-

>>>

PACO VILABARROS

Penas máis duras ou prevención

Érguete promove cursos para modificar os comportamentos e hábitos deteriorados .

nas de cárcere, a través do seu
programa de formación e integración chamado PEFIS. Contan con múltiples cursiños para
modificar os comportamentos
e hábitos deteriorados: de prevención de condutas violentas,
de autocontrol a través do movemento, comunicación efectiva, relacións sociais, educación
afectivo-sexual, ou programas

’’

Antesdecastigar,haique
aprenderlle os nenos a ser
responsábeis ”
[Gómez Fraguela]

de ocio alternativo e tempo libre. Tamén centran o seu traballo en pais e profesores, con clases para aprender a poñer normas e límites, para mediar e resolver conflitos, etc. Incluso dispoñen de pisos terapéuticos de
inserción e dun Programa de
Respiro Familiar; un espazo de
dispersión para nais de fillos
problemáticos, onde aprender
tai-chi, manualidades, arte floral, informática, etc.
O labor de Érquete concorda
coa visión de Gómez Fraguela:
“Os problemas do neno teñen a
orixe no fracaso dos axentes de
socialización, que son principalmente a familia e a escola.
Hai que investir recursos neses
axentes para ensinarlles e axudarlles a facer ben o seu traballo,
como responsabilizar os nenos
dos seus actos (non castigar sen
máis) para que entendan as súas consecuencias. Esa, e non a
represión, é a forma de reducir o
número de nenos conflitivos”.G

700.000.000.000
Manuel Cidrás

C

omo falar dalgúns temas
sen parecer demagogo? E
como calar saen parecer que se
outorga? Son preguntas que
asaltan a calquera diante de
novas como a do plan do presidente George Bush, ata agora
paladín irredento do liberalismo, promovendo unha insólita intervención do Estado para
evitar a creba do sistema financeiro na patria do capitalismo.
O mecanismo: mercar con fondos públicos as hipotecas lixo
que durante anos engordaron
as contas das grandes financeiras. O prezo declarado: setecentos mil millóns de dólares,
suma que, en números, leva
once ceros detrás dun sete.
Iso debe de ser o que algúns
chaman, con finura, unha paréntese na economía de mercado e outros, con máis humor,
caracterizan como socialismo
de mercado. O paradigma deste
novo modelo económico é, en
realidade, coñecido de vello:
privatizar as ganancias e socializar as perdas. As grandes reconversións industriais xa deron
mostra deste paradigma.
Declarada a paréntese na ortodoxia capitalista, non se pode
obxectar que o mecanismo perverta as regras do libre mercado,
fundadas na responsabilidade
dos riscos que asume o capitalista como contrapartida dos
seus beneficios. Pero sucede
que non só se perverte o capitalismo senón tamén a función
do Estado como regulador social deses sistema, que non pode ser o de actuar como caixa de
resistencia do capital. E sobre o
Estado non se pode declarar
unha paréntese.
Os que critican o Estado de
benestar por fomentar a molicie
e pagar a vagos (zánganos, dicían antes), os que falan de fraude
na percepción do subsidio de
desemprego e outras miserias,
agora aplauden máis cantos
máis ceros vaian detrás do sete.
Seguirán pedindo que se rebaixen as prestacións sociais para
afrontar a crise? Seguirán, xa o
verán vostedes.G

’’

O Estado
non pode actuar
como caixa
de resistencia
do capital”
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ALBA EN FOLGA

25 DE SETEMBRO - 1 DE OUTUBRO DE 2008

TRIBUNA I Anxo Gómez Sánchez.
Profesor de Ensino Secundario.

POLÍTICA EMPRESARIAL, UNHA VISIÓN LINGÜÍSTICA

Rosa Aneiros

E

ste fondo do mar é terriblemente escuro e cheirento. As máis das veces non
me dou de conta. A pequena
Alba alumea co seu tutú de
bailarina este inferno de fumarolas pestilentes e as súas
gargalladas son capaces de espantar a negrura. Pero cando
Alba non está todo parece dramático e triste. Máis sinistro,
máis morto. En días coma hoxe, cando a miña amiga vulcanoctopus hydrotermalis se fai
de rogar cae sobre min o peso
insoportable deste océano
que nos acubilla. Hoxe non vai
vir. Deixou unhas letras escritas con burbullas enriba dunha fumarola nas que podo ler:
“estou en folga”. De primeiras
moléstame a súa actitude porque non sei contra que protesta e moito menos que culpa
teño eu. Talvez sexa por solidariedade co sector mexilloeiro no seu conflito coas empresas manufactureiras. Ou quizais contra a grande hipocrisía
do conflito boliviano. Ou pola
crise económica que afoga as
familias mentres os grandes
empresarios se declaran insolventes e solicitan axudas estatais cando antes gañaron a
mans cheas. Ou quizais polo
nulo tratamento informativo
que reciben os estragos ocasionados en Cuba polos furacáns Gustav e Ike fronte á artillería mediática norteamericana? Será acaso polos 923 millóns de persoas que pasa fame no mundo segundo acaba
de denunciar a FAO? Ou polos
altos índices de infelicidade da
infancia do planeta? Pensándoo mellor, digo eu nesta soidade das foxas abisais, non
entendo como Alba non vive
permanentemente en folga.
En realidade, como aturar
tanto delirio. E, certo, como
non asumir certa culpa.G

’’

Hoxenonvaivir.
Deixou unhas letras
escritas con burbullas
enriba dunha
fumarola”

O Club Financeiro de Vigo acaba de publicar un caderno titulado Política lingüística. Unha
visión empresarial. Despois de o
lermos, consideramos que as teses que defende quen o escribiu
son, efectivamente, produto
dunha “visión”, isto é, “deixouse
levar excesivamente pola imaxinación até o punto de equivocarse ou crer ver o que non existe”. Procuraremos, con este artigo, facer unha achega desde a
lingüística sobre a política empresarial a respecto do galego
baseándonos en datos e estudos
que calquera pode consultar.

IMPOSICIÓN? Comecemos pola
idea tan repetida de que o galego se está a “impoñer” por determinadas institucións e leis.
As leis son promovidas polo goberno da Xunta e aprobadas polo Parlamento galego, que todas
e todos os galegos eliximos nas
urnas. Son, pois, resultado dos
consensos de institucións elixidas polos cidadáns. Están vostedes en contra de que así se faga?
Canto á lei sobre a toponimia,
xa foi referendada polo Tribunal
Constitucional. Só é válida a
Constitución cando impón o
“deber” de coñecer o español?
Sería aconsellable que consultasen tamén a lexislación europea
e internacional en materia lingüística: da UNESCO, da Unión
Europea, do Consello de Europa… ratificada e asinada polo
Estado Español, como a Carta
Europea das Linguas Rexionais
ou Minoritarias, que en relación
ao sector económico afirma
que os asinantes deben “oporse
ás prácticas encamiñadas a desalentar o emprego de linguas
rexionais ou minoritarias no
marco das actividades económicas ou sociais” (Artigo 13, 1.c).
MÁIS DATOS. Consulten os datos
do Censo publicados polo IGE
(Instituto Galego de Estatística).
O galego é a lingua maioritariamente usada polas galegas e galegos. Temos os mesmos dereitos que a minoría de poboación
que fala castelán? Cantos xornais podemos ler en galego?
Cantas películas (consulten a
carteleira)? Cantas hipotecas están redactadas en galego? Cantos xogos teñen os nosos nenos
e nenas en galego? Un dato que
se pode constatar cada domingo a modo de exemplo: páxina 4
edición da Coruña de La Voz de

Jesús Bahillo, Director Xeral do CFV
diante da sede do club.

’’

OprofesoradodeInfantil
utilizaba só ou máis
castelán nun 86´7% dos
casos; na Universidade da
Coruña unicamente o 10%
dos profesores empregan o
galego no curso 2007-08”

’’

Osnososnenossonosúnicos
que poden dominar
facilmente o portugués e,
como demanda a UE, seren
cidadáns que dominan 2
idiomas da Unión case
desde o nacemento”

’’

Oespañolélinguaoficial
en países moi pobres:
Ecuador, Paraguai,
Bolivia…; pola contra,
países de linguas
“minoritarias” son ben
prósperos: Dinamarca
(danés) e Finlandia (finés)”

Galicia (23-3-2008): 207 misas
en castelán / 8 en galego. É dicir,
a visibilidade social do galego é
moito menor que o número de
galego-falantes.

DATOS DO ENSINO. Para falaren do
ensino, previamente deberían
documentarse: non existen as

materias de Ximnasia (Educación Física) e Manualidades (refírense a Debuxo, Artes plásticas, Tecnoloxías...?); o de consideralas (xunto con Música) materias “menores” coméntase
por si mesmo. Afirma o Club Financeiro que até agora no ensino “existía un razoable equilibrio entre ámbalas dúas linguas”. Todos os estudos realizados indican o contrario. Segundo datos facilitados á Xunta polos Equipos directivos dos centros privados, o profesorado de
Educación Infantil utilizaba só
ou máis castelán nun 86´7% dos
casos; na Universidade da Coruña unicamente o 10% dos
profesores empregan o galego
nas aulas no curso 2007-08. Era
ese o “razoable equilibrio”? Tal
vez o mesmo dos seus cadernos: 11 en castelán – 1 en galego/castelán (curioso que só utilicen o galego naquel que serve
para atacalo).

PLURILINGÜES. Ao contrario do
que vostedespensan (e practican), os cidadáns que usamos o
galego con normalidade non
queremos “erixir ningún muro”. Aprender en galego non limita a ninguén para aprender
outras linguas. A opción que defenden vostedes “serán os pais
os que decidan en cal das dúas
linguas oficiais deben ser educados os seus fillos, impartíndose a outra materia como lingua
obrigatoria” xa foi aplicada en
Euskadi. Resultado? Os nenos
que aprenden en castelán non
chegan a dominar o éuscaro. É
máis, o profesor Ignasi Vila, catedrático de Psicoloxía Evolutiva e da Educación, vén de analizar os resultados sobre coñecemento de castelán no alumnado de Aragón e Asturias. Os que
asisten a clases de catalán (Aragón) e bable (Asturias) teñen
mellor dominio do castelán que
os que non asisten. As galegas e
galegos somos uns privilexiados
no conxunto da Península, pois
os nosos nenos e nenas son os
únicos que, grazas ao galego,
poden dominar facilmente o
portugués e, por tanto, como
demanda a Unión Europea, seren cidadáns que dominan 2
idiomas da Unión case desde o
seu nacemento. Isto debería favorecelo un Club que sinala entre os seus obxectivos apoiar
“proxectos que afecten á actividade económica en Galicia e o

norte de Portugal”. E para argumentar empiricamente a perfecta saúde e dominio do castelán do noso estudantado galego, deberiamos atender e difundir coa obxectividade que os estudos científicos outorgan os recentes resultados aos que se
chegou na Universidade de
Santiago de Compostela, publicados este mesmo ano no manual Avaliación da calidade e innovación dos centros educativos, que conclúen textualmente
o seguinte: “En canto aos resultados do termo medio dos escolares de Lingua Castelá e Literatura respecto aos do conxunto
das Comunidades Autónomas
de España son prevalentes (…)
Destacan os escolares Galegos
na comprensión lectora (…) e
sobresae o alumnado de Galicia
na Sintaxe e na Morfoloxía”.
Onde está a suposta culpabilidade da lingua galega para anular a capacidade de aprender
máis aló de si propia?

LINGUASEPROGRESO. Non é certa a
relación que estabelecen entre
número de falantes e progreso
económico. O español é lingua
oficial en moitos países de América que son (por desgraza) moi
pobres: Ecuador, Paraguai, Bolivia…; pola contra, países que
segundo vostedes teñen linguas
“minoritarias” son ben prósperos: Dinamarca (danés) e Finlandia (finés). Sirva como exemplo paradigmático o caso de
Bélxica; a zona máis puxante
economicamente é a zona flamenga (de fala neerlandesa)
fronte ao “atraso” da zona valona (de fala francesa).

POLÍTICA EMPRESARIAL. Imaxinamos que estarán a favor de que
os galegos e as galegas aprendan máis, e máis é, tamén, usaren e aprenderen o galego. Por
iso, grandes empresas saben
que unha correcta visión empresarial ten en conta a todos os
posibles clientes e ofrecen máis;
por exemplo, a compañía de seguros Mapfre. A citada compañía ofrece aos seus clientes a posiblidade de faceren o seu seguro na lingua que desexen das
oficiais no Estado Español. Ter
visión de futuro é sinxelo, barato, rendible e demostra sensibilidade con todas e todos os
clientes. Unha sensibilidade e
unha visión empresarial da que
carece o seu Caderno.G
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O xamón serrano galego
comeza a recuperar a gloria pasada
Os derivados do
porco celta ou do
criado de xeito
ecolóxico triunfan
nun mercado moi
esixente

Xurxo González

A primeira parte das memorias
de Gabriel García Márquez titúlase Vivir para contala. Nela
relata os primeiros anos da súa
vida nunha Colombia onde os
operarios traballaban para
multinacionais estranxeiras
como a United Fruits. No comisariato da compañía bananeira podíase comprar, entre
outros produtos, xamón serrano galego. Non se trata dunha
casualidade. No século XIX e
primeiro terzo do século XX, o
xamón serrano galego foi moi
apreciado en España e exportado a outros países.
Miguel Vila, xornalista gastronómico e responsábel do
blog www.colineta.com confirma o renome que no pasado
tivo este produto. “Trátase de
algo que a xente hoxe xa non
lembra, en parte porque temos moi metida na cabeza a
imaxe do xamón de Jabugo”.
Non obstante, aínda quedan
algúns símbolos que lembran
que Galiza foi unha potencia
neste ámbito. Por poñer un
exemplo, os viaxeiros que percorren a estrada entre Vigo e
Ourense ou a máis recente Autovía das Rías Baixas coñecen
ben A Caniza e os seus bocadillos de xamón.

FALTA DE INDUSTRIALIZACIÓN. Torre
de Núñez é a única empresa
de charcutería que conseguiu, até o momento, o selo
de Galicia Calidade. As súas
especialidades son o xamón
serrano e os embutidos tradicionais. O seu director xeral,
Xosé Manuel Núñez, afirma
que “durante décadas o xamón serrano galego estivo
considerado como o de mellor calidade de España, axudado pola alimentación dos
porcos e polas condicións
ambientais, xa que a humida-

Cala nos secadeiros de Xamóns A Paradanta, na Caniza.

de do aire favorecía unha óptima curación en épocas nas
que non existían secadoiros
como os da actualidade”.
A perda do recoñecemento
e da calidade na produción de-

’’

Esquecemosorenome
que tivo o xamón galego no
pasado, quizais porque
temos moi metida a imaxe
do xamón de Jabugo”

’’

Nonhouboempresarios
que se decidisen
a profesionalizar
e modernizar o proceso
de elaboración”

’’

ChinaeosEEUUofrecen
posibilidades para a
exportación, ao non ter os
consumidores prexuízos
pola procedencia deste
produto”

beuse a que, mentres noutras
zonas do Estado os fabricantes
apostaron por un produto de
calidade, non houbo empresarios galegos que se decidisen a
profesionalizar e modernizar o
proceso de elaboración. Vila
incide nesta dirección ao considerar que en Galiza non se
superou o sistema de produción arcaico. “Até hai 20 anos
esta industria consistía en pequenos comerciantes que ían
polas casas particulares apalabrando os xamóns que se producían nas mesmas”, sinala o
experto gastronómico.
Hai que ter en conta que a
industria do xamón precisa
dun investimento relativamente elevado, debido ás características da produción. A

PACO VILABARROS

curación e o almacenaxe requiren dunhas instalacións
axeitadas, ademais de varios
meses de procesamento.

O REXURDIR DO PORCO GALEGO. A
cantidade de porcos en Galiza
reduciuse de xeito moi notábel
dende a época do apoxeo do
xamón serrano galego. Non
obstante, unha crecente industria tenta recuperar a variedade autóctona, chamada porco celta. Como indica Manuel
Gago, director do portal do
Consello da Cultura www.culturagalega.org e gastrónomo
entre outras dedicacións, a estratexia que están a seguir algúns empresarios é a de dirixirse ao segmento alto do mercado. “Actualmente algúns pro-

O viño do Ribeiro, outro
damnificado pola historia
Outro produto que gozou
dun gran recoñecemento no
pasado foi o viño do Ribeiro.
Durante varios séculos da
Idade Media e a Moderna
exportouse a varios países
europeos, entre os que destacaba Inglaterra. A súa calidade está avalada por referencias na obra de Cervantes. Non obstante, as guerras

de España contra Inglaterra cortaron o
comercio entre a illa
e a comarca con cabeza en Ribadavia.
Os ingleses optaron
entón por investir en
adegas ao redor da cidade do Porto, os gustos cambiaron e o esplendor do viño
do Ribeiro rematou.G

dutores de xamóns galegos están tendo éxito ao comercializar produtos derivados do porco celta, a uns prezos moi elevados. Outro camiño pasa pola
agricultura ecolóxica, de grande aceptación en moitos países
europeos”.
Empresas como Torre de
Núñez ou Xamóns A Paradanta, tentan acceder ao mercado
con serranos máis tradicionais
e unha boa relación calidadeprezo. Non obstante, a dificultade para os seus produtos vén
dada, como sinala Gago, de
que “o mercado do xamón serrano é moi conservador, e é
difícil que os consumidores
cambien a súa opinión de que
o produto andaluz ou estremeño é de mellor calidade”.
A apertura de importantes
mercados exteriores, como o
chinés ou o estadounidense,
pode ofrecer posibilidades para a exportación deste produto,
ao non ter os consumidores
prexuízos pola procedencia
deste produto. Até o de agora a
entrada do xamón serrano
nestes mercados estaba moi
restrinxido pola súa clasificación como carne crúa, cos conseguintes riscos sanitarios.
En todo o caso, o éxito depende de achegarse ao gusto
dos consumidores. Como sinala Manolo Gago, as características do produto galego de
máis calidade “son diferentes
ao doutras rexións debido a un
clima e unha alimentación
propia do país”.G

PARA OS MÁIS
PEQUENOS
Os Bolechas adican un volume
da súa serie “Animais autóctonos galegos en perigo de extinción” á recuperación do
porco celta.G
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ELECCIÓNS AUTONÓMICAS 2009

Gato: ‘Non pediriamos controlar unha consellaría’
Terra Galega
pecha filas para
saír da crise antes
das autonómicas

Manuel Vilas

Nas eleccións locais de 2007, Terra Galega tivo o 3,7 % dos votos
na Coruña. Unha cifra non moi
afastada da polémica barreira do
5 %, levantada na era Fraga e
mantida polo bipartito. Con todo –de repetirse a alta participación de 2005– TEGA debería duplicar os seus votos até os 47.000
para lograr un escano pola Coruña. “Aspiramos a ter dous ou tres
deputados, sobre todo na Coruña e Lugo”, di o coordinador xeral Xoán Gato, malia que estas
opcións están lastradas por unha fonda crise interna.
Dun lado está Gato, alcalde de
Narón e un dos principais provedores de votos, con 6.000 sufraxios. En fronte ten ao ex-conselleiro de Sanidade co tripartito Pablo
Padín e o concelleiro de Cedeira,
Xermán Tobío. Ambos lideraron
un “golpe de estado” na asemblea deste verán, rebelión que
Gato parou nos xulgados. Malia
que o fallo non é firme, o coordinador di que “foi un sarampelo tí-

Xoán Gato [terceiro pola dereita] nunha reunión da executiva de Terra Galega.

’’

Pode Terra Galega apañar
algún deputado nas
autonómicas? É unha das
incógnitas dos próximos
comicios. Da súa resposta
pode depender a cor da
próxima Xunta”

pico que sofres cando estás a medrar. O partido está normalizado
ao 99 %. Dos 66 concelleiros, 64
están integrados na vida normal
do partido, igual que os cinco alcaldes. Só hai dúas agrupación locais nas que temos problemas”.
Gato céntrase agora en definir un programa, pois moitos
dos seus votantes descoñecen o
ideario mais alá de cuestións
municipais. “Somos claramente
nacionalistas e de centro. No as-

pecto social, democristianos; no
eido da política económica somos liberais, no sentido que
queremos a autonomía para poder desenvolver a economía galega. Queremos dar unha visión
de Galicia diferente. A Galicia urbana, digamos a Galicia universitaria domina a vida política, en
contra da Galicia verdadeira, a
Galicia rural”.
Tal discurso parece propio do
sector da boina do PPdeG, pero

Gato nega preferencias no caso
de lograr algún deputado. “Pactariamos con quen cumprise
cun decálogo que estamos a preparar. O primeiro punto é o control do gasto público, cada euro
ten que servir para investir e non
para a Cidade da Cultura. Tamén queremos un urbanismo
áxil e claro. Quen asuma isto sería a quen apoiariamos, sen esixencias de controlar unha ou outra Consellería”, explica.G

ou cregos. Non facía a menor
concesión. Falaba en castelán
coa intransixente firmeza de
quen cumpre un alto e sagrado deber. (…) A idade, o saber
e as facultades propias da súa
función dábanlle ao escolante unha superioridade natural
dentro do noso mundo infantil. Pero a utilización ríxida
dunha lingua distinta da nosa, dunha lingua que excluía a

nosa, dáballe unha autoridade estraña, unha autoridade
que non era natural, unha autoridade que tiña un significado negativo, xa que en lugar de estabelecer a súa superioridade persoal de mestre
trataba de estabelecer a nosa
inferioridade colectiva. E non
só a nosa inferioridade en
canto a escolares, senón a inferioridade nosa en canto ga-

lego-falantes. Máis esa inferioridade englobaba tamén
aos nosos pais, aos nosos irmáns e familiares, aos nosos
veciños, a todo o que era o
noso mundo propio” (Da miña acordanza, as memorias
non rematadas de Ramón Piñeiro. Recollido en Grial,
111).G

CARTAS
RAMÓN PIÑEIRO
O labor de Ramón Piñeiro foi
amplamente superado por
xente das seguintes xeracións
pero iso non impide que el
mereza o recoñecemento que
a Real Academia Galega decidiu outorgarlle dedicándolle
o Día das Letras 2009. Hai
meses lin un libro sobre Piñeiro e gustaríame reproducir

textualmente unhas palabras
súas que me impresionaron
bastante e que non necesitan
comentario: “O choque máis
importante que me produciu
a escola foi o cambeo de lingua. O escolante, que era de
Lugo, falaba en castelán dentro e fóra da escola e falábao
con todo o mundo, mesmo
que fosen nenos ou vellos,
homes ou mulleres, labregos

Ramón Coira
(Ourense)
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PEPE CARREIRO

HERNÁN CORTÉS
Luís Lamas

É

PARLAMENTO E INFRAESTRUTURAS

Vista das obras do viaducto na saída do tramo do AVE Santiago-Ourense. Montouto, Santiago.

OTTO / AGN

A ‘aldraxe’ da subcomisión do AVE
O PP, a través do seu deputado en Cortes,
Celso Delgado, critica con dureza a negativa
do PSOE a controlar as obras do tren de alta
velocidade e pide o apoio do BNG á súa postura
M. Vilas

Nunca unha subcomisión causou tal rebumbio. Detrás da forma de control das obras do AVE
acóchase saber se, tal como buscan os conservadores, os acordos entre BNG e PP poden estenderse na precampaña.
Semella claro que a Ministra
de Administracións Públicas,
Helena Salgado, non vai atender
a petición do Parlamento de Galicia –cos votos do PSdeG– e do
Congreso –sen o apoio socialista– para que membros das dúas
administracións avalíen a execución das infraestruturas estatais
en Galiza. Unha subcomisión
que os socialistas si aprobaron
para a Generalitat de Cataluña.
Para o deputado do PP, Celso
Delgado, trátase dunha “verdadeira aldraxe”. Delgado pon sobre a mesa cifras para demostrar
que “a palabra da ministra non
abonda”. Así, no tramo do AVE
entre Lubián e Ourense Fomento non executou o 72 % do orzamento para 2007. Tamén nas

obras de Ourense a Vigo quedou sen executar a gran maioría
dos cartos, o 87 %.
Antón Louro, deputado do
PSOE, considera estas porcentaxes “unha perversión dos datos de Celso Delgado”. “Se iso
fose certo, como explicaría o nivel de execución das obras entre Ourense e Santiago?”, pregúntase. Louro insiste no habitual retrouso socialista do “horizonte de 2012 para que Galiza
estea conectada á rede do AVE”.
A alternativa socialista á subcomisión son reunións trimestrais entre Touriño e Salgado.
Louro asegura, en aparente contradición co demandado polo
PSdeG en Santiago, que xa hai
abondo coas comisións de control a Fomento no Senado e no
Congreso, a última presidida por
el mesmo.
Para o PP esta solución é unha “burla”. Tampouco lle vale
ao BNG. “A nós parécenos moi
ben que Touriño se reúna cantas veces queira cos ministros,

pero isto non pode ser unha alternativa”, explica o deputado
Francisco Jorquera.
Malia darlle ao ente o cualificativo de “imprescindíbel”, Jorquera admite que a subcomisión
non é condición sine qua non para apoiar os orzamentos do Estado. “O que valorará o BNG é o resultado global da negociación”,
explica o deputado que aposta
por uns orzamentos anti-crise
cun aumento do gasto social.
‘O BNG SOCIO ÚTIL’, SEGUNDO O PP.Celso
Delgado pídelle ao Bloque que
dea un paso á fronte e condicione o seu apoio aos orzamentos
de 2009 á creación da subcomisión. “O BNG en Madrid está a
facer máis de socio útil que de
oposición”, láiase o deputado
do PP, quen xulga que os nacio-

’’

Se o goberno central
fose do PP, serían os
deputados galegos deste
partido os que se terían
sometido á disciplina
estatal”
[F. Jorquera]
Deputado do BNG no Congreso.

nalistas están a vender demasiado barato o seu apoio en Santiago. “Non podo entender como
hoxe repiten a escena do sofá
cando hai un ano pediron o
mesmo e non se cumpriu” critica sobre as negociacións entre o
BNG e o Ministro de Economía.
Jorquera rebate tales acusacións atacando os partidos estatais. “Quen ter que dar explicacións é o PSOE, que caeu nunha
grave contradición, non votou o
mesmo en Madrid e en Santiago”
dilles aos socialistas. Aos populares espétalles que “estou convencido que se o goberno central fose
do PP, serían os deputados galegos do PP os que se terían sometido a disciplina estatal”.
Ataques á marxe, Jorquera
non se pecha á posibilidade de
novos pactos puntais co PP para
obter unha “subcomisión integrada de maneira paritaria entre
as dúas administracións”. Con
todo, rexeita a posibilidade de
acordos máis amplos, como suxería a documentación do PPdeG
filtrada aos medios a pasada semana: “é bo que as forzas dialoguen, á marxe de diferenzas ideolóxicas, para actuar nunha mesma dirección; pero o PP ten que
cambiar moito para que poidamos chegar a outros acordos”.G

o prototipo de conquistador español, movido máis
pola ambición que por ideais e
que foi quen de convencer os
indios de que as bagatelas que
portaba eran tan valiosas coma
o seu ouro.
Zapatero vén ser o prototipo
de conquistador contemporáneo, mentres que o papel de inxenuos aztecas lle toca desempeñalo ao BNG. Noutros lugares os indíxenas teñen pouco de
inxenuos.
Levamos varios anos nos
que os nacionalistas deron o
seu apoio aos Orzamentos do
Estado a cambio non se sabe
moi ben de que, ou polo menos
os galegos non percibimos as
contraprestacións. Daba a sensación de que devecían por
apoiar a Zapatero.
Cada ano as declaracións foron máis grandilocuentes e o
investimento real no noso país,
minguante.
Evidentemente, falamos de
realidades non de contos. Sobre o
papel os orzamentos eran espectaculares. Se fosen certos, o AVE
xa tería que estar no Padornelo.
Pero logo chegan as rebaixas. En
realidade, o goberno sempre tivo
claro que as expectativas quedan
en auga de bacallau.
Este ano estamos de novo
coa mesma leria: o BNG anunciando o que vai pedir a cambio
do seu voto, e o PSOE vendo
que fruslerías lles pode entregar
aos indíxenas.
O resultado final xa o coñecemos. Igual que Cortés, Zapatero
comprará a vontade dos nacionalistas galegos con catro promesas e un bo sorriso, mágoa
que nin unha cousa nin a outra
favorezan en nada os galegos
que seguimos a ser a Cincenta.
Non era malo que nesa negociación tivesen presente
dous ditos: o papel terma do
que lle poñen e unha cousa é
predicar e outra dar trigo. G

’’

Zapatero comprará
a vontade dos
nacionalistas galegos
con catro promesas
e un bo sorriso”
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Xosé Crespo, alcalde de Lalín

‘Galicia Central pode desbotar
fronteiras provinciais e partidistas’
Ademais de alcalde de Lalín, onde é
concelleiro hai máis de vinte e cinco anos,
Xosé Crespo (Lalín, 1959) exerce
actualmente de secretario de organización
no PP galego. Defensor da fusión de
municipios é un dos impulsores de Galicia
Central, a asociación do seu concello, con
Monforte, Melide e O Carballiño

Xan Carballa
Pepe Ferrín / AGN [FOTOGRAFÍA]

Cal é a filosofía coa que nace
Galicia Central, que inclúe
concellos de catro provincias e
todas as formacións políticas?
É ampliábel no futuro?
O tempo dirá e se é beneficioso e
factíbel ampliarémola. O que
queremos é unir forzas no centro de Galicia, porque estamos
lonxe das cidades e non podemos pertencer a ningunha das
áreas metropolitanas en proxecto. Queremos facer un lobby
con vida propia e unir forzas
desde a Galicia interior porque
precisamos crear sinerxias cara
Europa e coordinar políticas
económicas e de intercambio
empresarial. Non é unha asociación contra a FEGAMP, que nos
representa a todos, é algo máis
pragmático. Melide, Lalín, O
Carballiño e Monforte viviron
en conxunto durante séculos
máis alá das fronteiras provinciais que se impuxeron. En Lalín
asemellámonos máis entre nós
que, por exemplo na mesma
provincia, cos concellos do Morrazo. E tamén saltamos as limitacións políticas porque somos
alcaldes das tres forzas parlamentarias galegas. Iso quere dicir que logramos aparcar o partidismo porque os alcaldes somos esencialmente prácticos e
vémonos na obriga de dar respostas en tempos record. Daquela fóra fronteiras provinciais
e partidistas.
Isto conecta cunha idea súa de
vello, sobre a que promoveu

mesmo un estudo, da fusión
de concellos. Está madura a situación ou falta consenso para
avanzar?
Nacemos con tres partidos porque se fose desde un só grupo
nacería coxo. A fusión de concellos sería o ideal e sempre a
defendín. O estudo que pagou
o concello de Lalín á Universidade de Santiago era imparcial.
Participaron nel profesores de
diferentes tendencias (socialistas, nacionalistas e conservadores), e concluían que esa fusión era viábel, desexábel e a
única opción de futuro. Pero
debemos ser realistas, porque
aínda que o Reino Unido, Alemaña ou Holanda fixerona e
non pasou nada, nós estamos
algo lonxe pola nosa idiosincrasia. Debemos telo no horizonte
como saída única ao inframunicipalismo, porque temos 315
concellos, porque máis da metade non teñen vida propia e
están subsidiados e dependentes. Se os xuntamos e facemos
núcleos máis amplos as cousas
mudarían e mellorarían os servizos á xente. Falta maduración
e ter presente que somos unha
democracia con apenas 30
anos. Os nosos sucesores farano. Galicia Central non
pensa en fusións, e estamos
vendo que cousas podemos facer en conxunto –temos en
marcha un estudo polo Eixo
Atlántico–, pero cando os cidadáns vexan as vantaxes de actuar unidos voluntariamente
para facer servizos podemos
servir de exemplo.

A comarcalización era unha
idea semellante?
Algunhas comarcas eran moi
artificiais e só existían no papel.
Das áreas metropolitanas en
España apenas dúas funcionan ben e iso dá que pensar,
porque cando hai alcaldes de
moi diferentes partidos as cousas non carburan. Cando
arrinque a de Vigo estudaremos a experiencia. Mentres
tanto esta idea de lobby pódenos axudar moito, en temas
como o turismo interior que é
unha das nosas grandes potencialidades económicas.

FINANCIAMENTOMUNICIPAL.
A irrupción de Galicia Central
coincidiu coa ‘crise’ provocada
polas declaracións de Solbes
que conxela as expectativas

económicas dos concellos. A
suficiencia financeira segue a
ser a nai das batallas do municipalismo?
Os concellos desenvolvemos
entre un 25-30% de competencias ‘impropias’, que deberían
pagar outras administracións, a
autonómica ou a estatal. E por
elas non recibimos un euro.
Despois de trinta anos de descentralización autonómica xa é
chegada a hora dos concellos.
Nós repartimos un 13% de todos os investimentos públicos,
algo máis do 30% xestiónano os
gobernos autónomos e o resto
directamente o Estado. A media
europea nos concellos é do 20%
e algúns como Francia chegan
ao 25%. Cando se asinou o
Pacto Local a fronteira desexada estaba no 20%. Agora quérennos conxelar calquera au-

mento. Zapatero dixo no discurso de investidura que esta ía
ser a lexislatura dos concellos,
pero lonxe diso non nos dan nin
o acordado previamente, porque a cantidade de 1.000 millóns de euros da que se fala
para toda España é o que nos
adebedan da liquidación de
2007. As economías dos concellos medianos e pequenos son
quen máis o van notar porque
son as máis maltreitas e teñen
moita menor capacidade de
manobra que as maiores cidades, que só son sete en toda Galicia. Coa conxelación non podemos nin facer fronte ao aumento que acordaron para os
funcionarios en 2009.
E das Deputacións que pode
dicir, porque a súa supresión
ou coordinación sempre pa rece un tema tabú e toca ta -

‘O galeguismo do PP é ver o mundo
con ollos galegos e non de Madrid’
Filtrouse un documento interno do PP, sen paterni dade recoñecida, que fala de
mudar a estratexia popular
para abrir o abano de posi bilidades políticas se non
acadan a imprescindíbel
maioría absoluta.
Nós imos xogar para lograr
unha maioría que tivemos dezaseis anos. No inquérito máis
recente a cousa estaba a tiro
pero sei que cada vez son máis
difíciles as maiorías absolutas
en todas partes. Non o descartamos porque tal como está o
país o PP pode logralo. Sobre o
documento que menciona, o
noso presidente di que non o
coñece polo tanto sería alguén que o elaborou pola súa
conta. É moi respectábel, pero
non é un documento do PP de
Galicia.
Visto desde fóra apréciase
no PP galego unha alma
máis galega, que vostede representaría moi ben, e outra

máis ‘desleixada’?
O PPdeG naceu cun forte
compoñente galeguista e ten
que seguilo tendo. Se non o
tivese nin conseguíamos
maiorías absolutas, nin gobernábamos máis de douscentos concellos, nin as catro
deputacións. Nós reivindicamos un PP galeguista por
máis que nolo negue o partido socialista por arrimar a
brasa á súa sardiña. Pertencemos a unha estrutura nacional pero con sinais galegos
propios e non renunciamos
ao noso galeguismo, sinxelo,

’’

Non renunciamos ao noso
galeguismo, sinxelo,
emotivo e pragmático”

emotivo e pragmático. O que
nos inculcaron os nosos pais,
sobre todo os que somos
máis rurais, que nacemos falando galego. Eu digo sen vergoña que até os seis anos non
falei castelán, que o aprendín
na escola. A convivencia harmónica de galego e castelán e
o galeguismo de ver o mundo
con ollos galegos é o que reivindicamos. Ese sentimento
de país, que sente a maioría
da xente e se vive singularmente na emigración.
Non sei como ve esa forma
de mostrar por algúns me dios de Madrid que aquí hai
case un apartheid lingüístico
co castelán?
Hai que respectar todas as
ideas porque o mundo é moi
plural. Unha persoa do PP en
Galicia e outra do PP en Madrid ven cousas diferentes,
porque depende de onde che
toque vivir. E nós vemos o
mundo con ollos galegos. G
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’’

A fusión de concellos
é viábel, desexábel e a
única opción para saír
do inframunicipalismo”

’’

Os cidadáns teñen que ver
as vantaxes de actuar
unidos voluntariamente
para facer servizos,
Galicia Central pode servir
de exemplo”

’’

Coa conxelación
económica os concellos
non podemos nin facer
fronte ao aumento
que acordaron para
os funcionarios en 2009”

mén á hora de falar de economía ou organización local?
As deputacións, como concello de concellos, tamén saen
prexudicadas porque van no
paquete da Administración local. Coas deputacións sempre
se falou para retirarlle competencias pero non pensando en
devolverllas aos concellos. O
primeiro é falar se as autonomías están dispostas a facer
plans obxectivos e por áreas
como teñen as deputacións.
Unha consellaría de Medio
Ambiente, por poñer un
exemplo, pode por unha depuradora aquí ou acolá, ao seu
criterio arbitrario, asinando
convenios segundo a cor política. Podíase falar de regulación das Deputacións se o criterio autonómico fose equitativo e imparcial sen ese criterio
de afinidade política. Mentres
non se acade un clima de equidade non poden coordinarse
as Deputacións, porque os
plans que estas teñen son obxectivos, repartindo o diñeiro
segundo superficie (30%) e poboación (70%). Poden incluírse outros índices pero a
resultante é que todos son tratados por igual. A Xunta ou calquera goberno autónomo,
asina con quen lle peta, e mentres a igualdade non se produza, ningún partido vai querer tocar as Deputacións. Falas
de suprimilas cando non as
gobernas pero cando entras
cambia a tocata.G
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ENPOLEIROALLEO
ESPAÑA, EUROPEA
OU AMERICANA?
El País
(xoves 18 de setembro)

O periódico El País faise eco das
dificultades que está a pór o sucesor de George Bush nas eleccións á presidencia dos Estados
Unidos, John McCain, para normalizar as relacións do seu país
con España. “En medios diplomáticos atribuíase onte a actitude do candidato republicano a
unha confusión, pois a entrevista [na que elude en catro ocasións a comprometerse para celebrar unha reunión con Zapatero] centrábase nas relacións con
Latinoamérica e a xornalista tivo
que lembrarlle que España é un
país europeo cando insistiu en
poñer como exemplo a México.
No mellor dos casos poría en evi-

John McCain, candidato republicano á presidencia dos EE UU.

dencia a súa ignorancia respecto
a Zapatero. A celebración dunha
entrevista entre os dous presidentes é unha prioridade da diplomacia española”. O xornal sinala que Zapatero atribuíu as
declaracións do líder conservador americano ás eleccións. “?
lóxico que teña a prudencia necesaria, hai un proceso electoral”, afirmou o presidente do Goberno español.

STEVE MARCUS / REUTERS

O IDIOMA
E A ENXEÑERÍA SOCIAL
Galicia Hoxe
(xoves 18 de setembro)

Na contraportada de Galicia Hoxe, Fran P. Lorenzo faise eco
dunha información publicada
en El Mundo sobre a lingua do
ensino en Galiza. “Grazas a unha
extensa e biliar reportaxe asinada por Manuel Romero o 8 de

setembro sei que milleiros de
pais galegos, e cito literalmente,
‘para escapar da experimentación social e enxeñería lingüística á que está sometendo a Xunta
de Galicia aos nenos da súa comunidades’, recorren a solucións como ‘invitar en vacacións
a outros rapaces de fóra da rexión para realizar unha especie
de intercambio lingüístico nacional que fomente o uso do español que non se practica en clase’. Axiña imaxinei as moradas
dos meniños galegos –pallozas
con calefacción animal ou lúgubres vivendas urbanas–, repoboadas por arios valisoletanos, portadores dese castelán puro que
aquí lles é brutalmente negado”.

EUROPA E O RACISMO
International Herald Tribune
(xoves 18 de setembro)

“Actitudes contra os xudeus e
musulmáns aumentan en Europa”, titula unha información de
International Herald Tribune,
que asina Brian Knowlton. “As
actitudes contra os xudeus e musulmáns aumentaron nos últimos tempos en moitos países de
Europa, aparentemente como
reflexo dos problemas coa inmigración, a globalización e as dificultades económicas, sinala un
enquisa internacional. Os sentimentos antisemitas son particularmente fortes en España, Polonia e Rusia –cun aumento significativo desde 2006, conforme o
inquérito do Centro de Investigacións Pew. Contra os musulmáns tamén hai fortes sentimentos neses tres países, ao igual
que en Alemaña e Francia. ‘Hai
unha clara relación entre as actitudes antisemitas e contra os
musulmáns’, di o informe de
Pew, feito público o mércores 17.
O 46% dos españois ten unha
opinión negativa dos xudeus, como o 36% dos polacos e o 34%
dos rusos. Nos tres países esa
conduta aumentou seis puntos
desde 2006. A metade dos españois e dos alemáns admiten unha opinión desfavorábel acerca
dos musulmáns. Un de cada catro británicos ou americanos responderon de forma negativa respecto dos musulmáns. Hai unha
aparente maior relación entre a
inmigración e as tendencias económicas negativas que no tamaño da poboación xudea ou musulmá. Alemaña e Francia teñen
moita poboación árabe, mentres
en Polonia é unha colonia pequena. España conta cunha minúscula poboación xudea”.G

CFV FASHION
WEEK
Damián Villalaín

E

n vista do chorreo que lles
caeu enriba despois do comunicado sobre as graves consecuencias do ensino bilingüe,
un supón que talvez B&B, a parella dirixente do Club Financiero de Vigo, estea sopesando concienzudamente a posibilidade
de dedicarse a organizar torneos
de golf, cursos de cata de viños
ou mesmo unha CFV Fashion
Week, en lugar de seguir perorando con tanta facundia sobre
linguas, autonomías, territorios
e federalismos. Ninguén nega,
por suposto, o dereito dos xestores do Club a opinar sobre estas
ou outras materias, pero é razoábel dubidar sobre o alcance representativo das súas ocorrencias. Entre os socios do CFV que
coñezo, aínda non sei de ningún
que comparta os seus diagnósticos, ao día de hoxe un tanto frikis, sobre a maldade esencial do
Estado autonómico ou sobre a
negativa incidencia da lingua galega na competividade da nosa
economía. En fin, o que un se
pregunta é se as empresas e institucións asociadas no CFV externalizaron no think tank formado por B&B as súas capacidades para pensar e opinar, ou se o
xa célebre dúo predica por conta
propia.
Dado o éxito dos seus ditames, reitero a miña suxestión
de que B&B abran unha nova
liña de produto, máis vinculada ás actividades lúdicas e recreativas. Albíscase por eses
pagos un amplo e gratificante
abano de opcións, desde a gastronomía até o tiro ao prato,
que acadarían con certeza un
maior consenso entre os socios do Club e tamén entre a
cidadanía. E sempre quedaría
aberta a posibilidade de que
algunha figura mediática –Rosa Díez, só por poñer un exemplo– amadriñase os eventos. G

’’

Dado o éxito dos seus
ditames, reitero a miña
suxestión de que B&B
abran unha nova liña
de produto, máis
vinculada ás
actividades lúdicas”
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INTERVENCIONISMO
Carlos Aymerich

N

Aspecto da XII Asemblea do BNG celebrada en Santiago en decembro do 2006.

PACO VILABARROS

BNG, do asemblearismo
ao perigo dun congreso á búlgara
A forma de representación da Asemblea
Extraordinaria dos nacionalistas,
motivo de polémica interna
H. Vixande

A Asemblea Extraordinaria que o
BNG celebra o 5 de outubro en
Santiago incorpora unha modificación organizativa que motivou certa polémica: a supresión
da asistencia libre e universal dos
militantes e a instauración da representación mediante delegados. Varios colectivos consideran que se elimina a democracia
interna, mentres que a dirección
sinala que é unha garantía da
presenza de todos os sectores e
unha necesidade organizativa.
Desde a VII Asemblea do
BNG, o Consello Nacional desta
organización tiña a potestade de
decidir mudar a forma de representación nas Asembleas desde
a habitual asistencia de todos os
militantes que o desexasen a
unha forma de intermediación
a través de delegados elixidos
nas comarcas. Na pasada Asemblea, a XII, o Consello Nacional
devolveulle á Asemblea a competencia nese eido e no mesmo
acto decidiu que a partir de agora a participación será mediante
delegados elixidos nas comarcas mediante un regulamento

que redactaría o Consello Nacional e que se debatería nas
propias comarcas. “Que razón
habería para incumprir un
mandado da asemblea?”, pregúntase o secretario de Organización do BNG, Alberte Ansede.
A interrogación de Ansede relaciónase coas protestas chegadas desde varios colectivos do
BNG, que consideran que o novo modelo “dificulta a democracia interna”. As dúas principais
forzas que discuten este modelo
son o Movemento pola Base e o
Encontro Irmandiño. Con todo,
Mário López Rico, coordinador
desta última organización e integrante da Executiva do BNG, sinalou que “non estamos por extroverter os procesos internos do
BNG”, polo que non realizou
pronunciamento ningún.
Movemento pola Base, en
troques, manifesta de forma
aberta a desconformidade cun
modelo de representación que,
Breixo Lousada, membro da súa
Mesa Nacional, considera que
“pode impedir a participación
das minorías e sobre todo dos independentes, que constitúe o

’’

Podeimpediraparticipación
das minorías e sobre todo
dos independentes,
que constitúe o grupo máis
numeroso do BNG”
[Breixo Lousada]
Movemento pola Base.

’’

Querazónhabería
para incumprir un
mandado da asemblea?”
[Alberte Ansede]
Secretario de Organización do BNG.

grupo máis numeroso do BNG”.

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.
Esquerda Nacionalista, que no
seu momento manifestou a súa
oposición a este sistema, acéptao e acátao porque é un acordo
asembleario. No entanto, o seu
secretario nacional, Xosé Chorén, sinalou que “agora o debate
debe centrarse en como conseguir a participación de todos os
sectores”. Tras o proceso de elaboración do Regulamento no
Consello Nacional e o posterior

debate nas asembleas comarcais, estableceuse unha participación de 1.500 delegados máis
os 107 membros do Consello
Nacional, integrantes natos da
Asemblea. A forma de elección é
de proporcionalidade pura a través de listas pechadas. Estas non
teñen que cumprir o requisito de
incluír o mesmo número de representantes que a cantidade de
delegados que corresponde á
comarca na que se presentan,
senón que abonda con que as
candidaturas alcancen o 25% do
total de persoas elixíbeis. “Nos
pensamos que o mínimo esixido
podía ser máis baixo, en torno ao
15%, para facilitar a presenza das
minorías”, indicou Chorén.
Con este modelo de participación, Movemento pola Base
anunciou que non acudirá á
Asemblea Extraordinaria e Breixo Lousada agoirou un “congreso á búlgara”. Chorén, pola súa
banda, considera que este sistema “beneficia á dirección porque lle permite visualizar as tendencias e saber se hai unha masa
social máis crítica”. Lousada,
doutro lado, lembra que “a oficialidade teme os discursos alternativos”, mentres que Alberte
Ansede lembra que “eses debates poden darse nas asembleas
comarcais, que están a rexistrar
moita participación”.G

on. Quizais non se trate
aínda da fin do capitalismo. Mais, ao menos, é de esperar que ao estourido da enésima
burbulla financeira suceda a fin
do capitalismo tal e como o coñecemos desde 1973. De facto,
de facermos algunha comparación, debe recoñecerse que a
crise actual garda grandes similitudes coa de 1929: baixos salarios, alto endebedamento privado, especulacion financeira,
regulación e organismos fiscalizadores inaxeitados ou inexistentes e doutrina económica
oficial ultraliberal (neoclásica
daquela, neoliberal hoxe). Poderiamos seguir co xogo das semellanzas: do mesmo xeito que
tras a gran depresión a recuperación veu da man da intervención e planificación pública, cabería pensar que tamén hoxe é
a intervención pública –en forma de inxección de liquidez nos
mercados ou salvamento de
entidades financeiras quebradas– a que nos vai guiar ao final
do túnel.
E, porén, hai diferenzas substanciais. Non abonda coa recuperación de instrumentos públicos de regulación e dirección
da economía. Para que o modelo mude realmente o decisivo
non é que se interveña (a socialización de perdas é unha característica esencial do capitalismo) mais o sentido, os fins que a
medio desa intervencion se procuren. E, a diferenza do New
Deal dos anos 30 do século pasado, os milleiros de millóns de
dólares investidos nesta crise
non visan protexer os intereses
dos particulares endebedados
mais os dos accionistas e xestores das empresas rescatadas.
Haberá que aínda agardar para
ver se o investimento público
vai ir acompañado da titularidade ou control público desas entidades e dunha regulación
mais intensa en beneficio da
maioría. G

’’

Haberá que agardar aínda
para ver se o investimento
público vai ir
acompañado
do control público
desas entidades”
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Atentados da ETA. O brigada Luis Conde da Cruz, de 46 anos, morreu ao
estourar un coche bomba colocado pola ETA na localidade cántabra de
Santoña. Noutro atentado do mesmo grupo terrorista, once persoas resultaron feridas en Ondarroa (Biscaia). En apenas 48 horas ETA cometeu
tres atentados .G

Xesús Veiga

‘H

ai que facer un paréntese na economía libre
de mercado”: esta frase-consigna do presidente da CEOE
coincidiu, temporalmente,
cun artigo xornalístico de Felipe González no que criticaba o
modelo neoliberal e postulaba
unha política de intervención
dos poderes políticos na economía.
Co que está chovendo no sistema económico mundial resulta explicábel que algúns
queiran facer, precipitadamente, unha paréntese na súa traxectoria de apoloxetas dos
cambios operados no capitalismo occidental a partir da década dos 80.Semella que agora
non “vivimos no mellor dos
mundos posíbeis” tal e como
proclamara o ex-presidente
mentres promovía procesos de
reconversión e privatización no
tecido empresarial público.Porén, o intervencionismo estatal
na economía non é algo que naza con esta crise nin é privativo
dos gobernos de adscrición nominal socialdemócrata. Manuel Fraga, Nicolas Sarkozy e
Angela Merkel son tres exemplos demostrativos de que o liberalismo económico só se
practica nas aulas universitarias
e nas tertulias audiovisuais.O
que fica desacreditada co actual
tsunami financeiro é a credibilidade do argumentario lexitimador do funcionamento do sistema.Non é certo que a priorización indiscriminada da lóxica
do máximo beneficio empresarial asegure un modelo social de
benestar equilibrado e harmónico.Por non citar dúas das falacias que se presentaron como
correlatos racionais do anterior:
que os ciclos económicos xa
non existían e que o pleno emprego ía ser unha realidade desta primeira década do século
XXI.Esa utopía xa rematou.Mais
que paréntese, o que fai falta é un
punto e aparte.G

’’

O tsunami financeiro
desacredita
o argumentario
lexitimador
do sistema”

PAÍS VASCO

Iñaki Anasagasti, senador do PNV

‘UGT e CC OO bloquean as transferen
querda abertzale teña presenza

Durante anos foi a voz dos nacionalistas vascos no nas institucións. Como valora
congreso, para deixar paso agora a Josu Erkoreka. ese novo escenario político?
Interlocución sempre a hai,
Iñaki Anasagasti (Cumaná-Venezuela, 1947)
aínda que estea no cárcere, peanaliza a actual situación política vasca e
ro é mala. Tamén é certo que
do seu partido á luz das últimas decisións xudiciais eles o gañaron a pulso por ser
moi covardes respecto a ETA.
e coa reaparición mortal de ETA presente

Xan Carballa

A decisión do Constitucional de
impedir a consulta de Ibarretxe,
deixa o PNV sen o seu eixo político fundamental destes anos?
Quédanos traballar nunha reforma estatutaria para que se
consagren no propio Estatuto
de Gernika competencias que
teñen os estatutos catalán e andaluz, que si poden facer consultas. Veremos se o Constitucional llo permite e daquela por
que non o pode facer o estatuto
vasco? En todo caso a consulta
é unha apelación á cidadanía e
iso sempre vai estar presente, o
que pasa é que no futuro pode
que haxa que negocialo co Partido Socialista. Hoxe por hoxe,
sabendo como está composto o
Constitucional polo PP e o
PSOE, é como se as decisións na
liga de fútbol as tomase o presidente do Real Madrid.
A resposta inicial do goberno
vasco apuntaba a propiciar reclamacións xudiciais en Estrasburgo pero agora limítase a unha recollida de sinaturas.
Estamos analizándoo. Porque
houbo un maxistrado español,
Javier Borrego, que botou cinco anos no tribunal de dereitos
humanos de Estrasburgo que
nos suxire que vaiamos á Organización de Estados Africanos,
porque coida que eles si poden
recoñecer a certas tribos... Así
estamos! Dámonos conta de
que Europa fórmana os Estados e despois do que ocorreu
en Kosovo, Montenegro e outros sitios van poñer a súa
Constitución de monteira e facer o que lles pete.

’’

Sabendocomoestá
composto o Constitucional
polo PP e o PSOE, é como se
as decisións na liga de fútbol
as tomase o presidente do
Real Madrid”

’’

Interlocuciónsempreahai,
aínda que estea no cárcere,
pero é mala. Tamén é certo
que eles gañárono a pulso
por ser moi covardes
respecto a ETA”

Tamén á luz desta situación,
pode estar en cuestión a candidatura de Ibarretxe nas próximas eleccións vascas?
Para o PNV Ibarretxe é o candidato pero el aínda non dixo a
súa última palabra. Non é a primeira vez que nos ocorre porque é unha persoa especial para estas decisións. Gustaríanos
xa ter un si.
A ilegalización consecutiva de
ANV e PCTV, semella pechar o
círculo que imposibilita que a es-

En vez de facer como o Sinn
Feinn co IRA preferiron ir obedecendo a ETA, e iso é intolerábel nunha sociedade democrática, e cando matan só protestan polo que lles ocorre a
eles e non do que lle pasa aos
demais. Perden toda lexitimidade e isólanse. Nós partimos
de que lei de partidos é profundamente antidemocrática e
non ocorre en ningún país de
Europa, porque o que delinque vai ao cárcere despois dun
xuízo, e non se pode retirar da
circulación a ningún colectivo,
como o das 150 ou 200.000
persoas da esquerda abertzale.
Non hai esa cantidade de asasinos e parécenos un erro inconmensurábel de quen non
queren resolver o problema
vasco.
Serán as primeiras eleccións
sen esa representación aínda
que se poda medir a súa di mensión nun voto nulo organizado.
Pero o voto nulo non existe politicamente. Poderá ter todo o
simbolismo que se queira pero
a efectos prácticos o que se necesita é representación acreditada. O escenario é malo porque se retira unha opción política e ETA entra nunha espiral de
violencia que para propiciar
unha negociación quere condicionar ao propio Estado. Equivócase porque perdeu xa a
oportunidade o ano pasado,
cando Zapatero se meteu naquela negociación que non sabía como facer e ETA deulle orde a HB e ANV de que se retiraran. É como o que lle pasou a
Arafat en Camp David, que chegou moi lonxe pero ao final tivo
medo e preferiu morrer de mala
maneira a ceder. O medo á liberdade e á discusión o mundo

de HB aínda non o reflexionou.
Mentres non o faga estaremos
nun empate infinito.

NEGOCIAR UN NOVO ESTATUTO
Vostede ve na reforma do Estatuto unha posibilidade de
avanzar cara unha nova situación?
Para min debería ser a nosa
bandeira, porque as regras de
xogo son as que son. Aínda que
limitadas levémolas ás últimas
consecuencias e poñamos os
discursos de PP e PSOE diante
das súas contradicións.
Nas Cortes sempre fala de que
o desenvolvemento do Estatuto está bloqueado.
Fundamentalmente bloqueado por UGT e CCOO, porque
moitas son transferencias de
contido social. Usan o argumento de que se rompe a caixa
única como se fose un becerro
de ouro que hai que adorar.
Pero é que estes dous sindicatos viven do orzamento público e aínda que o Estatuto é unha lei orgánica referendada
non hai maneira de poñelo a
andar. Por riba din que nós
non cumprimos a Constitución. Teñen a tixola na man e
cando reclamamos dannos
con ela na testa.
O lehendakari Ardanza dicía
en 1998, cando se reuniu a Declaración de Barcelona en Vitoria, que era o momento de
abrir o melón constitucional.
Aínda estamos nesa tesitura?
A cousa quedou mal, porque
iso eran tempos de Aznar que
só entendía o problema vasco
en clave de submisión aos seus
postulados. Despois presentouse como vítima do terrorismo e dixo que non estaba disposto a negociar con esa xentalla e meteu a situación nun
bloqueo, que se alimentou coa
propia actividade de ETA e situou as cousas neses empate
que Ibarretxe quixo romper
actuando coma se ETA non
existise. Caéronlle de paus de
todos os lados.G
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Dívar, novo presidente do CPXG.
O Consello Xeral do Poder Xudicial
elixiu a Carlos Dívar como novo presidente do máximo organismo da
xudicatura. Dívar, que entrou a proposta do PSOE, naceu en Málaga en
1941 e o maxistrado máis antigo da
Audiencia Nacional. Será tamén
presidente do Tribunal Supremo.G

’’

PERPLEXIDADE
Agnes Marqués

A

nsferencias de contido social’
‘PNV e BNG podemos
facer un bo acordo
cos orzamentos do estado’
Na negociación dos orza mentos do Estado parece real a posibilidade de que PNV
e BNG actúen en conxunto.
É así. Convergència i Unió
sempre fai o seu xogo e pretende que os demais vaiamos
detrás, pero agora hai posibilidades dun bo acordo para
Euskadi e para Galiza, a pesar
da crise económica, e estamos dispostos a que se é substancioso e explicábel levalo
adiante. Non somos tan maximalistas como para botar pedras no tellado propio. Galeusca é hoxe máis Galeus que

’’

O Senado é unha cámara
fallida. A concepción
do Estado rompe
a posibilidade de
convertelo en territorial”

outra cousa, porque os cataláns actúan polos seus propios intereses, que é respectábel, pero non fan moito esforzo para lograr acordos sólidos.
O Senado, onde vostede actúa agora, ten futuro como
cámara territorial?
O Senado é unha cámara fallida, que podía te algún protagonismo en relacións internacionais, europeas ou en
Defensa, pero na política territorial non. A concepción
do Estado español rompe a
posiblidade de que o Senado
poida tomar ese camiño que
ás veces se fala. Se a aposta
en troques de autonómica
fose confederal si, porque
Galiza, Euskadi ou Cataluña
son nacionalidades históricas con lingua propia e unha
demanda de autogoberno,
pero preferiuse o café para
todos, e quítalle hoxe a autonomía a Esperanza Aguirre,
cando Madrid xa ten tamén
bandeira e himno.G

XAN CARBALLA

‘PNV e EA suicídanse se non van xuntos ás eleccións’
Sen esquerda abertzale e coa
lóxica da lei de Hondt, pode
haber unha nova maioría na
cámara vasca?
Pode dar a vitoria a unha
conxunción do Partido Socialista e o PP. Supoño que
nas cociñas de veleno do Ministerio do Interior tamén se
baralla esa posibilidade.
PNV e EA poden aínda negociar presentarse en coalición?
Carlos Garaikoetxea acaba de
dicir que en situacións de cri-

se se pode reconsiderar a situación. Nós somos propiciadores dunha coalición,
porque pensamos que nesta
situación de acoso é o máis
sensato. Somos dúas almas
do nacionalismo democrático que ou se presentan unidas ou se perden moitos votos. Sería un suicidio ir separados, sobre todo para Eusko
Alkartasuna.
En todo caso vai saír un go berno en minoría, aínda que

o PSOE ten difícil pactar co
PP.
Aquí é unha zona para operacións políticas de Madrid. En
Navarra preferiron deixar a
UPN libre e non gobernar
con Nafarroa Bai.
No PNV conviven dúas ma neiras de entender a política.
É así? Onde se sitúa vostede?
No tema da violencia todos
entendemos que ETA debe
desaparecer, pero hai xente
máis propicia a pactos con

HB e ANV e outros buscan
transversalidades co Partido
Socialista e mesmo o Partido
Popular chegado o caso.
Sempre existiron esas almas
e eu estaría máis na primeira
sempre que Herri Batasuna
fose valente, rompese con
ETA e se dedicase a facer política. E eu non son sospeitoso de nada porque son moi
belixerante e estou no punto
de mira de ETA desde hai
moitos anos.G

braio ou confusión que
se sente cando non se
sabe como reaccionar nunha
situación determinada. Pois
así estamos os cataláns. Dío o
Institut d’Estudis Catalans no
seu anuario sobre a sociedade catalá do 2008. Perplexos,
di, perante a falta de liderado
político e a perda de capacidade de innovación. Emocionalmente desorientados.
Mais ollo porque estes
efectos poden traducirse ao
español. ¿Acaso non se mira
con perplexidade a crise financeira dos EE UU pensando que se o xigante non pode,
outros menos xigantes pero
igual de prepotentes, tampouco poderán? Os expertos
en materia económica descartan que tal furacán se cirna sobre as contas dos nosos
bancos e caixas mais o temor
escoce. Por que, se non, para
que ían pechar a billa crediticia? España foi prepotente na
última década e máis. Rufou
de ser unha das economías
máis fortes a costa da especulación de uns, a connivencia
dos bancos e os soños duns
bastantes máis. E agora, chegan as consecuencias do capitalismo esquizofrénico e
perverso, que ás malas vólvese moi malo. Un cambio de
tornas tan brusco á forza xera
confusión e máis aínda se
quen debe procurarnos confianza ante o aumento do paro, a perda de capacidade adquisitiva e o mutismo financeiro, dan paus de cego. Vénme á cabeza o ministro de
Economía, Pedro Solbes, dicindo, hai poucos días, que a
crise ía limpar a economía. E
os petos de moitos, digo eu. E
que irresponsabilidade deixar que se “lixara”. Despois
de non cubrir o tendal, agora
pretenden roupa limpa. Iso si
que me deixa perplexa. G

’’

Perplexos perante a falta
de liderado político
e a perda
de capacidade
de innovación”
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América Latina a debate nos VI Encontros de Mondariz-Balneario.
A Fundación Carlos Casares ten en marcha até o venres 26 de setembro
e por sexto ano consecutivo os Encontros de Mondariz-Balneario que
nesta ocasión xirarán ao redor da situación xeral que atravesa América
Latina. Como relatores participan Jorge Verstrynge Rojas, Juan Emilio
Cheyre, Javier Carrión, Pedro Puy Fraga, Iván de la Nuez, José Vidal Beneyto[na fotografái] e José Carlos Arias, entre outros.G
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LIVNI SUBSTITÚE A OLMERT

Israel, sistema militar parlamentario
A futura primeira ministra foi antes axente
do servizo secreto, seguindo a tradición
dun país obsesionado pola seguridade
Roberto Mansilla Blanco
analista do IGADI (www.igadi.org)

De espía do Mossad a primeira
ministra. O nomeamento de
Tzipi Livni como nova xefe de
goberno israelí, tras a renuncia
do seu antecesor Ehud Olmert,
confirma un cambio de ciclo político que, paralelamente, achega un síntoma de transitoriedade no escenario político israelí.
Aos seus 50 anos, Livni entra
tamén no carro da historia. Tras
Golda Meir en 1969, Livni será a
segunda muller en ocupar o cargo de primeira ministra en Israel.
O seu background confirma tamén a tendencia israelí en outorgarlles altos cargos políticos a
personaxes que forman parte da
súa elite de seguridade nacional.
Provista dun baixo perfil,
probabelmente influído polos
seus anos de servizo no servizo
secreto, Livni emprendeu unha
vertixinosa carreira política nos
últimos dez anos, un tránsito
que a levou de ser deputada do
dereitista partido Likud a minis-

tra de Relacións Exteriores do
inestábel goberno de Olmert,
cun final que viña anunciándose dende hai, aproximadamente, dous anos.
Precisamente, Livni nunca
esqueceu a súa ambición de
achegarse ao cargo de primeira
ministra, incluso instando publicamente o propio Olmert para que renunciase. O seu momento político confírmase agora, tras gañar, por escasa marxe,
as eleccións internas do partido
gobernamental Kadima realizadas a semana pasada, enmarcadas nunha apática participación do seu electorado. G

’’

Tras Golda Meir no 1969,
Livni será a segunda muller
en ocupar o cargo de
primeira ministra en Israel ”

A futura primeira ministra de Israel, Tzipi Livn.

RONEN ZVULUN / REUTERS

De protexida de Sharon a símbolo da paz
Con Livni xorden diversas incógnitas que, en plano xeral, determinan tamén o incerto futuro da
política israelí. Considerada unha protexida do dereitista ex primeiro ministro Ariel Sharon e fiel
representante da dereita sionista
e nacionalista enrolada no partido Likud, actualmente Livni esfórzase en presentarse como unha figura moderada, abandeirada do acabado de constituír partido Kadima e proclive a negociar a conformación dun Estado
palestino baixo a autoridade de
Al Fatah. Un inquietante escenario que incrementa o seu caudal

de inestabilidade ante a posibilidade dun espallamento da violencia palestina entre as faccións
de Hamas e Al Fatah.
Livni terá agora un período
de seis semanas para formar un
novo goberno, tomando en
conta que o Kadima, un partido
aparentemente de corte centrista escindido do Likud antes das
eleccións de 2006, non posúe
maioría parlamentaria e amósase golpeado na súa credibilidade tras os constantes escándalos de corrupción do goberno
de Olmert. Así, a fraxilidade da
coalición gobernamental suxire

a dependencia do Kadima doutras formacións políticas, incluíndo os partidos ultradereitistas e relixiosos, que non amosan exactamente unha posición
favorábel a apoiar un futuro goberno de Livni.
Con todas estas variábeis, o
único que semella seguro a curto prazo é un adianto electoral
que confrontaría a Livni co ex
primeiro ministro Beniamin
Netaniahu, candidato do dereitista Likud. Por confirmarse a
candidatura do Partido Laborista, o escenario político israelí
afonda na atomización e polari-

zación, coa aparición dunha sucesión de diversos partidos minoritarios divididos doutras formacións políticas tradicionais.
Non obstante, as sondaxes
pre-electorais apuntan un retorno de Netaniahu e o Likud ao
poder, probabelmente co apoio
dos cada vez mais influentes
partidos ultrarrelixiosos e os
“falcóns” dereitistas, contrarios
á paz e a negociación cos palestinos e países árabes. Pero poucos factores garanten a estabilidade do próximo goberno israelí, tomando en conta que, desde
1996, sucedéronse cinco gober-

nos distintos tras catro adiantos
electorais.
Como de costume, as próximas eleccións israelís afondarán
na prioridade da seguridade nacional, a pesar da notoria aparición dun cadro de desigualdade
socioeconómica e da inesperada aparición da pobreza, herdanza da excesiva liberalización
económica e da preponderancia do gasto militar. Queda por
saber se o actual relevo na política israelí permitirá ampliar as
prioridades cara a outras perspectivas, menos influídas polo
peso político da seguridade.G
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África do Sur vive a peor crise desde a fin do apartheid. Dez ministros, o vicepresidente e o presidente de África do Sur demitiron nesta semana, deixando o país nun momento de desgoberno. As diferenzas entre o demisionario presidente, Thabo Mbeki[na foto], e o seu partido, o
Congreso Nacional Africano, por mor da postura do primeiro en relación
ás acusacións contra o presidente da forza política, Jacob Zuma, arrastraron o país á peor crise política desde o estabelecemento da democracia.
Esta semana tomará posesión o novo presidente, Kgalema Motlanthe.G

FORO SOCIAL EUROPEO

Malmö, capital do novo altermundismo
A cidade sueca acolleu o Foro Social
Europeo máis ‘optimista’ desde o 2001.
O altermundismo procurou un ideario
sustentábel contra a crise global

César Lorenzo Gil

Os furacáns financeiros e a
ameaza dunha crise global
que se traduza en aumento do
paro, fame e desigualdade encadraron o Foro Social Europeo 2008, celebrado na cidade
sueca de Malmö nun escenario no que as receitas alter-

mundistas saían da teorización de edicións anteriores e
encontraban refrendo na realidade.
Ademais dos asuntos xa
clásicos nos foros sociais: desigualdade norte-sur, agresións
ao medio ambiente, procesos
revolucionarios en Latinoa-

mérica, nesta ocasión moitos
dos debates xiraron ao redor
de temas eminentemente europeos.
O presidente da Fundación
Galiza Sempre, Xosé Manuel
Beiras, participou nun debate
sobre o dereito á autodeterminación. O veterano político fixo un percorrido pola historia
de Galiza e salientou a comenencia de cultivar a diferenza
nun mundo que “se quere uniformizar a todo risco”.
O asunto que espertou
maior interese foi o que os
sindicatos chaman o “atallo
europeo de depauperación
laboral”. As centrais obreiras
suecas foron anfitrioas dun

grande encontro cuxa principal conclusión foi que a UE
está servindo nos últimos
tempos para degradar as condicións dos traballadores
aceptando nos seus órganos
xudiciais políticas inaceptábeis polos Estados, caso da facultade das empresas de
manter as condicións de traballo para os emigrantes non
do país de acollida senón do
de orixe. En Malmö comprobouse que a poxa de man de
obra barata é xa un “ecosistema”. En Suecia compensa ter
obreiros lituanos porque cobran menos. En Lituania prefiren os búlgaros porque cobran aínda menos. En Bulga-

ria, os moldavos.. e así nun
descenso difícil de deter.
TRANSFORMACIÓNOUREVOLUCIÓN.Como en todos os foros sociais,
espertou grande interese o
concurso do galego Ignacio
Ramonet, quen insistiu en
converter o decálogo de Porto
Alegre (medidas concretas
aplicábeis a partidos de esquerda que concorran ás eleccións) nunha estratexia política que consiga cristalizar a experiencia do debate do altermundismo nas urnas.
Este vieiro foi rexeitado por
outras voces, que defenden a
“destrución do capitalismo”
para “reiniciar o sistema”.G
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’’
SANTA “EDVIGE”
LATEXOS

X.L. Franco Grande

O

Placa do Fondo Monetario Internacional en Washington.

JONATHAN ERNST / REUTERS

O FMI queda sen clientes
’’
Os países en vías de desenvolvemento
prefiren usar outros medios que as receitas
neoliberais ortodoxas do até agora principal
‘banqueiro’ dos Estados pobres
Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)

Para o 2009 o Fondo Monetario
Internacional (FMI) ten previsto unha redución de 377 empregados que serán prexubilados ou despedidos. Non dispón
de recursos nin traballo para os
seus 2.900 asalariados.
As raíces da crise do FMI son
anteriores ao terremoto financeiro de setembro do 2008.
O mundo que camiña difusamente cara á multipolaridade
política, corre a paso lixeiro pola
multipolaridade económica.
En menos de 30 anos os países
denominados BRIC (Brasil, Rusia, India e China) terán un PIB
superior ao dos países do G-7.
Os países emerxentes, que
atesouran o 75 por cento das reservas en moeda estranxeira, xa
non procuran financiamento,
nin se pregan aos oráculos da ortodoxia económica que emanan
do FMI. Duplican, en investimentos para infraestruturas, os
0,45 billóns de euros que os países desenvolvidos reservan para

estradas, telecomunicacións, camiños de ferro, enerxías
Para unha institución que
diagnosticou, en exclusiva, enfermidades económicas internacionais, prescribindo sempre
a mesma receita, non é fácil atopar o seu lugar. Cando até hai
ben pouco tutelaban ou impoñían as grandes decisións dos
gobernos famentos de creto,
hoxe son ignorados polas economías máis dinámicas.
A India e o Brasil teñen deseñadas grandes obras en infraestruturas para o próximo lustro
por un importe superior ao medio billón de euros. Os fondos
sairán, con moita probabilidade, dos recursos do Estado, do
investimento privado ou de bonos. Dificilmente petarán nas
portas do FMI na procura de diñeiro. Menos aínda de tutela
económica.
O péndulo móvese en dirección contraria. Países como Rusia, Brasil, Arxentina, Uruguai ou
Venezuela decidiron cancelar as
débedas, aforrar nos xuros e recuperar a soberanía económica.
O último episodio desta de-

AIndiaeoBrasilteñen
deseñadas grandes obras
en infraestruturas
para o próximo lustro
por un importe superior
ao medio billón de euros.”

’’

RogoffalbiscaparaosEEUU
tempos con máis débeda,
menos gasto público
e máis impostos.”

’’

Ospaísesemerxentes,
que atesouran o 75%
das reservas en moeda
estranxeira, xa non
se pregan aos oráculos
da ortodoxia económica
que emanan do FMI”

cadencia existencial aconteceu
hai poucos meses en Ghana.
Cando o FMI trataba de receitar ortodoxia: apertura dos
mercados, liberalización económica, recorte no gasto públi-

co, supresión de subsidios públicos... a cambio de abrir unha
liña de crédito de 500 millóns
de euros para infraestruturas, o
goberno virou de estratexia. Resolveu colocando bonos sen
grande dificultade.
Se xa lle resultaba difícil soprar no século XXI contra os
ventos que outorgan un papel
preponderante ao Estado na
economía (China, Rusia, Venezuela...), agora co trebón cebado en Wall Street, co Estado fornecendo centos de miles de euros para socializar perdas no corazón do libre mercado, a súa
razón de ser está na picota.
Mais lle vale que estea trabucado o ex-economista xefe do
FMI, Kenneth Rogoff, quen augura que calquera esforzo xa é
serodio. Albisca para a primeira
potencia mundial tempos con
máis débeda, menos gasto público e máis impostos.
Oxalá que Rogoff non atine
tanto como aquel economista
da Universidade de Nova York,
Nouriel Roubini, quen hai dous
anos, nunha conferencia no
FMI, advertiu que estaba por
chegar a tormenta financeira
perfecta, que acabaría por arrasar o mercado global.
Daquela, só provocou incrédulo sarcasmo. Agora, asesora os bancos centrais ou o
Foro de Davos.G

ficheiro electrónico do Ministerio do Interior francés
coñecido por “Edvige” (Exploitation documentaire et valorisation de l’information générale),
creado por decreto de 27 de xuño pasado, atentatorio contra as
liberdades dos cidadáns, está
sendo obxecto de contestación,
crítica xurídica e recursos.
É obxecto de rexeitamento
xeral porque din que institúe a
fichaxe sistemática e xeneralizada, dende a idade de 13 anos,
de delincuentes hipotéticos e
de militantes sindicais, políticos, asociacións e relixiosos.
Substitúe o que fora creado en
1991, que desapareceu.
Pensan que lles concede aos
servizos de investigación un poder excesivo de esculca e de recollida de datos privados en relación con todas as persoas que
teñan un rol sensible no país:
patrimonio, saúde, orientación
ideolóxica, relixiosa, política e
sexual. Os afectados non terán
ningún dereito a coñecer eses
datos, nin tampouco poderán
acceder a eles.
Contra a súa legalidade vén
argumentándose por 700 asociacións e moitos asinantes que
un decreto non pode limitar dereitos recoñecidos na Constitución, que é oposto á Convención Europea dos Dereitos do
Home e contrario á Declaración dos Dereitos do Home e do
Cidadán de 1789.
Confían os opositores, que
van sendo masivos, que o decreto sexa declarado nulo polo Consello de Estado. Como di Patrick
Klugman (Liberation, 18 de setembro), o que ten que facer o
goberno é, sinxelamente, retirar
o proxecto. Pero, polo que semella, este pretende que entre en vigor do día 16 de outubro –día de
Santa Eduvigis de Trebnitz. G

’’

Os afectados non terán
ningún dereito a coñecer
eses datos, nin tampouco
poderán acceder
a eles”
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Persiste a desigualdade entre xéneros nas escolas de negocios. O Instituto de Estudos Superiores da Empresa (IESE) vén de dar a coñecer que na
listaxe de inscritos para o seu Máster en Administración de Empresas (MBA)
para o ano 2010 se chegou a unha marca histórica de mulleres, que suporán o 29 por cento do estudantado.G
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A CRISE DAS BOLSAS

O plan de rescate das finanzas
estadounidenses convence a moi poucos
’’

Senadores, congresistas e analistas
de mercados atopan moitas obxeccións
á intervención que propón o secretario
do Tesouro, Henry Paulson
Xurxo González

O secretario do Tesouro estadounidense (cargo correspondente ao ministro de Economía
en Europa), Henry Paulson,
propuxo o pasado día 21 un
plan de rescate do sistema financeiro por un importe de
700.000 millóns de dólares.
Aínda que nun primeiro momento as bolsas reaccionaron
con subidas a este anuncio, as
reticencias dos congresistas e
senadores dos EEUU, tanto demócratas como republicanos,
manteñen ao peche da edición
a incertidume sobre o alcance e
a eficacia desta medida artellada pola Administración Bush.
Paulson e Ben Bernanke,
presidente da Reserva Federal
(equivalente ao Banco Central
Europeo) tentaron o día 23 cun
discurso no Congreso que os
deputados aprobasen canto antes un plan de pouco máis de
dous folios, no que o único que
queda claro é que o Executivo
tería amplos poderes e escaso
control para dispoñer, segundo
o seu criterio, dun enorme capital público. Os deputados pediron tempo para analizar as implicacións do plan de rescate e
para achegar modificacións.
Estas reclamacións xurdiron
especialmente desde as bancadas demócratas. A elevada contía do plan podería ter consecuencias negativas para os indicadores macroeconómicos estadounidenses, xa que os expertos consideran que elevaría a
débeda pública do país até niveis que non se vían dende hai
máis de cincuenta anos, en concreto até o 70 por cento do PIB
do país. Esta hipotética situación tería como consecuencia a
perda de confianza dos investidores internacionais na divisa e
en valores estadounidenses.

ApropostadePaulson
incrementaría a débeda
pública estadounidense até
o 70% do PIB”

OS DEMÓCRATAS PIDEN INTERVIR NA
ECONOMÍA REAL. O plan de Paulson consiste en que a Administración dos EEUU compre, a
conta dos impostos dos contribuíntes, os activos inmobiliarios que provocaron ou poden
provocar a quebra de entidades financeiras privadas. Non
obstante, a opacidade da proposta atopouse coa oposición
dos demócratas, como amosan as declaracións de Christopher Dodd, presidente do
Comité de Banca do Senado:
“Sería algo sen precedentes
dar 700.000 millóns de dólares
a un individuo sen ningún tipo
de supervisión, transparencia
e rendición de contas”, referíndose ao secretario do Tesouro.
Os senadores propuxeron a
creación dun comité de supervisión, que estaría integrado
por representantes das axencias de regulación financeira e
do Congreso. Ademais piden
que o Goberno reciba accións
das empresas ás que axude.
Outras medidas de menor impacto consistiría na limitación
dos soldos dos directivos de
entidades financeiras.
Por outra parte, a proposta
demócrata incide en que se se
axuda ás grandes empresas tamén se debe apoiar os cidadáns
hipotecados. Neste sentido, piden que os xuíces permitan aos
estadounidenses que se teñan
declarado en bancarrota que
poidan continuar nas súas vivendas. Tamén os republicanos
amosaron prudencia. O congresista deste partido Christopher
Shays indicou que “moitos de
nós votamos a favor da guerra
de Irak, o que lamentamos
agora. Penso que hai un certo
número de congresistas que
queremos tempo suficiente
para debatir”.

’’

Seríaalgosenprecedentes
darlle 700.000 millóns
de dólares a un individuo
sen ningún tipo de
supervisión, transparencia
e rendición de contas”
[Christopher Dodd]
Presidente do Comité de Banca
do Senado.

O ministro do Tesouro dos EE UU, Henry Paulson[esquerda] escoita o presidente da
Reserva Federal norteamericana, Ben Bernankedurante a súa intervención no SeLARRY DOWNING / REUTERS
nado o 23 de setembro.

Non obstante, moitos analistas consideran que a urxencia que teñen manifestado
Paulson e Bernanke fará efecto

no poder lexislativo, que acabará aprobando o cheque en
branco para o executivo estadounidense.G

’’

Lexisladoresdemócratas
propoñen que os cidadáns
en bancarrota poidan
continuar nas súas
vivendas”

O sistema pode tropezar varias veces
na mesma pedra
Máis aló do presente da crise,
moitos analistas e políticos
preocúpanse polo futuro do
sistema financeiro internacional. Unha reivindicación
común pasa por aumentar os
controis e as regulacións. É
unha proposta que se repite
logo de todos os grandes desastres financeiros. A quebra
da empresa estadounidense
Enron, en 2001, constitúe un
dos exemplos máis recentes.
A chamada enxeñería financeira que promoveron os
seus dirixentes provocou a
bancarrota da compañía e
deixou sen traballo, seguro
médico e plans de pensións a

decenas de miles de empregados e ás súas familias. Daquela, os seus máximos executivos foron xulgados por
fraude e encadeados.
Non obstante, e a pesar de
que se introduciron novas regulacións, o sistema financeiro seguiu creando produtos cada vez menos transparentes. Unha corrente de
opinión entre algúns economistas incide en que os axentes implicados nos mercados
esquecerán as leccións
aprendidas durante os momentos máis duros desta
crise. Polo momento, a posición dos Gobernos parece

’’

Apesardequese
introduciron novas
regulacións, o sistema
financeiro seguiu creando
produtos cada vez
menos transparentes”

darlles pulos, xa que as solución propostas pasan por aliviar as empresas privadas
con fondos públicos. A noción de responsabilidade
queda así moi devaluada.G
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Sentenzacontraocanondixital.A Audiencia de Barcelona manifestouse o
pasado día 22 contraria a que as empresas paguen o canon dixital, unha taxa
promovida polo Goberno central que grava os aparellos e produtos cos que se
poden realizar copias de datos protexidos. A sentenza considera que este imposto é indiscriminado e que as empresas deberían estar exentas. A Comisión
Europea xa ten feito consideracións semellantes.G

CONFLITO NAS BATEAS

Os enfrontamentos réstanlle peso
no mercado ao mexillón galego
Os conflitos entre
bateeiros das últimas
semanas son un
episodio máis dunha
historia de desunión.
Non obstante,
as ameazas do futuro
proveñen do exterior
e requiren
o entendemento
do sector para
afrontalas

’’

Osbateeirostraballamos
igual que hai corenta anos,
non fixemos estudos
de mercado para descubrir
os produtos que demandan
os consumidores”
[Ramón Dios]
Presidente do Consello Regulador
do Mexillón.

’’

Oconsumodemexillón
no mundo medra ano tras
ano, e o sector en Galiza
está en condicións
de cultivar cantidades
moi importantes”

Xurxo González

Se algo está claro nos conflitos
do mexillón, é que o produto
galego non ten comparación
no mundo. As características e
a temperatura das rías galegas, así como a especie que
aquí se cría, son das máis idóneas para o cultivo deste molusco. Non obstante, o mexillón galego perde cota nos
mercados internacionais e
mesmo as importacións cara
Galiza comezan a alarmar os
produtores.
Esta situación, como adoita
pasar na evolución dos sectores económicos, ten diversas
causas, pero o seu cerne hai
que buscalo nos conflitos entre os bateeiros galegos. Os
enfrontamentos das últimas
semanas son un chanzo máis
na longa historia de desunión
deste sector, que non acaba de
despegar a pesar das grandes
expectativas e posibilidades
que as forzas políticas do país
lle atribúen.
A orixe histórica dos conflitos entre bateeiros é a guerra de
prezos á baixa. Para frear a caída derivada desta estratexia, xa
son varios os intentos de crear
canles de distribución que permitan o estabelecemento de
prezos mínimos. A Plataforma
de Distribución de Mexillón de
Galicia (Pladimega) é o último
até o momento. Os anteriores,
como Opmega, fracasaron no
seu intento de converterse

PACO VILABARROS

nunha referencia no sector ao
irse separando os seus integrantes orixinais. De feito, a actual proposta parte unha unión
de asociacións entre as que se
contan a propia Opmega,
Agame (Cabo de Cruz) e outras. En fronte, dúas asociacións minoritarias, a Federación Arousa Norte e Virxe do
Rosario, que se resistiron nun
principio a aceptar o método e
cotas de distribución.

FALTA TRABALLAR OS MERCADOS. O
consumo de mexillón no
mundo medra anos tras ano, e
o sector en Galiza está en condicións de cultivar cantidades
moi importantes. Non obstante, a súa cota de mercado
descende e os prezos afúndense. A guerra de prezos entre
bateeiros ten influído negativamente na apertura de novos
mercados. Bieito Lobeira, parlamentario do BNG, explica

que “mentres aquí o sector e a
Administración non facían políticas de promoción, en Bélxica desenvolvían unha campaña de imaxe a favor do seu
mexillón autóctono, sen irregularidades na cuncha e, na
miña opinión, dunha calidade
moi inferior ao galego. Aínda
así o produto belga conseguiu
aumentar a súa cota de mercado a costa do noso”.
Ramón Dios, bateeiro e pre-

sidente do Consello Regulador
do Mexillón de Galicia, lamenta que “nós traballamos
exactamente igual que o faciamos hai corenta anos, non organizamos a produción nin a
comercialización, non incidimos suficientemente na diferenciación do noso produto,
non fixemos estudos de mercado para descubrir os produtos que demandan os consumidores e en que formatos”.G

Terceiro produtor mundial
A crise que se vive actualmente no
sector ten como novidade respecto ás anteriores o aumento da
competencia internacional. Galiza
é o terceiro produtor mundial, por
detrás de China e Tailandia, aínda
que os primeiros non poden polo
momento vender na UE por motivos de seguridade alimentaria.
Non obstante a competencia vai
en aumento, tanto dentro da
Unión Europea (Italia, Francia, Grecia, Portugal) como fóra (Túnez,
Marrocos).
O exemplo máis destacado é o
do mexillón chileno. As importa-

’’

As importacións de
mexillón chileno a Galiza
incrementáronse desde as
nove toneladas en 2003 ás
6.400 no que vai de 2008”

cións deste produto a Galiza incrementáronse desde as nove toneladas en 2003 ás 6.400 no que vai de
2008. O auxe desta industria partiu

do apoio da Xunta de Galicia en
concepto de axuda ao desenvolvemento, e foi desenvolvida en
parte por empresarios chilenos e
en parte por galegos. O problema,
que os consumidores galegos
consumen mexillón importado
pensando que é autóctono.
A solución pasa por incentivar
a aplicación da Denominación de
Orixe Protexida (DOP), aprobada
pola Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos o pasado 28 de
agosto. Ramón Dios incide en
que “o noso produto non se está
diferenciando. Hoxe estase con-

sumindo en Galiza mexillón etiquetado como das rías galegas
que realmente só está envasado
aquí”.
Segundo o presidente do
Consello Regulador, até agora
non se aplicaba a DOP na conserva, pola oposición da patronal
dese sector (ANFACO). Dios sinala
que a norma que vén de entrar en
vigor afecta tamén o mexillón en
conserva, pero que o camiño non
foi fácil, xa que “a estratexia de
ANFACO pasa por aproveitar un
produto de calidade para vender
outro máis barato”.G
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Os pensionistas galegos cobran as axudas máis baixas do Estado.
Mentres a media das pensións da Seguridade Social (xubilación, incapacidade, orfandade e a favor de familiares) alcanzou os 722 euros mensuais
para o conxunto do Estado, este indicador é de tan só 602 euros en Galiza.
Asturias e Madrid superan amplamente os 800 euros por mes, mentres en
Euskadi os pensionistas reciben, de media, 900 euros por mes.G
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’’
BANCARROTA
Manuel Cao

A

sistimos a un proceso de cambios no eido económico internacional que pode obrigar a
unha redefinición das bases institucionais do sistema. O capitalismo moderno foi avanzando a partir das institucións xurdidas despois da II Guerra
Mundial. Existiron, desde aquela, entre outros,
dous momentos clave : dunha banda, a non convertibilidade dólar-ouro de 1971 que rachaba co modelo de Bretton Woods, e doutra a caída do muro de
Berlín en 1989 que incorporaba a Occidente o que
antes fora a alternativa socioeconómica ao capitalismo. O xogo destes e doutros factores foi dando lugar a un mundo multipolar con novas áreas emerxentes no ámbito comercial, tecnolóxico, financeiro
e monetario. Foi destacábel a unión económica e
monetaria da UE e o auxe do antigo Imperio chinés.
Neste contexto inserimos a debacle do sistema
financeiro dos EE UU, que forzou crebas , a fusión
inducida entre algunhas entidades financeiras, a in-

tervención da aseguradora AIG e das axencias hipotecarias Fannie Mae e Freddie Mac, etc... mobilizando uns recursos públicos de arredor de 900.000
millóns de dólares. A Administración viulle con nitidez as orellas ao lobo e decidiu intervir rachando
coa laxitude tradicional dos controis á carta das
axencias reguladoras públicas e privadas. O carácter
dilapidador da Administración Bush non podía ser
exemplo de control para o sector privado pois en realidade o proceso camiñaba cara á privatización das
decisións e da acción de goberno sen dubidar á hora
de expandir o gasto e reducir os ingresos, aumentando unha débeda pública que só a benevolencia
interesada dos fondos asiáticos e dos produtores de
materias primas financiaba, máis que nada pola
función de bandido estacionario que os EE UU
cumpren en tanto potencia militar.
No referente á economía real, no mapa de poder
global vese a hexemonía doutros países e as dinámicas previstas indican unha ratificacións deses cambios no ámbito financeiro. Os réditos da vitoria
deo1945 fixeron que os EE UU vivisen un longo período apoiados nun dólar que operaba como moeda global. Podían exportar ao resto do mundo os
desequilibrios públicos e exteriores sen ter que
apandar cos axustes que calquera país normal ten

que realizar cando a súa política económica non dá
os resultados esperados.
A Operación Rescate foi percibida como inevitábel polos investidores, pois a globalización fixo que
a contaminación chegase a moitas entidades financeiras. Mais as posibilidades de que o rescate sexa
indoloro son nulas e seguramente a economía dos
EE UU deberá empezar a tomar a medicina deseñada para países con crises financeiras. Neste
mundo multipolar non se ve unha potencia hexemónica alternativa que poida crear un novo status
quo pero dificilmente os principais axentes aceptarán pagar de novo os custos da bancarrota sen acadar cambios fundamentais na orde económica e
institucional internacional. G

’’

A economía dos EE UU
deberá empezar a tomar
a medicina deseñada
para países
con crises financeiras”
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O Xacobeo acaba unha espléndida tempada. O Xacobeo Galicia
(que foi Karpin durante a primeira parte da tempada) culminou un brillante ano co quinto posto na táboa por equipos da Volta a España. Ademais, Ezequiel Mosquera acabou cuarto na rolda española, só superado
polo incontestábel Alberto Contador, Levi Leipheimer e Carlos Sastre.
Ademais, David García Dapena gañou unha etapa. Anteriormente o Xacobeo colleitara éxitos en Turquía, Euskadi ou Catalunya.G

Corredores do Xacobeo Galicia
[en primeiro plano]
nunha etapa da Volta a España .

AS MODAS DO DEPORTE

Por que apenas se informa do hoquei a pat
España segue a ser un dos líderes
mundiais neste deporte, pero
desde hai unha década apenas ocupa
espazo nos medios de comunicación.
Séguense conquistando títulos,
pero case en silencio. Cal é a razón?
Antonio Cendán

O hoquei a patíns foi un dos
grandes deportes da España de
hai máis de medio século. Aínda
que moi alleo para o gran público, en comparación co fútbol ou
o ciclismo, gozaba dunha gran
sona en Cataluña e tamén en
Madrid. Esta práctica deportiva
logra o seu prestixio definitivo
entre as autoridades deportivas
da época ao acadar os campionatos do mundo de 1951 e 1954,
celebrados en Barcelona e o de
1955, de Milán, en Italia, sendo a
primeira vez que unha selección
española acadaba algún título
mundial. Tamén logra tres europeos entre 1954 e 1957. Non cabía lugar a dúbidas, o hoquei a
patíns era o deporte que máis
triunfos dera en tan pouco tempo a España, aínda que logo viría
unha época de seca até 1964,
ano en que chegaría o cuarto
campionato do mundo. O tirón
daquel deporte foi aproveitado
pola prensa, e como non, polas
autoridades, que vían nel unha
magnífica oportunidade para
vender a marca de “España”.
Todos os medios de comunicación, principalmente os
impresos, levan as súas portadas calquera triunfo español
en hoquei a patíns, que chegou
a ser idolatrado. Convértese na
cuarta modalidade deportiva
en canto a audiencia despois
do fútbol, ciclismo e boxeo. O
baloncesto estaba aínda en
cueiros, mentres que no balonmán estase aínda moi lonxe
do resto do continente.

Co paso dos anos, aínda
que a práctica deportiva se reduza a Cataluña e pouco máis,
o patinaxe segue a proporcionar grandes éxitos. Co inicio da
Copa de Europa de clubs, os
equipos cataláns fanse con todos os títulos, sendo espectaculares os combinados do Barcelona, Reus Deportivo e Voltregá que logran todos os
triunfos entre 1965 e 1980. O
cadro blaugrana ten na actualidade 18 títulos continentais.
Nos anos sesenta e setenta, o
hoquei a patíns acapara todas as
primeiras páxinas, xa non só da
prensa deportiva senón da diaria. En 1976, xa desaparecida a
ditadura, a Revista “Deporte
2000” titula a toda cor na súa
portada “Oitavo título mundial
para España”, mentres aparece
o capitán da selección española
amosando o trofeo acadado en
Oviedo. O sétimo conseguírase
catro antes na Coruña. Tampouco quedan á marxe os xornais “As” e “Marca”, que dan
cumprida información de todo
canto acontece nas canchas de
patinaxe.

O LICEO. Xa nos oitenta os equipos cataláns terán un serio competidor que os afastará das portadas e das páxinas de deportes.
Trátase do equipo herculino do
Liceo, presidido por Augusto César Lendoiro, que conseguirá varios títulos de liga consecutivos e
tres copas de Europa entre 1987
e 1992. O seu cuarto título continental chegaría en 2003. Por este

’’

Ohoqueiconverteuse,
nos cincuenta, na cuarta
modalidade deportiva en
canto a audiencia despois
do fútbol, ciclismo e boxeo”

’’

Undeportequenonteña
o seu epicentro en Madrid
non existe no resto
do Estado”
[Moncho Viña]
Ex xefe de Deportes
de RNE en Galicia.

’’

Oanoquevéncelébrase
en Vigo unha nova edición
dos mundiais, nos que
España se alzou con 15
títulos, algo que non ocorre
en ningún outro deporte”

O Liceo da Coruña celebrando o seu último título continental.

motivo, A Coruña pasa a ser unha das principais referencias
mundiais do patinaxe. Incluso,
un patrocinador do cadro coruñés que ao mesmo tempo é
“sponsor” dun equipo de baloncesto galego abandona a este último pola maior rendibilidade
que daba o hoquei.
A partir dos noventa, crease
un torneo galego de categorías
inferiores de patinaxe que obtén
un éxito extraordinario. Non
embargante, é a partir desta
época cando esta modalidade
deportiva perde espazo tanto na
prensa coma nos medios audiovisuais. Aínda que os éxitos proliferan e o patinaxe sobre rodas
inclúese entre os deportes de ex-

hibición nos Xogos Olímpicos
de Barcelona, a información que
se refire a el é mínima. Incluso,
nos últimos anos queda case á
marxe dos xornais, aínda que algúns torneos internacionais se
celebren no Estado español.
Dende que comezou o actual século, a selección española logrou todos os títulos europeos e
mundiais, aínda que están a pasar desapercibidos nos medios
de comunicación.

CHEGA O APAGÓN. A marxinación
informativa do hoquei a patíns,
que comezou hai algo máis dunha década, “está en función da
demanda”, na opinión de Moncho Viña, antigo xefe de depor-

’’

OLiceodaCoruñaera
o único competidor
que tiñan os cataláns”
tes de Radio Nacional de España
en Galicia. Viña sinala que “un
deporte que non teña o seu epicentro natural en Madrid, que
non haxa un equipo competitivo na capital de España non
existe no resto do Estado. O hoquei a patíns está moi concentrado en Cataluña. A todo isto,
engádese a proliferación doutras prácticas deportivas nas que
non había tradición, como é o
caso do automobilismo ou o
triatlón”. Todos estes deportes
ocupan esa parte da torta que
deixa o fútbol.
O veterano xornalista >>>
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O Samertolameu de Meira, novo club na Liga ACT de traíñas. Tras unha
excelente tempada na Liga Galega de Traíñas, os moañeses de Samertolameu de Meira competirán o ano que vén na primeira división do remo estatal. Aínda que non puideron declararse campións galegos para acudiren ao
play-off da Liga ACT, o sacrificio valeulles para garantir seren o terceiro equipo galego na elite, xunto a Cabo da Cruz de Boiro e Tirán, tamén de Baiona.G

ei a patíns?
>>> lembra a importancia que
tivo o Liceo na expansión deste
deporte. “Era o único competidor que tiñan os cataláns. Na
Coruña había dúas obrigas básicas o domingo a mediodía. Unha delas, coa que non cumpría
todo o mundo era ir a misa, a outra o hoquei. A xente acudía o
pazo dos deportes aínda que
non soubese nada de patinaxe.
Ía ver o Liceo”.
Outro dos aspectos que sinala o ex responsábel dos deportes
RNE-G é “o gran auxe que experimentaron outros deportes,
principalmente aqueles nos que
se triunfa individualmente. Así
xurdiron figuras coma Nadal, Indurain ou Gómez Noia. Despois,
algúns deportes de equipo asociáronse a forte personalidade
dalgúns deportistas coma é o caso de Gasol”.
Viñas bota en falla a falta dun
referente que lle devolva a identidade. “Daquela había xogadores coma Daniel Martinazzo,
que foi o mellor xogador do
mundo. Estaban tamén Huelves ou Areces que eran uns
grandes deportistas dentro e fora das canchas de xogo”. Sinala
tamén que a inexistencia de patinadores da súa calidade provocaron a desaparición do “boom” que tivo o hoquei en Galicia. Tampouco quedaría á marxe o feito de que o patinaxe non
estea incluído dentro do programa dos Xogos Olímpicos.
A pesar de que se encontre
de capa caída, no ámbito informativo, proseguirá o seu deambular polas canchas do Estado,
aínda que moitos ignoren que a
selección española acadou, o
pasado mes de xuño o quinto título europeo consecutivo da especialidade. Por se fose pouco,
o vindeiro ano celebrarase en
Vigo unha nova edición dos
mundiais de hoquei a patíns,
nos que España se alzou con 15
títulos, algo que non ocorre en
ningún outro deporte.G

Os 50, unha época de triunfos españois
en varios deportes
Cando hoxe se fala do éxito do
deporte español, esquécese
de cote que os cincuenta foron unha época dourada para
moitos deportistas españois.
O fútbol estaba en plena vixencia, co famoso gol de Zarra no mundial de Brasil. O
Real Madrid acadaba os seus
primeiros grandes triunfos da
man de Alfredo Di Stéfano.
Os éxitos daquela fugaz, pero exitosa época non rematan
aí. Berrendero e Bahamontes
triunfaban na Volta a España e
no Tour de Francia. Tamén en
ciclismo, aínda que na modalidade de persecución, Guillermo Timoner conseguía sete títulos mundiais na década dos
cincuenta, en tanto que Joa-

quín Blume convertíase nun
dos máis afamados ximnastas
de todos os tempos. Pola súa
parte, Miguel de la Cuadra Salcedo batía récords mundiais
de lanzamento de disco que
non acadaban a homologación internacional polo suposto illamento do réxime que gobernaba España. Por se fose
pouco, os boxeadores Ignacio
Ara e Fred Galiana facíanse cos
títulos continentais dos pesos
pesados e welters respectivamente. E ademais estaba o hoquei a patíns, con sucesivos
triunfos mundiais e europeos.
Todos eles axudaron en
boa medida a vender a marca
“España” en plena época ditatorial.G

Páxina de Faro
de Vigo do 28
de abril de
1969 na que
se dá conta da
consecución
do título
europeo
de hoquei
polo Reus.
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EXPOSICIÓN DO ARTISTA DE LALIN EN SANTIAGO

O Laxeiro descoñecido
Segundo o comisario da mostra,
Carlos L. Bernárdez, a idea principal era
presentar a obra de Laxeiro, ‘pero tamén
o ambiente cultural de Galiza, e de Vigo
en particular, na posguerra, o diálogo entre
Laxeiro e os seus contemporáneos’
Lara Rozados

‘D

e Vigo a Bos Aires, Laxeiro e a
pintura galega
de posguerra”,
sitúase entre 1939 e 1951. Neste
momento, especialmente significado, en que se celebra o
centenario do pintor dezán,
achegarse á súa pintura é achegarse a unha crónica da vida intelectual e artística daquela. A
mostra xa pasou pola Casa das
Artes, en Vigo, e agora podemos
vela no Parlamento de Galicia
até finais de ano.
Podemos atopar, amais dunha boa mostra da obra de Xosé
Otero Abeledo, 'Laxeiro', cadros
de coetáneos seus como Luís Seoane, Manuel Torres, Carlos
Maside, Urbano Lugrís, Mario
Granell, Manuel Colmeiro, Xohán Ledo, Xulia Minguillón ou
Isaac Díaz Pardo. A mostra, que
reúne 52 obras, estrutúrase en
cinco bloques temáticos: “A paisaxe, a cidade e o pulo industrial”
afonda no Vigo urbano e rural
dos 40. Atopamos varias creacións por encargo, baixo o título
“O retrato”. “O mundo intelectual”, estruturado como un pequeno gabinete á entrada da
mostra, achéganos aos ámbitos
intelectuais e artísticos. “Continuidade e renovación” sitúase
no contexto da evolución do
Movemento Renovador da Arte
Galega da preguerra e a súa evolución posterior. Por último, “Artistas galegos en Bos Aires” lembra a mostra do 51 na capital arxentina, momento clave para as
artes plásticas galegas.
Máis ca unha orde cronolóxica estrita, a mostra, segundo
Bernárdez, segue uns fíos condutores “relacionados con cuestións estilísticas, como o apartado 'Continidade e renovación',
ou a exposición de artistas galegos en Bos Aires, que reuniu a

Isaac Díaz Pardo, Laxeiro, ou Xulia Minguillón, entre outros, e
que foi un auténtico suceso neste contexto. Na biografía de Laxeiro foi un feito decisivo que o
levou a instalarse en Bos Aires
por un período moi longo”. Por
outra banda, queríase reflectir a
realidade cultural e social do
momento: “de aí a sección dedi-

cada ao mundo intelectual, o retrato, como medio de subsistencia, e a paisaxe, a cidade”.

O LAXEIRO DAS PAISAXES INDUSTRIAIS.
Neste período de máis dunha
década, atopamos diversos estilos no artista: “hai un Laxeiro que
é o máis coñecido, na etapa da
estética do granito plena, como
nun dos seus cadros emblemáticos, o Trasmundo”. Pero tamén
hai un Laxeiro distinto, nas paisaxes industriais e mesmo unha
marítima. “O máis singular da
exposición son cinco obras inéditas del que recollen o mundo
industrial e laboral do Vigo da
posguerra, guindastres do porto,
casas derrubadas, caixas de peixe...”, conta Bernárdez. O máis

peculiar dos cadros, a Paisaxe industrial, “é a representación dun
ambiente que podería ser propio doutros lugares de Europa
ou mesmo América, pero está
marcadamente referenciado en
Vigo: o que podemos ver ao fondo é o Edificio Curbera, en García Barbón, que se acababa de
edificar daquela (ano 39), e que
chamaban “o rañaceos”.
Estas paisaxes son insólitas
dentro da obra de Laxeiro: “son
diferentes ao que adoitamos
coñecer, as escenas máis vinculadas ao mundo rural, á Galiza
labrega. Pero encaixa moi ben
no realismo social de entreguerras, nas correntes europeas
dos 30. Os pintores chamados
Os Novos dialogan coas vangardas europeas, dende unha
perspectiva social”. E aínda atopamos ao Laxeiro que transita
polas novas correntes, que experimenta co informalismo, no

autorretrato que el comeza en
Galiza e remata en Bos Aires. “É
curioso que o informalismo estaba aínda comezando (Jackson Pollock, o grupo Cobra...)”,
conta Bernárdez, “foi moi innovador para o seu momento”.

VIGO, CENTRO DE RESISTENCIA CULTURAL. Vigo é un foco dinámico,
grazas ao seu desenvolvemento
industrial e á presenza do movemento literario e artístico, sobre
todo a partir dos 50, ao se conformar o galeguismo cultural da
editorial Galaxia. “É ben coñecido que no Vigo de posguerra
prodúcese unha recuperación
do mundo literario e da lingua,
nunhas circunstancias moi duras, realmente contracorrente”,
explica Bernárdez. “Os artistas
están moi ligados aos proxectos
editoriais, como ilustradores, e
mesmo como parte integrante:
no caso de Laxeiro, ou de Maside
e Xohán Ledo, moito máis evidente, vinculados á Editorial Galaxia. Tamén a Editorial Monterrey conta con ilustracións de artistas (e temos un retrato de Xosé
María Álvarez Blázquez feito por
Laxeiro na exposición)”.
Laxeiro retrata tamén a Álvaro
Cebreiro, Carlos Maside ou Isaac
Díaz Pardo. Atopamos o retrato
dos fundadores da Editorial Galaxia, de Xohán Ledo. Complétase este apartado cunha exposición de documentos, en vitrina,
como exemplares da revista Alba
con debuxos de Mario Granell e
Arturo Souto, o suplemento cultural de La Noche, que foi destruído pola censura (onde hai
unha sinatura de Álvaro Labrada, pseudónimo de Cunqueiro),
ou o catálogo da exposición Artistas galegos en Bos Aires.
Amais, hai correntes estéticas
afíns, como a do neotrobadorismo e os mundos fantásticos cunqueirianos, e a da obra de Urbano Lugrís, mesmo con referencias explícitas ao texto literario
nas pinturas, como un libro que
aparece sobre o chan do peculiar
Berbés de Lugrís, onde se le
“Martín Códax”, ou o Tríptico de
San Gonzalo, inspirado na obra
en castelán do mindoniense. O
desexo de lembrar o pasado mítico, ou crear mundos imaxinarios está tan presente na literatura como na arte.
>>>
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Carlos L. Bernárdez, comisario da exposición, diante dun dos cadros industriais menos coñecidos de Laxeiro. Abaixo, outro aspecto da mostra.

’’

O máis singular
da exposición son cinco
obras inéditas que recollen
o mundo industrial
e laboral do Vigo
da posguerra, guindastres
do porto, casas
derrubadas,
caixas de peixe...”
[Carlos L. Bernárdez]
Comisario da exposición.

’’

Estas paisaxes
son diferentes
ao que adoitamos coñecer,
as escenas máis vinculadas
ao mundo rural”
>>> CRÓNICA DA REPRESIÓN. Precisamente, ese escapismo é un
dos síntomas do contexto político demoledor en que, con todo,
conseguiu agromar esta creatividade: “Hai unha serie de tensións estéticas inevitábeis”, explica o comisario: “O franquismo é unha realidade social abafante. Hai artistas que optan por

unha estética máis conservadora, de moita calidade, como é o
caso de Xulia Minguillón, cuxas
obras reflicten a ideoloxía do poder”. Así, La Virgen del aire é un
retrato que amosa o ideal de familia fascista. “Outros artistas
acomódanse de diferente maneira ao contexto comercial do
momento. No caso do retrato,

hai artistas que fan un tipo de retrato diferente, para consumo,
máis convencionalmente burgueses, e outros máis libres”. Entre estes retratos atopamos outro de Xulia Minguillón, dun industrial vigués, ou varios de Laxeiro e Maside, de nenas da burguesía, entre elas María Xosé
Queizán. Na dedicatoria de La-

xeiro lese “Para a nena máis bonita de Galicia”.
Pero a maior presenza do fascismo atopámolo na obra de
Mario Granell, realizada en prisión no 38 e 39. Foi, moi novo,
preso político no cárcere da Coruña, mais as obras “sorprenden
pola súa calidade, feitas nunhas
condicións tan duras. Atopamos
libros de artista, con poemas
doutros presos, ou o retrato de
dous compañeiros na cela, na liña do realismo social, pero sen
esa carga dramática. Noutro debuxo de estética surrealista, hai
un soño de liberdade, coa súa
noiva”. Tamén entre os cadernos de poemas doutros presos,
ilustrados por Granell, e un caderno de homenaxe a Plácido
Castro, que reúne debuxos de
varios artistas a pluma, atopamos unha postal para a que logo
sería a súa muller. “É curioso como nestas condicións, producía
unha obra moi optimista, moi
vital”. A creatividade artística
emerxía na Galiza daquel momento, malia o contexto represor. Grazas a esta mostra, poderemos achegarnos á efervescencia deste tempo decisivo.G
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A descarga gratuíta crea unha nova escena musical
Música emerxente,
virtual e libre.
É a nova corrente que
se consolida grazas ao
cambio nos hábitos de
consumo e na propia
dinámica do sector
M. Barros

Mentres que non chegarán a
media ducia os traballos que as
discográficas galegas lanzarán
neste outono, a outra cara da
música, a artellada ao redor da
descarga gratuíta por internet
medra sen límite. Cada vez son
máis as bandas emerxentes que
colgan os seus traballos na rede,
nos seus myspace, blogs ou nos
netlabels, como medio de distribución e promoción. E é que hai
unha realidade obxectiva que
cómpre ter en conta: o número
de descargas supera as cifras de
vendas de discos.
O dato achégao Noel Feáns,
alma mater e responsábel da Regueifa plataforma, o netlabel
(plataforma de exhibición e descarga de música galega de balde)
máis visitado do país. No tempo
que leva aberta a páxina, hai discos que superaron as 15.000 descargas. Extrapolando, se un disco de platino galego necesita
10.000 exemplares vendidos, virtualmente, a música galega estaría acadando cifras históricas.
Neste sentido, moitos músicos coinciden en sinalar que ao
redor desta nova vía de distribución estase a artellar unha escena musical que se consolida. Ao
ver de Rubén Coca, director de
curtametraxes e membro da
banda ferrolá Quant, “agora escoitase máis música dende un
ordenador que dende un equipo convencional”. “Os hábitos
de consumo cambiaron e iso repercute no xeito de difundir tamén”. Quant ten colgado na Regueifa plataforma os seus traballos para descarga de balde porque “é a vía máis natural”. Neste
momento o grupo está elaborando cancións para reunilas
nun formato especial que sairá
en febreiro do ano que vén, tamén de balde.
Como explican os membros
dos Trasnos de Moscoso, a rede
contribúe a ese cambio nos hábitos e na estratexia comercial
porque “permite escoitar música que doutro xeito non sairía
dun garaxe así como unha

maior independencia das bandas con respecto das discográficas e das sociedades de autores”.
Para Brais, membro do Som
de Galpom, a banda gañadora
desta edición de Nsaio, “é inevitábel que a xente descargue porque é o modelo de consumo cara o que nos diriximos. Só existen dúas alternativas, ou loitar
contra todo isto, que sería ir en
contra da tendencia natural do
mercado, ou tentar empregalo”.
“Hoxe en día a xente está disposta a pagar 20 euros por unha
entrada dun concerto pero nin
cinco por un disco” apunta Noel
Feáns. “O compacto converteuse nun obxecto de promoción
que se debería regalar máis do
que se fai”. O creador da Regueifa plataforma incide no cambio
que se vén producindo nos últimos anos no eido da música.
“Hai 40 anos” comenta “os directos eran a vía promocional e
os discos o produto. Agora inverteuse esa dinámica de mercado.
Chégase así ao punto inicial da
música, no que se vive de tocar e
non de royalties artificiais”.
MENOS MARXINAL PERO FALTA ORDEN.
En pouco tempo, colgar a música na rede para descarga pasou
de ser unha opción puntual a
ser unha das vías máis empregadas. Malia todo, como explica
Harry, membro de Novedades
Carmiña, necesítase un pouco
de organización dentro desta
escena emerxente. En Galiza
existen pouca plataformas que
aglutinen e sirvan de escaparate
masivo das propostas que se xeran. Para o músico “o difícil é escoller que escoitar”.
“Estamos aínda vendo por
onde vai ir o panorama musi-

cal”, sinala Rubén Coca, membro de Quant. “Faltan iniciativas
que organicen toda a información, pero será cuestión de tempo”, comenta.G

Novedades Carminha e [á dereita] Os Trasnos de Moscoso.

O peso dunha audiencia fiel
En 2006 nacía a Regueifa plataforma, da man de Noel Feáns
como un netlabel sen ánimo
de lucro dende o que os creadores poden difundir e distribuír a súa obra baixo licenza
creative commons. Neste tempo colgáronse preto de cen traballos cun mínimo de 1.000
descargas nos tres primeiros

meses (vender 2000 discos é
case misión imposíbel incluso
para bandas de renome).
O que afianzou o proxecto,
segundo Feáns, é o feito de que
“xa existe unha audiencia fixa,
un público potencial permanente atento a oferta da web”.
Coma el, moitos son os
músicos que pensan que no

futuro da música terá moita
importancia a descarga gratuíta. “Non sei cal será a fórmula
para o futuro”, comenta Rubén Coca, “pero moitas bandas están apostando por isto,
pasando de intermediarios.
Ou hai unha reacción dos que
levan a 'industria musical' ou o
camiño é a liberdade”.G

Unha imaxe
da banda ferrolá
Quant.

’’

O número de descargas
supera o de discos
vendidos”

’’

A xente está disposta
a pagar 20 euros por unha
entrada pero nin cinco por
un disco”
[Noel Feáns]

A ‘traxedia do mp3’ segundo Neil Young
O músico e director de cine
Neil Young vén de reabrir o
debate ao redor da calidade
do mp3. A lenda viva do rock
está presentando no marco
do 56 Festival de San Sebastián o filme CSNY/Déjà vu,
que recolle a xira contra a
guerra que levou a cabo en
2006 por Estados Unidos co
seu vello grupo.

Nunha entrevista concedida ao diario El País con
motivo da estrea, Neil Young
arremeteu contra o novo formato asegurando que se “o
cd foi un desastre” “todo empeorou co mp3”. Ao seu ver
“é unha traxedia que a xente
escoite música nos ordenadores ou neses aparatos.
Non dan son real, son como

eses xoguetes de plástico que
venden nos supermercados”. Para Young, que é xunto con Tom Waits unha das
poucas e primeiras figuras
do rock que rexeitan patrocinios, “deixamos que as empresas informáticas definan
o que é o bo son e demostraron que non teñen idea da alta fidelidade”. G
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A elaboración do mel é un segredo que só as
abellas coñecen. O home aínda non descubriu o
xeito de fabricalo el, só pode recollelo das colmeas.
En Galiza a recollida do mel adóitase facer entre
os meses de xullo e setembro, antes de que
veñan os fríos. Os apicultores teñen que facelo
artesanalmente, como hai moitos séculos, aínda
que con mellores axudas técnicas.
Agora as colmeas de alzas dan máis produción
que as antigas de cortiza de sobreira, e existen
aparellos como as centrifugadoras para extraer e
conservar mellor o mel.

O apicultor ou apicultora, axudado dun bote
con fume que acouga ás abellas, abre a tapa da
colmea, despega os cadros cos panais (isto chámase desopercular), e vainos extraendo, cepillando con coidado as abellas que quedan aínda
pegadas.
Isto require a súa sabiduría, tranquilidade, escoller o día e momento en que as abellas están
máis tranquilas, e un traxe e careta protectoras,
claro.

as abellas

O apicultor deixará na colmea unha
parte do mel, suficiente para que a
colonia se alimente e pase ben o
inverno.
O mel é introducido nun depósito
donde se lle dá voltas, até que se
vai desprendendo e licuando axeitadamente.
Se despóis, xa nos tarros, o mel
cristaliza co frío e se volve algo
sólido, é síntoma de boa calidade,
e non do contrario como pensa
moita xente.

Centrifugadora

En Galiza gozamos dunha flora rica e variada, que dá unha producción de mel monofloral (de castiñeiro, queiruga, silvas, etc...)
coma do máis común chamado milflores.
Os colmeares galegos adoitan ser pequenos
e dan unha gran calidade nos procesos de
extracción e envasado do produto, como
demostra o feito de que conseguise a
Denominación Específica Mel de Galicia.
O mel é un alimento moi beneficioso e de
grandes propiedades nutritivas e saudábeis. Desde a antigüidade empregouse
como remedio contra todo tipo de doenzas
polo seu poder contra os xermes, estando
especialmente indicado para persoas enfermas que padecen estados de cansazo.

As abellas forman enxamios
cunha raíña, uns centos de
machos (zánganos) e varios miles
de femias estériles (obreiras).
Cada raíña forma un enxamio,
que buscará un oco, unha árbore,
para aloxarse. O apicultor encárgase de porlles “casa”.
A labor dos apicultores é moi
beneficiosa ao aumentar e coidar

da poboación abelleira.
A vida das abellas é fascinante e
complexa. Unha das cousas que
chama a atención son os seus
“bailes”, cos que se comunican
cousas como a distancia e o camiño ás flores .
Sol

Danza
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As abellas son un admirable pobo,
con máis de 60 millóns de anos de
historia (o home só ten un millón).
Forman unha auténtica civilización
cos seus costumes e unha organización social moi complexa, levada con
sabiduría e intelixencia.
Na súa longa historia evolucionaron
sempre en perfecta harmonía coa
natureza, desempeñando un papel
fundamental na subsistencia e diversidade vexetal, grazas ao seu incansable labor de polinización das flores.
O seu papel na reprodución das
plantas (e dos animais que se alimentan delas) é tan grande, que se calcula
que o home só sobreviría catro anos á
extinción das abellas, pola desaparición de especies e merma da produción que produciría.

Colmea

A abella exploradora indica
coa súa danza a posición
do sol, o lugar das flores, a
cantidade de néctar, etc...

Abellas
Ab
espectadoras
el
la
Ex
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or
ad
or
a
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Cortizo

A labor de extraer o mel
das colmeas chámase:
Rabechar, castrar, catar,
esmelgar, crestar...
Ás colmeas tradicionais, feitas da
cortiza das sobreiras, chamábaselles cortizas ou cortizos. Tamén se
lle pode chamar así ás modernas. E
tamén: Colmea, trobo, abelleira...
As alvarizas eran valados
de pedra que protexían as
cortizas do vento, ou dos
osos larpeiros.
Alvariza

As alvarizas ou abellarizas aínda se conservan nalgúns lugares, como no Caurel.
Abellar é formar un
enxamio. Abelleira é
un topónimo frecuente en Galiza.
O mel e as súas cualidades dá lugar a
unha longa familia de
palabras:
meleiro, melado,
meloso, melífluo,
melura...

Algúns refráns
sobre as abellas e o mel
Polo San Miguel, rabecha o
mel
Polo San Miguel, os figos son
mel.
Unto de porco e mel de abellas, fervidos en viño e ¡fora
catarreira!
Quen anda co mel, algo lle
queda del.
E unha adeviña:
Moitas monxiñas no seu convento, visitan as flores e fan
doce dentro.

Edicións
A NOSA TERRA

BULE-BULE 1326

23/9/08

19:04

Página 4

ANOSATERRA
25 DE SETEMBRO - 1 DE OUTUBRO DE 2008

ESPAZO LECTURA
Antonio García Teixeiro

Horizontais:

abellas, axuda a
esta abelliña a
atopar o camiño
á súa colmea.

1- Capital de Francia. 2-Siglas de “Radio Nacional de
España”. Unha vogal redondiña. 3- Contracción de “a”
e “o”. Desprazarnos a algún sitio. 4-Símbolo da TVG.
Comité Olímpico Internacional. 5- Adís “_____”, capital de Etiopía, podes poñelo do direito ou do revés.

Verticais:
1- Capital de Chequia. 2-365 días. A
2ª letra doabecedario.
3- Nota musical.
Nome de letra. 4Unha vogal estreitiña. Ao revés, o
marido da vaca.
5-Cidade de Castela, de onde é
Perico Delgado.

Atopa neste
barullo de
letras
os nomes
de sete
obras literarias de todas
as época
e de distintos
países, e bastante famosas
elas....

Noite máxica
Lendas da noite de San Xoán.
Autor: Carlos Labraña
Ilustracións: David Pintor
Editorial: Everest Galicia. Col. Ler é vivir

Carlos Labraña ofrécenos unha peza teatral estruturada en seis escenas adaptadas ao público infantil, e acompañadas dunha pequena explicación final sobre as cinco lendas que integran o seu
contido. Esta noite máxica foi, dende
épocas ancestrais, orixe de moitas lendas. Na prehistoria xa se festexaba ao
coincidir co solsticio de verán, o que significaba nesas primixenias culturas agra-

rias que a natureza mudaba de ciclo vital. As cinco lendas aparecen mesturadas ao longo das escenas, logrando un
conxunto onde a maxia e a diversión están aseguradas. Os nenos e mais os mozos son os protagonistas desta festa de
orixe pagá adoptada polo cristianismo.
Son eles os encargados de que dure ata
ben entrado o novo día e, xa que logo, as
súas falcatruadas están permitidas, e
mesmo, son asumidas cun certo ton de
humor por toda a veciñanza. Para facilitar a dramatización, aparecen acotacións que informan dun xeito sinxelo,
pero preciso, tanto das caracterizacións

dos person a x e s
como da
decoración
do escenario. As ilustracións coloridas de
David Pintor axudan á comprensión, ás veces, a
través de pequenos detalles extraídos
dos debuxos centrais. Linguaxe expresiva influída polas cantigas populares da
tradición oral. G
Alba Piñeiro

Barullo de letras

’’

Espazo
Lectura
ilusiona co
traballo de
fomento
da lectura”

Falando de

Minicrucigrama

eño dicindo dende hai
tempo que non se normalizará a lectura-pracer
mentres dependa tanto da
escola. Sabemos que o primeiro contacto dos cativos
cos libros debe ser na casa. E
sabemos que, por desgraza,
non adoita ser así. Daquela,
case toda a responsabilidade
do fomento do hábito lector
na rapazada recae na escola.
Loxicamente aí ha de estar,
mais penso que existe demasiada dependencia do labor educativo na LIX.
Cantos nenos se achegan ás
librarías, sós ou cos seus pais,
para mercaren algún libro? E
en galego? Case mellor non
pensalo. Por iso hai que celebrar as actividades desenvolvidas por clubs de lectura e
grupos que funcionan polo
país. Situado no Val Miñor,
Espazo Lectura é un bo
exemplo do que se pode facer cando as ideas e os obxectivos son claros e as persoas
saben o que queren. Espazo
Lectura é unha asociación
modélica, xeradora de iniciativas vivas e ambiciosas que
teñen que ver coa promoción
da lectura como referente de
benestar social. Considera a
literatura como un elemento
socializador indispensable
para elevar o nivel educativo,
a conciencia crítica, a capacidade analítica das persoas.
Gocei con eles, uns meses
atrás, nun acto fermoso na
biblioteca de Gondomar.
Respirábase ledicia. E un, que
se vai facendo maior, xa non
goza en todos os lugares que
visita. Espazo Lectura ilusiona cun traballo moi serio
orientado cara á creación e
animación de clubs lectores,
á divulgación e sensibilización nos nenos e nenas da
LIX en galego. E traballa fóra
das aulas. Parabéns a unha
asociación que fai do fomento da lectura unha aventura
fascinante.G

Solucións:

V
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As últimas reflexións de Marinhas del Valle
A Nosa Terra edita Caderno de Notas
coincidindo co centenario
do seu nacemento
Lara Rozados

Jenaro Marinhas del Valhe (A
Coruña, 1908-1999), novelista,
poeta, ensaísta e dramaturgo, é
unha das figuras da literatura
galega máis salientábeis e ao
tempo máis esquecidas. Frecuentou as Irmandades da
Fala da Coruña no 33, e fundou
as Mocidades Galeguistas, das
que foi primeiro presidente.
No franquismo e primeiros
anos da Transición mantivo un
lugar destacado na intelectualidade galega, pero fórono desprazando cara á periferia do
sistema.
Agora podemos achegarnos
ás súas últimas reflexións, a través das páxinas do Caderno de
notas que reuniron o seu sobriño, o deputado e profesor da
USC Pablo González Mariñas, a
profesora Alexandrina Fernández Otero e o dramaturgo Lino
Braxe. Como nos explica este último, “este caderno é o que se
salvou, o último dunha ducia escritos por el”. Deron con el na biblioteca de Jenaro cando traballaban na edición da súa Obra
dramática completa (Espiral
maior, 2006). “Apareceu moi
ben conservado, e moi comprensíbel. Marinhas tiña unha
letra moi bonita, non era a de Vicente Risco”, bromea Braxe. “En
canto o vimos lanzámonos de
cabeza á súa edición, aínda que
foi Pablo González Mariñas
quen máis animou o proceso”.
Os tres traballan tamén nun
“crepusculario” que se vai titular
Amarga memoria, e que recolle
poemas dedicados aos amigos
asasinados no 36, ou que se viron obrigados ao exilio. “Ten o
valor de reunir poemas para os
mártires”. Braxe afirma que están moi satisfeitos coa edición
do Caderno de notas (Edicións A
Nosa Terra, 2008), que se enmarca nunha serie de actos relacionados co centenario de Jenaro, o 25 de novembro.

HOMEDOTEATRO.O labor de Marinhas del Valle desenvolveuse, sobre todo, no eido escénico: deulle a súa primeira peza teatral a
Vítor Casas para que lla entregase ao editor de Nós, Ánxel Casal, pero perdeuse cando os gol-

’’

O Jenaro Marinhas
que escribe o Caderno
está tamén no punto
máis alto da súa madurez
literaria e ideolóxica”

’’

Dista moito de ser
un diario: non é
autobiográfico, senón
que introduce poemas,
reflexións, aforismos...”
[Lino Braxe]
Dramaturgo e un dos
coordenadores da obra

Jenaro Marinhas del Valle na súa Coruña natal.

pistas asasinaron o alcalde compostelán. No 43 estivo na reunión clandestina, cas de Francisco Fernández del Riego, da
que naceron a editorial Galaxia e
a revista Grial, onde escribiu varias pezas: “A serpe”, Monifates,
“A festa do Cheneque e outras
historias”, “Pequena farsa dos
amores desencontrados”, “Loucura e morte de Peregrino”,
amais d'A revolta e outras farsas
(1965) ou Ramo cativo (1990).
Mentres escribe o Caderno vive
(e así o testemuña na escrita) a
escolla de Armando Cotarelo
Valledor para serlle dedicado o
Día das Letras do 84. Salienta
que Cotarelo é “un home de teatro”, e non “de letras”. Tiña unha
perspectiva moi especial, que
quedou manifesta no seu discurso de entrada na RAG, A importancia do público na revelación teatral, que Ediciós do Castro publicaría no 79.
“Odiaba a comedia española, o chascarrillo madrileño, e
apostaba polo teatro máis profundo e reflexivo, moi existencialista”, conta Braxe. “Hai quen
di que Acurrados (nos Cadernos
da Escola Dramática Galega,
número 81) está moi influída
polo teatro de Camus, pero escribiuna antes de que se publicase a Camus aquí. Co instintivo

que era, ía tocando moitos paus,
moitos estilos”. Mais non estreou en vida: “a desgraza que tiven con Jenaro foi que non se
puidese levar adiante unha obra
del. El quería estar presente nos
ensaios, quería ver o proceso,
coñecer como se constrúe o edificio. Chamáballe moito a atención a carpintaría teatral”.
Fronte a unha dramaturxia
máis estritamente literaria, Marinhas, como Cunqueiro, “escribía para representar: nun primeiro momento, escribíase para
cubrir un oco que existía na literatura galega. Jenaro empezou
así, pero o engaiolamento que
sofre polo mundo do teatro
acaba por converterse en pracer”. A súa escrita teatral ten un
obxectivo moi claro: pensar
sempre en quen vai gozar da
obra. “Ultimamente, a tendencia é outra: pénsase de forma
moi egoísta: un texto é vangardista porque o é, é orixinal de
seu, non podes pretender “facelo” orixinal, porque daquela xa
sería unha impostura”. Un
enorme respecto polo público
caracterizaba a obra dramática
de Marinhas del Valle.

ÚLTIMAS REFLEXIONS. Este caderno
de notas comezou nos anos 83 e
84, e continuou con varias ano-

tacións que, malia non estaren
datadas, poden contextualizarse
nos anos seguintes, chegando á
década dos noventa. Dista
moito de ser un diario: “non é
autobiográfico, senón que introduce poemas, reflexións, aforismos... Fala da vida, da morte, do
teatro e da política”, explica
Braxe. “Ten certo carácter finisecular, transloce certa conciencia
de que o tempo vai acabando, e
achega unha forma de entender
o mundo e de entender Galiza”.
Cando comeza este caderno de
notas ten 75 anos, e, con todo, é
de destacar a súa lucidez. “Hai
cousas mesmo premonitorias,
parece un visionario cando fala
de política, e tamén cando
aborda a proximidade da morte:
lémbrame moito os soliloquios
de Marco Aurelio nas súas Meditacións. El tamén reflexiona
dende esa distancia, dende esa
tranquilidade de asumir o que
somos. Achégase á serenidade,
fóra de paixóns e odios”.
Como os editores da obra salientan na introdución, o caderno de notas adquiriu a categoría de xénero literario da man
de autores como Elias Canetti,
co Journal de Jules Renard, os cadernos de Albert Camus, ou os
Diários de Miguel Torga.
“Dende logo que coñecía e ad-

miraba a Torga, como gran lector que era”, conta Braxe, “e teno
moi presente. Non lera aínda o
de Camus cando inicia o Caderno, pero si despois, tanto a el
como a Sartre, interésalle moito
o existencialismo”. Así e todo,
máis que vontade literaria, atopamos no Caderno de notas
unha sorte de carta a si mesmo.
“Ten esa necesidade de comunicarse consigo mesmo”, explica
Braxe, “comprensíbel se temos
en conta que o franquismo acabara con moitos dos seus seres
queridos. Tiña pouca xente con
quen falar, era solteiro, e moi solitario, aínda que iso non quita
que se envorcase no coidado e
na educación dos seus sobriños,
e que fose como un pai para
moita xente. Pero estaba só. E os
seus propios pensamentos, os
papeis, convertéronse no seu
compañeiro”.
O Jenaro Marinhas del Valle
que escribe o Caderno de notas
está tamén no punto máis alto
da súa madurez literaria e ideolóxica, e ten unha posición coherente e firme: “sempre foi un
home rebelde, pero, no seu
caso, a rebeldía foi a máis, na
vez de virlle o conformismo
que teñen ás veces os anciáns”.
Lino Braxe explica como na
edición da súa Obra Dramática
Completa quixeron serlle fieis á
súa evolución, e non trasladar
todo o que tiña escrito cara á
súa última opción lusista.G

Renuncia
á Academia
Marinhas del Valle entrara na Real
Academia Galega no 78, proposto
por Rafael Dieste, pero renunciou
anos despois. "El vai virando cada
vez máis cara ao lusismo. Admiraba moitísimo a Carvalho Calero, e
cando deixa a RAG non o fai só por
motivos lingüísticos, como lles gustaría facernos pensar: estaba farto
de "mesas camilla", do galeguismo
protector, paternal e inmobilista,
de poucas lecturas. Que o delegado das forzas de seguridade do
estado fose á vez o presidente da
RAG (por Domingo García Sabell)
non o convencía nadiña". Cómpre
recuperar da invisibilidade esta figura fundamental para o pensamento e o teatro: "non houbo
moito respecto por esta persoa. Os
"outsider", na nosa cultura, nunca
son representados".G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Made in GZ. Séchu Sende. Galaxia.
 Un home na escuridade. Paul Auster. Galaxia .
 Tres disparos e dous friames. M. A. Fdez.Galaxia.
 Os nomes do traidor. Xurxo Sierra Veloso. Xerais.
 Festina lente. Marcos S. Calveiro. Xerais.

ROMY
Marga Romero

C

hega o Nadal e con el os
filmes de Sissi, na agonía
de Franco ou na Alemaña na
que @s fill@s d@s fill@s se enfrontan ao pasado nazi, algunha verdade hai detrás das imaxes pintadas e dos vestidos fermosos e como a Emperatriz de
Austria descubrimos e amamos para sempre Hungría, a
nación e a independencia. Algo nos di que a Emperatriz
anoréxica non é tan inocente,
antes de que nos engaiole guiada pola ollada aristócrata de
Visconti. Sempre regresa o Nadal e con el Romy Schneider,
con 16 anos, crecemos con ela,
que ten a idade das nosas nais.
Re-nace coa aprendizaxe do
francés e no teatro cunha obra
de Ford, acompañando a Delon e coa dirección de Visconti
en París en 1961. Cando as mulleres transgreden a orde,
Romy transforma a imaxe de
anxo en muller fatal, encarna o
desexo no seu rostro ou é a nai
arrepentida, papeis dunha
muller da posguerra que hoxe
amosan as contradicións da
intelectualidade dos 60. En
1971 forma parte das 371 mulleres que na revista Stern afirman ter abortado e solicitan a
supresión da pena ao aborto
da Constitución alemá. Cumpre 70 anos, a morte aos 43 paraliza a súa beleza. Francia e
Alemaña lémbrana coa reposición dos seus filmes e con programas especiais que afondan
na súa profesión de actriz, máis
alá do mito. Ela que deu vida a
personaxes de Böll, de Kafka
ou de Duras, atrápame con
Trintignant na derradeira imaxe do filme Le Train como a
Ana Küpfer da Resistencia que
debeu soñar Georges Simenon. Ela como as nosas nais e
como o feminismo é parte do
que somos.

’’

Francia e Alemaña
lémbrana coa reposición
dos seus filmes e con
programas que
afondan
na súa
profesión
de actriz”

crítica

NON FICCIÓN ¬
 Os Grouchos. Manuel Rivas. Xerais.
 Atlas histórico de Galiza. J. M. Barbosa. E. da Galiza.
 Por unha Galiza liberada. X. M. Beiras. Espiral Maior.
 Outra Galiza. Suso de Toro. Xerais.
 Parque Peneda-Gerês. VV AA. A Nosa Terra .

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

NARRATIVA.

Desde
a encrucillada
da imaxe
Os espellos do tempo
Autor: Vítor Vaqueiro.
Edita: Galaxia.

Novela de fotógrafo, sería un título, alternativo, acaído para estas
liñas que estamos a redactar.
Acaído e veraz, pois o mesmo
autor faise eco desta carencia
desde as palabra de Erwin
Koppen, parecendo inclusive
querer responder á demanda.
Porén, sendo
iso innegábel,
daría pé á formulación de incómodas dúbidas. Por exemplo,
que se agarda que sexa a “novela
de fotógrafo”? Novela escrita por
un fotógrafo? Novela protagonizada por un fotógrafo? Novela
confeccioanda segundo técnica
fotográfica? Sen esquecer que
Blanco Amor foi un excelente fotógrafo (Galaxia deu á luz en
2005 unha coidada edición da
fotografía de Blanco Amor) e autor (Xente ao lonxe, especialmente) de marabillosas páxinas
dotadas dunha técnica descritiva
excelsa, o lector achará máis xusto cualificar esta nova entrega de
Vítor Vaqueiro como “novela de
cinema”. Pois o cinema é constantemente reclamado como inductor do relato, ou ben o propio
desenvolvemento do relatado dá
en ocasións particulares que teñen a capacidade de lembrar
instantáneas cinematográficas.
E a sabendas de que o cinema
non deixa de ser fotografía en
movemento.
O certo é que o proceder técnico de Vítor Vaqueiro en Os espellos do tempo identificámolo
máis coa técnica cinematográfica, co movemento, calculado
e/ou impredicíbel, dunha cámara a través da memoria (do tem-

Vítor Vaqueiro.

PACO VILABARROS

po, do espazo, das xentes) que ou tal vez algoritmo, a un texto
focaliza e fixa determinadas ima- do cal se debe “aseverar que
xes para, mediata e posterior- tampouco non posúe, como
mente, amplificalas en cada un elemento básico, vontade ficciodos detalles que conforman as nal e, moito menos aínda, de
súas partes até completar a su- chegar a se constituír nun trataperficie enteira, ben dedo de ciencia ficción a
sa instantánea ben da
través do que se poida
unidade discursiva toinsinuar a alteración
Novela
tal, na que se ensaia “a
das leis da física ou da
intelectual,
consecución dunha
lóxica (pp. 88). En todo
forma de escrita que se- aveciñada
caso, fronte á falsidia da
xa intraducíbel á panta- á filosofía,
fotografía, por exemplo,
lla cinematográfica” cunha lingua o texto escrito presenta
(pp. 126-127). Conside- moi traballada un carácter insubornárando“o feito cinema- e persoal”
bel “que se resiste a protográfico como enxeño
clamar nocións que
capaz de pór en marnon encerra” (pp. 131).
cha dispositivos xeraO cal devén paisaxe imdores de significados máis que prescindíbel “posto que eu e Eu
como obxectivo ao que deba veñen a ser a mesma cousa e só
tender a narración presente” o texto escrito pode estabelecer
(pp. 126).
as correspondentes diferenzas
O autor é moi consciente do (pp. 157). É dicir, o texto ten tantour de forcé que está a estable- to de introspección, de procura
cer, pois o resultado non ha ser interior, como de experiencia e
nin fotográfico, nin cinemato- experimentación nas fronteiras
gráfico senón inserirse no abano do que se entende como nade posibilidades narrativas escri- rrativo e, e en ambos casos, de
turado nas concesións da litera- liberación, de liberación do
tura e, como consecuencia, nin formigo que impele a investiel propio se decide a cerca do es- gar na condición humana e á
tatuto que mellor lle convén, se vez desatarse das ligames coas
biografía seminovelesca, se no- que a propia Literatura aferrovela ou romance semibiográfico lla ao escritor e ao acto da escri-

’’

ta e ao mesmo produto escrito.
Os espellos do tempo é unha
espiral que se inicia coa citación
especular dun filme e se desenvolve e medra abalando entre o
feito literario reflexivo e o que
comunmente se entende como
narrativo, sendo un a base do
outro e a súa superación ou
consecuencia ou simplemente
sucesión máis ou menos motivada. No que ten de fábula, esta
consiste na reconstrución, desde o nacemento á morte, da vida de Eu, ente ficcional froito do
finximento e desdobramento
dun narrador que o precisa para acharse e autoanalizarse no
mundo, para poderse deslocar
ao outro lado da maquinaria e
deixarnos un texto ricaz na faciana raciocínica e tamén brillante na materialización escrita, onde Vaqueiro, amante do
enfeite verbal, exhibe un contundente dominio da amplificatio, que supón control do ritmo e arborización vizosa do período sintáctico, efecto derivado dunha óptica inqueda, curiosa, incapaz de non despezar
todo o posíbel a imaxe do real,
do ficticio, reflexiva, narrativa
ou expositiva, nunha hibridación de texto expositivo, texto
analítico e texto narrativo guiada pola ambición de lograr un
texto emotivo, visto que a emoción é impulso cara á reacción.
E finalmente, o discurso de
Os espellos do tempo escríbese
como unha arma para loitar
contra o esquezo, inclusive no
desespero de saber que o documento que se está elaborando
sitúase próximo á demencia. A
obsesión polo detalle e por ofrecer un discurso meticuloso
compróbanse na recorrencia ao
esquema ou no feito de ofrecer,
como complemento obrigado,
o álbum fotográfico e a complicación de citas que poñen ramo
ao libro.
Non faltan na súas páxinas
pingas de humor intelixente e o
material narrativo propiamente
dito percorre situacións que abalan do tráxico ao cómico (tristemente cómico), e, cando se lle
concede o tempo necesario para
que o lector (o discurso diriríxe a
una “leitora”) se sinta insta- >>>
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Impugnado o Premio de Poesía
Miguel González Garcés.A Deputación da Coruña aceptou a impugnación do fallo do premio Miguel
González Garcésque daba como gañadora a obra Construcións de
Eduardo Estévez[na foto], por incumprir as bases da convocatoria ao
estar previamente publicada no seu
blog. O galardón pasa a outorgarse á
persoa que recibira o accésit, Xabier
Lama, autor da impugnación.

>>> lado no ambiente, no clima
do narrado, lógranse páxinas exquisitas que satisfarán especialmente aos amantes sibaritas da
letra literaria. Para remate, Os espellos do tempo definímola como unha novela intelectual, aveciñada á filosofía, procura relativizante de respostas e preguntas,
cunha lingua moi traballada e
persoal (non sempre concordante coa normativa vixente), a
novela sen concesións dun ilustrado do século XXI. Si, a novela,
que non é unha novela hoxe?
Xosé M. Eyré

Literatura
de farol
Kitchen
Autora: Banana Yoshimoto.
Tradución: Mona Imai.
Edita: Rinoceronte.

Banana Yoshimoto é unha escritora xaponesa de gran predicamento no seu país e, ultimamente, tamén fóra. Misteriosamente, converteuse nun fenómeno literario deses que enchen
as páxinas de cultura e as listas
de best-sellers. O
“fenómeno”
Yoshimoto –ou
se prefiren, bananeiro– ten
moito a ver co
precedente do
seu compatriota
Haruki Murakami –cuxa última
novela comentamos aquí a semana pasada– aínda que, entre
as súas influencias, Yoshimoto
gusta de citar, en primeiro lugar,
a Stephen King. Agora a editorial
Rinoceronte preséntanos a primeira edición en galego de Kitchen, a súa novela de debut, que
se converteu nun éxito de vendas abraiante no seu país natal
cando se publicou en 1988.
O que Yoshimoto ten en común con Murakami queda claro
dende o primeiro momento da
lectura: personaxes desorientados que deambulan pola realidade cun acusado sentido de diferencia a respecto dos seus se-

Banana Yoshimoto en Roma, en xuño do 2004, co gallo do Festival Internazionale
delle Letterature.
RICCARDO DE LUCA

mellantes; seres que teñen com- cátanse de que están unidos por
portamentos estraños, raiando un destino común e unha irno patolóxico; atmosferas deli- mandade espiritual que os une
cuescentes e cun certo sabor en- indisolubelmente xa que… amtre surrealista e fantástico que, bos son orfos.
non obstante, se localizan nun
Talvez este resumo arguámbito de normalidamental pareza paródide, en escenarios perco en exceso e o certo é
fectamente recoñecíque o disparatado da
beis e pertencentes á Ahistoria
trama non é a principal
cultura urbana da era discorre por
característica que imda globalización… En onde a autora pugna o seu valor literaresumo, un certo ro- quere que
rio –Kurt Vonnegut ou
mantismo que tende a vaia, sen unha Pynchon son moito
priorizar os temas da lóxica interna máis extravagantes–,
soidade e a fraxilidade
senón a inocencia con
que explique
das emocións a través
que Yoshimoto pretendunha prosa presumi- as situacións de que nos tomemos
nin o
belmente poética.
en serio as súas histoA protagonista de comportarias. Sen dúbida é unha
Kitchen é Mikage, unha mento dos
escritora que posúe unmoza que, tras quedar personaxes” ha confianza absoluta
orfa, é visitada por un
no poder das súas palacompañeiro de escola
bras, na capacidade de
–co que previamente
evocar determinados
non tiña apenas relación– que se sentimentos con só enunciar siofrece para acollela na súa casa. tuacións que, sen dúbida, podeYuichi, o compañeiro e depen- rían darse na vida real. Mais, nedente dunha florería, vive coa sa extrema fe no poder dos seus
súa nai, Eriko, aínda que tamén é textos, esquece a literatura. Iso
orfo de nai. Como se explica isto? precisamente é o que a diferenPois nada, resulta que a verda- cia de Murakami quen, valórese
deira nai de Yuichi morreu e que como se valore a súa obra, é un
o pai se someteu a unha opera- narrador eficientísimo.
ción de cambio de sexo. Todo isEn primeiro lugar, Yoshimoto é aceptado por todos cunha to limítase a suxerir –nunca a
naturalidade que sería a envexa describir nin a explicar– o que
de calquera goberno igualitario lles ocorre aos seus personaxes.
e, durante un tempo, dedícanse E ese exceso de sobreentendidos
a gozar desta mutua compañía dá lugar a confusión. Un exemque os salva da tremenda soida- plo: logo de morta Eriko, Yuichi
de que asexa aí fóra. Cando Eriko encontra unha carta dirixida a el
é asasinada no club nocturno na que se fai referencia á época
que rexenta, Mikage e Yuichi de- en que os tres viviron xuntos.

’’

“Aqueles tempos foron moi divertidos, os mellores, verdade?”
dille ao seu fillo. Pois serían, pero
o certo é que é a primeira vez que
o lector ten noticia, porque ao
longo das páxinas que describen
a tal convivencia a sensación
que se desprende é a dunha cohabitación anódina e máis ben
triste. É dicir, o lector ten que crer
que aquela época foi estupenda
porque un personaxe llo di, non
porque o autor fose quen de visualizalo.
A recorrencia destas implicacións, que o lector non dá seguido, desemboca nunha estrutura
confusa. A historia discorre por
onde a autora quere que vaia,
sen unha lóxica interna que explique as situacións nin o comportamento dos personaxes. E
así, asistimos a voltas e reviravoltas que non se sabe se reflicten a
confusión dos personaxes ou a
da propia autora, que non dá
contado o que sexa que queira
contarnos.
Por outra banda, a prosa de
Yoshimoto é dunha simpleza
case infantil, absolutamente espida de calquera retórica. Mais o
que nalgúns autores é unha virtude que redunda nun estilo directo que focaliza o interese no
que se está contando, en Kitchen
acaba sendo un impeitizo máis
para sentirse concernido polo
destino dos personaxes. Os seus
sentimentos e circunstancias están formulados de xeito ambiguo e inconcluso o que dá lugar a
unha impresión de desgana e
imprecisión. Para ser claros, non
se entende a historia, nin a súa
razón de ser, nin a súa resolución. Por se isto fose pouco, a narradora apóiase en diálogos
dunha emotividade trivial que
só poden convencer a unha
mentalidade adolescente: “din
que o universo é inmenso, pero
non creo que haxa ninguén coma nós os dous”.
En fin, tampouco non se lle
poden negar certas dotes de observación e suxestión pero é altamente improbábel que compensen –para un lector esixente–
os defectos que puntúan esta novela. En todo caso, non dubido
de que atopará o seu público.
Manuel Xestoso

CONTADELIBROS.
Aventuras en Cuba
Terra libre, de Fran Jaraba, é a
terceira aventura da serie de
cómic sobre a Guerra de Cuba,
editada por Xerais. O conflito
entre
mambises
(independentistas) e
españois
visto en clave histórica
pero tamén
como relato. Debuxo clásico e unha
aposta polos personaxes para
construír unha saga que
reconstrúe o Caribe de hai
máis de cen anos.

Letras&Debuxos
A editorial Oqo publica dous
novos títulos pensados para os
primeiros lectores, onde ten
tanta importancia o texto
coma a arte
gráfica.
Quen levou
a lúa?, de
Mario
Catelli e
Madalena Matoso, conta a historia do lobo Kipá, que quere
impresionar a lúa cos seus ouveos. Macario dromedario, de
Rachel Chaundler e Bernardo
Carvalho, é o conto dun
dromedario moi chorón que
un bo día perde a chepa.

Máis cómic galego
Xacobe Fernández Serrano
publica Aventuras de Cacauequi (edición anotada), un
cómic que
mereceu o
Premio
Castelao de
Banda Deseñada
2007, que
organiza
a Deputación da Coruña. Historia
onírica e poética que supera os
límites da narración para presentarnos un relato baseado
na forza das imaxes. 
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Cabanillas á escola.A Asociación de
Ensinantes do Salnés Candeaporá en
marcha as I Xornadas Cabanillas na
escola, que se desenvolverá do 13 ao
25 de outubro no IES Ramón Cabanillasde Cambados. Dentro do programa desenvolveranse conferencias a
cargo de Helena Villar Janeiro, Luís Rei
Núñez, Avelino Pousa antelo e David
Otero, diversos obradoiros e unha saída por Cambados.

crítica
O CORDEL.

POESÍA.

Paraíso

Co crepúsculo
tatuado
nas cadernas

Nº 4. Setembro do 2008.
Dirixe: Miguel Martín.
Edita: Axencia Galega das Industrias
Culturais.

Neste número inclúese unha entrevista con Cándido Pazó. Dáse
conta da preparación da obra O
club da calceta, de Teatro
do Morcego.
Tamén se fala das
compañías
de Teatro do
Noroeste e Berrobambán. Na
sección de danza destácase a
compañía Druidanza. Ademais,
toda a actualidade e a programación escénica para os próximos
meses..

Razóns
Nº 37. Xullo do 2008.
Edita: Inzar.
Prezo: 3 euros

O comentario do mes é de Xesús
Veiga. Antón Masa alerta sobre a
consolidación de Ence na ría
pontevedresa.
Dáse conta do
IV Congreso de
Inzar. Inclúese
unha entrevista
co alcalde de
Monforte,
Severino Rodríguez. Ana Arellano dá conta dos 25 anos da creación da revista “Andaina”.

Turgalicia
Nº 11. Agosto-novembro do 2008.
Edita: Xunta de Galicia.

Concha Gómez visita as Illas
Atlánticas; tamén entrevista o
director do parque nacional de
tales illas, Xosé Antonio
Fernández. Edurne Baines
presenta o
proxecto do
Grupo Nove,
colectivo de
cociñeiros que
queren
renovar a culinaria galega. Cinco fotógrafos
galegos dan a súa visión da
Torre de Hércules, que loita
por ser patrimonio
da humanidade.

tina / desinza / ó mar / a lúa”.
O camiño da experimentación percíbese ademais na incorporación de caligramas
que, xunto con prosas poéticas, serven de pórtico ás nove
seccións que compoñen o poemario. Nocturnidade do sal é
un libro escrito con mans mariñeiras na tona da auga, a do
mar da Costa da Morte, no
que, alén dun eu que fala do
amor, da soidade e do tempo,
avistamos un nós, o dos homes
e as mulleres da Fisterra que levan “o crepúsculo tatuado nas
cadernas, a vixilia da bruma
nas áncoras da noite, o esvaecer do pano cinguido ó ergueito mastro, o ensalitrado músculo estrado na entreponte”.

Nocturnidade do sal
Autor: Alexandre Nerium.
Edita: Sotelo Blanco. Colección Edoy Leliadoura.

Se escribimos a historia da poesía galega da década dos noventa debemos reservar un espazo de seu para os grupos que
contribuíron á difusión do xénero con iniciativas como
as follas voandeiras, os libros
colectivos ou
os numerosos
e variados recitais celebrados
por aqueles
anos. Unha mención especial
merecerá nesta historia o Batallón Literario da Costa da
Morte, un dos colectivos máis
activos ao longo do período e
que serviu ademais de plataforma para un bo número de
escritoras e escritores que habían desenvolver unha importante obra individual nos anos
sucesivos.
Cadrou que coincidisen nos
andeis de novidades publicacións dalgúns dos autores que
noutrora formaran o mencionado grupo, como é o caso de
Rafa Villar, Modesto Fraga, María Lado ou Alexandre Nerium.
Os novos poemarios destes escritores seguen a dar mostras
da pluralidade estética dun
grupo unido por lazos xeográficos e pola vontade de renovar e
difundir o discurso poético.
Un bo exemplo da diversidade constitúeo a obra de Alexandre Nerium, unha das voces máis singulares e menos difundidas do Batallón, que se
mantivo ademais á marxe de
modas poéticas. Autor até o de
agora dun único libro, Vogar de

María Xesús Nogueira

MÚSICA.

Alexandre Nerium.

A. PANARO / Arquivo

couse (2003), alén de publica- to de converter en ocasións o
cións en revistas e obras colec- poema nunha ladaíña críptica,
tivas, o escritor cuxo pseudóni- as máis das veces eufónica e
mo esconde o nome de Fran- enormemente suxestiva: “xincisco Manuel López Martínez é gra / cara ás encollas”, “si tripa
probabelmente o membro do / a Gradicela / o Carrumeiro”.
colectivo que máis inA interiorización da
tegrou a temática malinguaxe mariñeira
riña e o universo da A
non se limita a un simCosta da Morte na súa
interiorización ple exercicio verbal,
obra. Semellante essenón que constrúe
da linguaxe
forzo non só se plasma
unha arquitectura
no plano temático, se- mariñeira
simbólica a través da
nón tamén na cons- non se limita que o eu percibe o
trución dun orixinal a un simple
mundo e expresa a exdiscurso poético a par- exercicio
periencia íntima do
tir de materiais léxicos verbal”
seu “eterno navegar a
da linguaxe mariñeira,
soas” (“a deshora virás
de natureza moitas vea relingarme”, “sotaces dialectal, do que o
véntome”, “esa cega
título do libro anterior é unha quietude / aliñooume”). A
boa mostra.
identificación cos elementos
O mar segue a ser o princi- da paisaxe mariña é por veces
pal referente de Nocturnidade explícita (“son / da tona da audo sal, un libro de natureza inti- ga / o teu frieiro”) e condiciona
mista e reflexiva dedicado, de as relacións co contorno, co
xeito significativo, “á miña xen- que estabelece por veces un
te, á da Costa da Morte”. A pre- diálogo (“Rexeito / o que sasenza de léxico específico do loucas, Vilán (a cerimonia)”.
mundo mariño no discurso de Nalgún caso estamos diante
Alexandre Nerium é tamén im- de orixinais imaxes de cuño
portante neste libro, até o pun- manuelantoniano: “Clandes-

’’

Encontro
interxeracional
Diacronías
Autor: Lizgairo.
Edita: Falcatruada.

A medio deste disco comprobamos que o movemento de
música folk galega continúa a
súa dinámica no tempo a modo de relevo interxeracional,
pois cómpre
recordar que
neste ano que
andamos cúmprese o trinta
aniversario da
edición dun disco histórico:
Milladoiro (1978). Excusando
abondar na signifación daquel
encabezamento, limitareime
a sinalar que un dos participantes naquel rexistro, Rodrigo Romaní, é un dos integrantes deste trío que agora debuta
como tal. Outro dos seus compoñentes, Anxo Pintos, desque asentou en Berrogüetto
(1996) confirmouse como un
elemento imprescindible do
panorama autóctono. Menos
sorte quizá tivo o igual- >>>
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>>> mente grupo Beladona
(1999) de onde procede o terceiro músico da formación,
Xosé Liz, malia dar mostra do
bo gusto que acompañou a
súa presentación discográfica,
caracterizada por unha coidada elaboración nos arranxos.
Con estes antecedentes,
que podemos agardar de Lizgairo? Desde logo moito máis
que unha confluencia de arpa,
bouzouqui, guitarras, violín,
saxo, zanfona… O trío protagonista non deixa de ser tal
malia a concorrencia dunha
manchea de colegas, que na
súa condición de músicos
convidados, serven de soporte
que se deixa escoitar nun segundo plano auditivo. Abonda
con escoitar o primeiro tema,
“O ñarro-ñarro”, para predispornos a gozar do que nos
agarda, pois a composición
serve de esplendoroso pórtico
desenvolvido ao modo clásico
de baixo continuo. E como
queira que a alternancia tamén se deixa notar no disco,

PACO VILABARROS

Manuel Rivas, candidato aos premios Médicis.A versión francesa de
Os libros arden malé unha das quince obras candidatas aos premios
Médicis, que están entre os máis
prestixiosos de Francia, na categoría
de autor estranxeiro. Rivas competirá coas obras de Thomas Pynchon,
Sasa Stanisic, Denis Johnson, Ian
McEwan e Bernardo Carvalho, entre
outros. O galardón entregarase o
vindeiro 5 de novembro.

CULTURA.35.

axiña dan paso a unha melodía doadamente identificable,
a do “Pasacorredoiras Mariñán II”. Romaní mostra a súa
facina máis lírica cando as cordas da harpa recrean a “Albobarreira”. E precisamente a
pegada de Milladoiro se deixa
notar no “Percorrido turniscante”, tema desenvolto nesta
ocasión con
máis liberdade interpretaOdebut
tiva para concluír con fin de Lizgairo é
de festa ao es- harmonicatilo irlandés. E mente
para rachar equilibrado,
tópicos, agra- detallista
décese a sofis- e en ocasións
ticación mos- engaiolante”
trada en “Esvarante”.
Asumidos
os contrastes detectados ao
longo dos once temas rexistrados, queda para o afeizoado a
pregunta do millón: canto hai
de cada un dos grupos que
condicionan a esta nova formación? Está claro que na nosa
música de raíz nada xorde por
xeración espontánea, que somos herdeiros dunha tradición
asumida, e neste senso Diacronías é un disco que fai honor a
este devir, pois varios dos seus
temas proveñen do repertorio
de músicos ancestrais, co engadido doutros nomes xa plenamente asentados na contemporaneidade da expresión popular. Como dixo o sabio, tamén na música é válido afirmar
que nada se crea nin se destrúe,
tan só se transforma. Dito doutra forma, por que estes tres
músicos con valor de seu van
renunciar ao seu pasado? É que
acaso non é recuperable tamén
para o presente? Que ninguén
se sorprenda, pois, se ao escoitar a Lizgairo detecta un son
que lle resulta familiar ao tempo que anovador. Harmonicamente equilibrado, detallista e
en ocasións engaiolante.

’’

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

axiña soa un dos temas cantados, elemental no seu comezo
e enriquecido cando a voz cede o protagonismo á instru-

mentación, non en van estamos a tratar dunha mestura
entre “Alalá de Menduíña e
Muiñeira do Morrazo”. Pintos,

CARME BREA

virtuoso cando a composición
require unha vitalidade interpretativa, consegue dispersar
as notas da súa zanfona, que

X.M.E

? UERE SABER MÁIS?
www.falcatruada.com
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A Rede de Bibliotecas Municipais da Coruña, premio Ourense de BD.O 1
de outubro, no seo das Xornadas de Banda Deseñada,entregarase o Premio
Ourense de BD, que outorga anualmente a Casa da Xuventude para distinguir
as iniciativas máis destacadas dentro do cómic. O grupo de traballo formado
por Fátima Elías, Iván Serrano e Julio Pesquera, encárgase dende hai caro anos
de promocionar e reivindicar a novena arte dentro das bibliotecas a través de
conferencias, talleres e do blog fancomic.es.

Primou
a música
Eugene Oneguin,
de Piotr Ilich Tchaikovski. Libreto
de Konstantin Shilovski e Modest
I. Tchaikovsky, baseado na obra
de Puxkin
Orquestra: Sinfónica de Galicia.
Dirección Musical: Miguel Ángel Gómez Martínez.
Dirección de Escena: Horacio Rodríguez Aragón.
Elenco: Alexei Markov, Ainhoa Arteta,
Marina Rodríguez-Cusí, Ismael Jordi, Stefano Palatchi, Alexandra Rivas, María José Trullu, Miguel López Galindo, Pablo
Carballido.

Dous momentos da representación de Eugene Oneguin.

maior da obra –a complicada relación que se dá entre a arte e a
vida, o peso da literatura na formación dos sentimentos– ficou
totalmente diluído. Desaproveitáronse as pinceladas de humor
e ateigouse a escena de xestos
topicamente tráxicos. Aínda que
o peor foron as diapositivas de
calendario –postas de sol e paisaxes cuxa relación coa trama do
Oneguin aínda me resultan un
enigma– con que se pretendían
encher os intermedios entre escenas. Trátase de afectación ou
de simple e pura falta de ideas?
A parte positiva foi que, musicalmente –por fortuna– as cousas se desenvolveron de xeito radicalmente contrario. Miguel

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ

Ángel Gómez Martínez estivo soberbio e a lectura que fixo foi intensa e vivaz, imprimíndolle un
ritmo nervioso á partitura, salientando os contrastes, dotando
de intensidade as intervencións
dos personaxes, facendo emerxer a súa personalidade e, en definitiva, infundíndolle á obra o
ímpeto e a tensión emotiva que
Tchaikovski proxectou para as
súas “escenas líricas”. O público
da Coruña, moi sabiamente,
premiouno coa maior ovación
da velada. A Sinfónica de Galicia
revelouse un instrumento perfecto para os fins de Gómez Martínez, cun son orquestral de gran
variedade e unha ductilidade fóra de toda dúbida.

Os cantantes formaron un agradábel, cunha claridade digconxunto equilibrado e atinado. na das mellores mezzosopraAinhoa Arteta tivo unha noite nos. O baixo López Galindo e as
espléndida e –malia unha certa mezzos Trullu e Rivas estiveron
falta de homoxeneidade no re- seguros e fixeron unhas caractexistro, estridente nos agudos–, rizacións persoais e convincensoou temperada, sen titubeos, tes. O coro da Sinfónica luciu
con axilidade e cunha fermosa conxuntado, empastado e con
proxección que contribuíu a en- claridade vocal.
focar o personaxe de
Se esta montaxe non
Tatiana. O barítono
acadou maior altura
Alexei Markov foi medebeuse ao funcionadrando en presenza e Oresultado
rial da lectura dramátifacultades ao longo da global,
ca. É certo que, en ocafunción: comezou cun
sións, nos queixamos
grazas a unha
ton falto de cor e pouco
das extravagancias inconvincente mais foi parte musical xustificadas dos direcmellorando até facer suntuosa,
tores de escena; mais
un terceiro acto espec- foi máis que
tamén o é que o antítacular. O tenor Jordi acertado”
doto contra ese mal
tamén pareceu un
non está nunha mera
pouco inseguro ao
ilustración do que
principio, mais as súas
marca o libreto: non se
verdadeiras aptitudes
debe confundir o clasi–unha liña matizadísicismo coa simpleza.
ma, un sorprendente uso do le- Non obstante, no quixera soar
gato– amosáronse no excelente excesivamente crítico xa que o
monólogo de Lenski xusto antes resultado global –grazas a unha
do duelo que acabará coa súa vi- parte musical suntuosa e a unha
da: emocionou con sinxeleza e segunda parte máis vigorosa–
foi aclamado polo público. Ma- foi máis que acertado. O saldo,
rina Rodríguez-Cusí cubriu o en fin, resultou positivo.
seu curto papel con voz limpa e
Manuel Xestoso

’’

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ

A edición deste ano do Festival
de Ópera da Coruña puxo punto
final ás funcións operísticas cunha representación de Eugene
Oneguin, unha obra que sempre supón un desafío pola febleza da súa acción escénica. Neste
sentido, é de suma importancia
reclamar do director de escena
un traballo que destaque os delicados matices con que Tchaikovski vestiu os personaxes, o retrato das distintas expresións da
alma humana ante o amor.
Comecemos polo malo e digamos que, neste sentido, o
Oneguin presentado por Horacio Rodríguez Aragón resultou
dramaticamente plano. Escenas
que deben estar dotadas dunha
intimidade e un lirismo que resalten os tormentosos estados
de ánimo dos protagonistas –a
carta de Tatiana ou o dúo final
entre esta e Oneguin– semellaron estar completamente espidos de orientación: nin o movemento escénico nin a marcación dos personaxes pasaron do
rutineiro, sen ideas que lle outorgasen algo de dinamismo a
cadros xa de seu pouco activos.
O mesmo pode dicirse dun escenario que se reduciu a un decorado convencional, que non
proporcionaba lectura ningunha sobre o que sucedía entre os
personaxes. Por culpa desta falta
de afondamento, un tema
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A XXX Semana de Cine de Lugo
estrea Imaginadores.Dentro das
actividades que se veñen desenvolvendo en Lugo no marco da XXX Semana de Cine de Autor, terá lugar o
26 de setembro a estrea española da
película arxentina Imaginadores. A
mostra, que se clausurará o 27 de setembro e que está organizada polo
Grupo Fotocinematográfico Fonmiñá, exhibe algunhas das películas
que están a marcar a actualidade internacional no eido do cine.

CULTURA.37.

CINEMA.

A posguerra
sen respiro
Os xirasoles cegos
Directore: José Luís Cuerda.
Guión: José Luís Cuerda e Rafael Azcona, baseada en relatos do libro de Alberto Méndez.
Elenco: Maribel Verdú, Javier Cámara,
Raúl Arévalo, José Ángel Egido, Martiño
Rivas e Irene Escolar.
O director d’Os xirasoles cegos cos intérpretes da película.

As películas da Guerra Civil e bernador civil, o ensino ecleda Posguerra Incivil tiveron o siástico de himo e brazo en alseu tempo necesario na Tran- to, o wolframio para Hitler... E
sición, cando o espello virou todos eses personaxes non lle
para outro lado e tamén se lle dan acougo ao espectador,
puido poñer cara aos perde- que sinte e padece a tensión
dores, aos perseguidas vítimas; en toda a
dos e aos asasinados
película non hai un
nas cunetas e nos xuimomento de respiro,
zos do franquismo. Pensoque
unha broma, un seEra un cine util, didác- é a primeira
gundo de relaxamentico, que, dalgunha vez que se
to.
maneira devolvíalle a mostra sen
O caso é que posibelexistencia a xentes caretas á
mente agora mesmo,
que non tiñan historia Igrexa
este xénero carece da
nin siquera nas coci- Católica”
“utilidade” que o facía
ñas das casas onde se
preciso hai trinta
conversaba nas noites
anos, pero, precisade inverno. Aquel cimente por iso, pódenne, promovido por
se aprezar mellor as
novos cineastas, xa
cualidades do filme.
non tiñan que botar man de Como era de esperar, o guión é
símbolos, metáforas ou para- o alicerce principal que suslelismos para falar de cousas tenta a un grupo de actores de
que se calaban. Hai exemplos gran calidade (Egido compón
e filmografía bastante para un perfecto director de semiacreditar ese tempo de medio nario) que estruturan a histocamiño, no que ese cinema ria na que se insiren diálogos
útil era necesario.
cravados. O conxunto é unha
Pouco a pouco o tema gue- obra importante. Pero segurarra-posguerra foi esmorecen- mente vai ter bastantes oposido, arrimouse ás veces a comi- tores: é unha película que non
cidades máis ou menos efecti- atrae, é “unha máis da guerra
vas e deixou de interesar. Ago- civil” que xa non está de moda,
ra reaparece Cuerda cunha e, ademáis, saen uns personahistroria dramática, forte, du- xes moi tópicos. Nos tempos
ra, sen posibilidades de respi- que corren, todas estas cousas
ro, unha película atroz, na que serán veleño para a taquilla.
se esparexa todo o rosario de Dá igual; certo, é unha da guepersonaxes que habitaban rra civil, certo que a historia
aqueles anos 40: o fuxido, o non atrae (sobre todo cando a
home-toupeira, a viuva en vi- carteleira está chea de divertida, o clero, os falanxistas, o go- mentos de curto alcance, que é

’’

o que engaiola ao público), e
certo, está chea de tópicos (os
falanxistas, os cregos, a parella
da Garda Civil e dos Guardinhas) pero son xa personaxes
históricos, e verídicos, que
existiron así: eran arquetipos,
non eran persoas.
Hai dous aspectos que me
interesa salientar. Un: á espera
de que algún día poidamos ter
un cine galego, do mesmo nivel que o que se fai en Cataluña ou en Andalucía ou Euska-

di, Cuerda, unha vez máis ven
salvar a papeleta e nos mostra
un Ourense de cine. Dous:
penso que é a primeira vez que
se mostra sen caretas á Igrexa
Católica, o seu papel básico na
“Cruzada” e no Franquismo, a
Igrexa que era primeiro “española” e despois “cristiana” (palabras do personaxe principal)
e iso si que non era tópico, era
un paradigma no que se miraba o Catolicismo militante e
triunfador, o catolicismo dos

Martiño Rivas e [á dereita] Maribel Verdú.

dogmas e guias da moral, da
sociedade e da vida mesma.
Esta película segue a ser necesaria, sempre senrán necesarias películas así.
PROPOSTA: Suxiro a lectura
do libro do filósofo-matemático Piergiorgio Odifreddi, Por
qué no soy cristiano (y menos
aún católico); aclara moitas
cousas, remacha moitas ideas
que todos sabemos e, por riba,
divirte.
J.A. Xesteira

SERGIO PÉREZ / REUTERS
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ENXEÑOS E CRIATURAS

O OBJECT TROUVÉ
Xosé Miranda

C

reo que a literatura é sempre algo similar a un object
trouvé. Schwob faino así nas Vidas imaxinarias, co Frate Dolcino, con Pocahontas ou co Capitán Kid; Borges, na
Historia Universal da Infamia, en Etcétera, nos Artificios e,
en realidade, en todos os seus libros; Cunqueiro, en Escola
de Menciñeiros, Xente de aquí e acolá, Os outros feirantes e
practicamente sempre.
Fun tan inxenuo que quixen adiantarme, dar un paso
máis, inventar o obxect, e así, en vez de contar a Fanto Fantini, María Pita ou Paolo Uccello, contei xente que se cadra
nunca existiu: un Coruteres, un Orio, unha Ama Pitila. Mais
nese momento comprendín que a literatura é sempre un
object trouvé, atopado nos soños, nas memorias, na literatura ou no cine, e que ese paso adiante non é posible, porque o que facía era volver á literatura eterna. Por exemplo,
unha das primeiras lembranzas que teño é de chegar á aldea onde pasábamos as vacacións, na Mariña. Tiña eu uns
cinco anos, non sei ben. Non sabía a onde ía, porque non
lembraba en absoluto ter estado alí. Non lembraba o ano
anterior, o cal supoño que é común a esa idade. Non tiña
conciencia dese lugar. Chegamos nun minibus, porque iamos cos meus irmáns, pais, avós, tíos e primos, e con algún
máis. No barrio había só tres casas, e alí estaban todos os nenos da parroquia, que sabían que iamos, agardándonos.
Todos me saudaban, chamábanme polo nome, e eu non os
coñecía. Mellor dito: non sabía que os coñecía. Espertei subitamente a unha conciencia superior, distinta. Tiven unha
sensación de estrañeza, de vertixe. E empecei a pensar que
me cambiaran, que eu era outro, que non era Xosé Miranda,
senón un impostor que puxeran no seu lugar. A explicación
que me parecía máis lóxica era tamén a máis simple: viñeran os extraterrestres e substituíran un neno por outro sen
que ninguén se decatase. Así, era eu o único en sabelo.
Atopeime con iso. E con iso, que é arquetípico, eu quero,
porén, facer literatura, e por iso teño que facelo individual e
contalo ao meu xeito. Porque isto contaríase mil veces, mais
eu vouno contar outras mil, e vai ser outra cousa. Porque,
aínda que é arquetípico, pasoume a min e non a outro, e eu
son eu, non un manequín de mostra.
Decidín daquela volver ás formas máis clásicas, facer a literatura máis individual e reaproveitar sempre os materiais
que puidese. Contar, por exemplo, a vida de Pero Vila-real,
ou sexa Pero da Ponte, a de Afonso de Lanzós ou a de Lourenzo Tasende. Agora ben, con iso quero facer literatura,
non teses.
Despois está a cuestión das formas. Estou convencido de
que a literatura esixe formación, arte, destreza, disciplina,
estruturas, como un edificio. Non valen catro cousas postas
á repañota, e aí vai. As formas son importantísimas, as formas sono todo. Non me van nin a verborraxia, nin o minimalismo, nin o pensamento feble, nin os ideólogos do baleiro. Cando como unha centola quero atopala chea. Por iso
eu quero ser un escritor dos de sempre, como Gustav Flaubert, Guy de Maupassant, Eduardo Blanco-Amor ou Robert
Louis Stevenson. E nada máis.G

’’

Decidín daquela volver ás
formas máis clásicas,
facer a literatura máis
individual e reaproveitar
os materiais que puidese”

Saen os Papés
de emprenta condenada
O Consello
da Cultura reúne
a produción escrita
en galego
da primeira metade
do século XIX
Lara Rozados

Papés de emprenta condenada
é o apelativo que empregou o
conservador Manuel Freire
Castrillón, nun furibundo artigo
publicado na Estafeta de Santiago no 1813, para se referir aos
“Rogos de un escolar gallego á
Virxe do bo acento para que libre a terra da Inquisición”, do liberal Manuel Pardo de Andrade. É o título que o Consello da
Cultura escolleu para un volume que reúne toda a produción
escrita en galego que se atopou
até agora da primeira metade
do século XIX.
Os textos reunidos no volume encádranse entre dúas datas
significativas: o 1 de novembro
de 1797 publícase no Diario de
Madrid o soneto “Mais garrida
que a rosa no seu leyto”, de Manuel Pardo de Andrade, xornalista liberal que estreou o galego na
prensa escrita. E a partir do 1846,
o ano do alzamento frustrado de
Solís, cambian substancialmente as cabeceiras, e os seus contidos comezan a ser máis informativos ca literarios ou ideolóxicos. Foi no contexto convulso de
comezos do século XIX, na loita
entre liberais e absolutistas, cando comezaron a aparecer manifestacións en galego na prensa.
Agora, como resultado de seis
anos de labor interdisciplinar
impulsado pola Comisión Técnica de Prensa Histórica, podemos dispor destes textos agrupados, ordenados e catalogados.
Grazas ao traballo de coordinación, realizado por Rosa Aneiros,
á coordinación do proxecto, por
parte dos profesores Henrique
Monteagudo e Xosé López García, á transcrición e anotación de
textos, a cargo do profesor Ramón Mariño Paz, e á elaboración das notas histórico-bibliográficas, do profesor Xosé Ramón Barreiro Fernández, o Consello sacou adiante o volume,
que, como indica o seu presidente, Ramón Villares, “sistematiza todo un caudal cultural até
agora perdido, e que está xa ao

Henrique Monteagudo, Xosé R. Barreiro, Ramón Villares eRamón Mariñodurante a presentación da obra no Consello da Cultura Galega.

’’

Ovolumenonsórecolle
escritos en galego
recompilados na prensa
histórica, senón tamén
outros textos inéditos”
[Henrique Monteagudo]

dispor dos estudosos da historia,
da lingua ou da comunicación”.
O historiador formou tamén
parte da comisión técnica, así
como a catedrática e directora
do ILG Rosario Álvarez Blanco, e
o profesor Ernesto García Seoane. É interesante a diversidade
disciplinar do persoal que traballou no proxecto, e que permitiu
acometelo dende a perspectiva
filolóxica, historiográfica e da relacionada coa investigación da
comunicación na prensa.

UNHA FERRAMENTA PARA A ANÁLISE.
Segundo Monteagudo, o volume non só recolle escritos en galego recompilados na prensa
histórica, senón tamén outros
textos inéditos. “Deixabamos fóra poucos textos, e incluíndoos
podiamos trazar un panorama
do galego nesta época”. O traballo, como salienta Ramón Mariño, tiña pretensión de exhaustividade, de abranguer toda a pro-

dución textual posíbel. Excluíronse algúns textos de panxoliñas, por esixiren un traballo filolóxico moito máis amplo. A edición é, amais, especialmente
conservadora, tentando intervir
o menos posíbel sobre os textos
e respectando as súas características lingüísticas orixinais, para
facérllelos lexíbeis ao público en
xeral, e, ao tempo, ser un campo
interesante para a análise filolóxica: os textos testemuñan a variación non só dialectal, senón
tamén social e estilística, do galego da época. Amais, achégase información de interese, como fichas con información histórica,
e indicacións sobre o lugar onde
se pode localizar o manuscrito.
Por outra banda, os propios
contidos dos textos que recolle o
volume son dunha natureza que
permite abordar a contenda daquel momento. A loita entre liberais e absolutistas producíase no
campo de batalla, pero tamén
na dialéctica e no terreo da opinión pública, e a relevancia da
prensa nacente foi fundamental
para o desenvolvemento ideolóxico das dúas frontes. Podemos
atopar “Proezas de Galicia”, de
José Fernández y Neira, unha
enxalzada defensa patriótica, en
tempos da Guerra da Independencia (publicouse en 1810 na
Coruña), a través dun diálogo
entre dous personaxes; os famosos “Rogos de un gallego” (1813),
onde Manuel Pardo de Andrade
fai unha alegación contra a Inquisición, cando estaba a ser debatida a súa abolición nas Cortes
de Cádiz; ou un manuscrito que
se publica por primeira vez neste
volume, que resulta ser o único
testemuño do levantamento comandado por Solís: a carta de
Cristobo ao seu tío don Alifonso
de Santiago.G
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Modernidade sen ruptura
Na morte de Mauricio Kagel, compositor e crítico da industria cultural
Manuel Xestoso

Na que quizais sexa a súa mellor película, Ludwig van, o recentemente falecido compositor Mauricio Kagel incluía unha secuencia que reproducía
un debate televisivo sobre a actualidade da obra de Beethoven. Un dos asistentes, ante a
pouco disimulada desesperación do moderador, denuncia
a incapacidade da sociedade
de consumo de “brindar interpretacións correctas” das
obras dos clásicos “porque atoparía nelas a súa propia negación”. Por iso, remata, a industria cultural dedícase a terxiversar estas obras, “para facelas
dixeríbeis”.
Esta secuencia podería servir de resumo da que foi a actitude creativa de Kagel ao longo
de toda a súa vida. Por unha
banda, o feito de que se trate
dun filme e non dunha das súas composicións resaltaría o
seu prurito de rachar as fronteiras entre disciplinas artísticas, de explorar calquera medio capaz de ampliar as súas
capacidades expresivas. A ironía con que a escena é filmada
–o presentador urxindo a reducir o tempo das intervencións,
incómodo ante o cariz crítico
que toman algunhas delas, o
retrato da frivolización do tema tratado– salientaría o emprego do humor mordaz de
que sempre fixo gala: un humor que empregaba en destruír minuciosamente calque-

Mauricio Kagel.

’’

Kagel tentou sempre
recoñecer os elos
que unían a tradición
coa linguaxe moderna”

ra convención confrontándoa
sarcasticamente coas súas propias contradicións. Finalmente, o insubornábel sentido crítico que presidía a súa obra e o
seu pensamento tería a súa re-

presentación non só na denuncia da trivialización executada pola industria cultural senón tamén na profunda mirada que deita sobre o que hoxe
debemos entender como legado histórico –neste caso, a música de Beethoven.
Cumpriría chamar a atención sobre esta particularidade
que Kagel cultivou ao longo de
toda a súa carreira e que queda
posta de relevo neste filme
dunha maneira evidente. En
xeral, os artistas pertencentes

ás distintas vangardas do século xx tentaron ofrecer os seus
achádegos como un estilo que
se proxectaba no futuro, unha
sintaxe dun tempo por vir. Pola
contra, Kagel tentou sempre
recoñecer os elos que unían a
tradición coa linguaxe moderna. Consciente de que toda
vangarda está abocada a formar parte dunha Academia ulterior, o seu adiantarse ao tempo supuña escarvar nos piares
ideolóxicos que xustificarían
situar a creación contemporá-

nea a carón da dos devanceiros. Afondaba na continuidade, non na ruptura.
Mais, por suposto, a súa mirada sobre a tradición non tiña
vínculo ningún coa desa inquietante moda que pretende
regresar ao tradicionalismo co
pretexto de salvagardar un suposto clasicismo portador de
valores intemporais. A súa visión sobre o pasado constitúe
unha relectura crítica que recupera o espírito analítico e
arriscado da modernidade, ao
tempo que desenmascara todo
o que hai de kitsch e de reaccionario na exclusión do contemporáneo. Nunha época en
que os excesos –reais e inevitábeis– de certas vangardas pretenden ser corrixidos cunha
volta a presupostos anticuados
e inoperantes, o exemplo da
obra de Kagel debería ser un
estímulo para responder a esa
corrente conservadora e reflexionar sobre como achegarnos
á arte do pretérito dende postulados actuais, sen caer na banalización da sociedade do espectáculo. Sen esvarar polo escapismo da industria que se
obstina en achandarnos o camiño da superficialidade e a
intranscendencia.
Kagel mantivo practicamente até o final a súa condición de francotirador. Talvez
por iso a súa obra segue irritando aos que aínda non queren
decatarse de que xa forma parte da tradición.G
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SENTENZA SOBRE UNHA EXPROPIACIÓN HISTÓRICA

Bernardo Muíños, o taxista qu
Despois de 16 anos de preitos,
o Tribunal Supremo vén de confirmar
a licenza de taxista do ponteareán,
que finou nos setenta sen ter recuperado
o Hudson que lle confiscaran
no franquismo

María Obelleiro

A

principios da década dos anos trinta,
Bernardo Muíños,
alcumado ‘o Demo’,
mercara un Hudson que nos
meses seguintes se convertería
no seu medio de vida. O Hudson, froito do desamor, pertencéralle a un vigués que posuíra
un concesionario na rúa Sanxurxo Badía e que cada día se
desprazaba a Ponteareas para
atoparse coa súa amante. O
propietario do garaxe decidira
vender o coche cando rompeu
a súa relación extra matrimonial logo de que finara o seu fillo. Foi entón cando Bernardo
Muíños aproveitou a boa ocasión e fixo do Hudson o taxi co
que gañaría a empatía do pobo.
Nos albores da guerra civil, o
ponteareán trocou o rol do Hudson, que pasou de transportar vidas a salvalas. Aquel coche axudou a que decenas de persoas
puidesen marchar alén de Galiza
para fuxir dos falanxistas. O labor
de Bernardo complementábano
persoas como Jesusa Laxe, que
coa súa barca, cruzaba os fuxidos
dende Salvaterra até terras portuguesas. Verín, a Cañiza e Ribadavia eran outros dos destinos
daqueles clientes que buscaban
no Hudson asegurar a súa vida.

REDE ESTÁBEL NA COMARCA. O traballo como taxista favorecera
que Bernardo Muíños coñecese persoeiros da comarca. Entre
os seus clientes atopábase o cura de Leirado, co que compartía
confidencias nas súas viaxes a
Vigo. A amizade foi tal que o
crego acordara con Bernardo

’’

Bernardo Muíños axudou
a que decenas de persoas
escapasen dos falanxistas”

’’

Nosseusúltimosanos
de vida, encomendoulle
a súa filla Peregrina que
cando morrese Franco
recuperase o Hudson”

Bernardo Muíños [á dereita] posa diante do seu taxi marca Hudson. Na outra imaxe, o seu permiso de circulación.

protexer na súa casa todos os
que tentaban escapar da morte,
entre eles o galeguista Luís Soto.
O cura de Leirado mesmo lle
dera a vestimenta de crego a Soto para despistar os franquistas.
O historiador Anxo Gallardo,
autor de O ruído da morte. A represión franquista en Ponteareas, 1936-1939, subliña a importancia da “rede relativamente estábel” que operaba na comarca.
“Entre os que marcharan atopábase xente relacionada co Comité de Defensa da República, da liña máis revolucionaria do Partido Socialista e mesmo do Partido Comunista”, apunta. “Os que
Bernardo axudou eran persoas

significadas de Ponteareas que
sabían que en calquera momento irían buscalos”, revela.

OS CHEQUES DE GASOLINA DELATÁBANO. Meses despois de estalar a
guerra, o taxista que salvaba vítimas potenciais da Falanxe era
descuberto polo Exército. Os
cheques de gasolina delatárano
porque daquela o combustíbel
estaba restrinxido. O alcalde
ponteareán Benito Casasnovas,
que tamén subira ao taxi para
escaparlle á morte, fornecéralle
a Bernardo cheques dabondo
para sacar do país os veciños do
bando republicano.
Unha vez descuberto, Ber-

nardo viuse abocado á cadea e
máis tarde a cavar sepulturas
baixo a atenta mirada dos homes do Réxime. O 21 de agosto
de 1937, a Bernardo requisáronlle aquel Hudson que de ser testemuña do amor pasara a ser
testemuña do horror. Mentres
Bernardo botaba a terra sobre
os asasinados, a súa familia alimentábase como podía, ás veces cos gromos das viñas, ao rexeitar o Auxilio Social que concedía o novo Goberno. A fame
comezaba a asolagar as familias
con menos recursos.
Bernardo evitou a pena capital grazas aos contactos que gardaba da súa época de taxista. O

fillo do Ministro de Facenda,
Alejandro Mon, axudárao a conseguir unha partida de nacemento falsa que o acreditaba como portugués.
Anos máis tarde, o taxista
atopou traballo como condutor
nunha empresa, pero no seu
maxín sempre lembraba aquel
Hudson que levara tantos clientes ao Balneario de Mondariz.
Con azos de posuír algún día
o seu taxi, Bernardo xuntou nunha caixa toda a documentación
do vehículo e a súa licenza de taxista. Nos seus últimos anos de
vida, encomendoulle a súa filla
Peregrina que cando morrese
Franco recuperase o Hudson.G
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sta que salvaba vidas
‘Sairán casos
de espolio
económico
como
o de Muíños’
O historiador Anxo Gallardo relaciona o caso de Bernardo Muíños “cun problema que estamos a piques
de ver, os resultados da providencia que vén de abrir o
xuíz Baltasar Garzón”. Gallardo prevé que nos próximos meses xurdan casos
descoñecidos de cidadáns
particulares que sufriron
represión económica, “de
empresas e sindicatos coñecemos máis, pero existen
infinidade de exemplos de
espolio económico que poderían saír á luz a raíz das liñas de investigación que
están sendo abertas”.
O historiador lembra
que a Bernardo Muíños requisáranlle o taxi ao xustificar “necesidades militares”. “O do taxista é un dos
moitos casos de represión
económica na época de
Franco e un exemplo das
grandes fortunas que a
costa doutros se fixeron no
franquismo”, conclúe.G

Que foi do Hudson?
Do Hudson pouco se sabe. “Escoitei que podería estar en Portugal
baixo a propiedade dun galego logo de pasar moito tempo en Lugo”, apunta Gallardo. “Gustaríame
saber que foi do coche, seguramente estea nas mans de alguén

importante”, engade. Todos os
propietarios que figuran no rexistro, e entre os que non se atopa
Bernardo, son falanxistas da época
que chegaron a gozar dun coche
que un día lle requisaran a un taxista ponteareán.G

n.

16 anos de preitos que remataron a semana pasada
Ao abeiro da Lei de Amnistía,
aprobada durante o Goberno
de Felipe González, Peregrina,
a filla de Bernardo, iniciou unha batalla xurídica que, despois de 16 anos, rematou a semana pasada. Na loita pola licenza de taxista mesmo participou Pepe Castro, ex alcalde
falanxista de Ponteareas que
reclamou a rehabilitación do
documento a nome de Bernardo Muíños. Porén, a boa
disposición foi rexeitada polos
taxistas do concello, que argu-

mentaron que no municipio
operaban demasiados taxis.
Xustificaron a súa decisión en
que estaba en dúbida que Bernardo fose o dono do Hudson.
“Se os taxistas tivesen unha visión histórica, saberían que esa
licenza era xusta malia haber
tantos taxis en Ponteareas”,
apunta Anxo Gallardo.

PARA O T.S.X.G. NON ERA REPRESALIADO. O Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia (TSXG)
anulou a restitución do docu-

mento que acreditaba a condición de taxista de Bernardo
Muíños. O máximo órgano
xudicial en Galiza cuestionou
entón que o taxista fose un represaliado do franquismo.
Con todo, “non cabía ningunha dúbida, todo o pobo sabía
que o Bernardo sufría a represión”, asegura Gallardo. “Moitas testemuñas orais lembraban os castigos que se lle imputaran ao taxista”, engade.
A continuación, o Concello
de Ponteareas recorreu pe-

rante o Tribunal Supremo,
que anulou a sentenza do
TSXG ao considerar que se introduciran na causa novos
elementos. A partir de entón,
Anxo Gallardo e outros historiadores achegáronlle a Ana
Mosquera, avogada do caso, a
documentación na que figuraba Bernardo Muíños como
taxista e como represaliado.
No 2007, o TSXG ditou unha sentenza que eludía a dúbida que anos antes difundira
o órgano xudicial. A nova re-

solución non cuestionaba
que Bernardo fose vítima da
represión franquista. A semana pasada, o Tribunal Supremo confirmoulle a licenza a
Peregrina, que cando menos
recuperou o documento que
acreditaba os dereitos laborais do seu pai.
“Peregrina, á que se lle foi
parte da saúde nos 16 anos de
preitos, foi moi valente. Moi
poucas familias loitaron desta
forma simbólica contra o franquismo”, afirma Gallardo.G
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Xa non cantamos...
A tradición espontánea de cantar no
traballo, en festas ou nas tabernas foise
perdendo. O cambio de costumes, e
tamén as prohibicións, foron a causa

Antonio Cendán

H

ai xa moitos anos
entrar en calquera
lugar de ocio e cantar era algo normal.
É máis, o que non entoaba as
notas dalgunha cantiga popular
estaba considerado coma unha
persoa rara, con escaso sentido
do humor. E non só se cantaba
cando se estaba de troula, tamén
se escoitaban os acordes da música cando se facían os traballos
tradicionais. Cantaban os mariñeiros, os labregos, os vendimadores e as mulleres cando ían lavar a roupa o río. Calquera lugar
e instante eran propicios para
elevar a voz e entoar unhas melodías. As mellores voces da nosa
terra non estaban nos escenarios que ocupaban as orquestras
nin tampouco nos escasos locais
de ocio onde se podía escoitar a
algún consolidado intérprete,
senón que andaban polos vilares, nas viñas, nos peiraos dos
portos ou mentres se mariscaba.
Hoxe en día, no labrantío xa non
se escoita nada porque non queda case ninguén. Mentres, a maquinaria industrial impide escoitar a sonora voz dun mariñeiro e
as lavadoras evitan contemplar a
ancestral e tradicional escena de
ver unha muller cunha cesta de
roupa na cabeza á beira dun rio.
Así mesmo, perdeuse a ledicia
na xente nova de cantar nas festas, mentres que nos bares está
sinxelamente prohibido. Hai
anos, moitos bares colocaban
detrás da barra o letreiro de “Se
prohibe cantar”, en parte inducidos polas autoridades. Por outra parte, os lugares de ocio dos
nosos días son demasiado ruidosos para cantar unha desas
tradicionais cantigas.
Antigamente, dende Ribadeo até Tui, de Viveiro ao Entrimo ou de Pedrafita do Cebreiro

a Fisterra todos estaban unidos
por ese vínculo dunhas letras
que tan só cambiaban duns lugares a outros por unhas variedades dialectais ou ás veces, nin
iso. Unha desas persoas que
manteñen viva esa ancestral
tradición é o humorista Xosé
Lois González O Carrabouxo
quen recorda que “aos que tiñamos o costume de cantar nos
bares mirábannos de mala maneira. Nalgúns subían incluso o
volume do tocadiscos para que
non se nos escoitase. Ademais,
xa foi nos primeiros anos da democracia”. Respecto á perda
desta tradición, responsabiliza
as multinacionais da música
que, na súa opinión, exerceron
moita presión.
Mais, este home, sempre
impregnado do sentido do humor, nunca deixou de cantar,
aínda que para iso se tivese que
refuxiar na Palleira de Cuco de
Velle. “Cantabamos de todo -di
O Carrabouxo- pero predominaba a música popular. Nunca
faltaba o San Benitiño ou a
Rianxeira, pero tamén lle dabamos aos boleros ou as habaneiras que dalgún xeito son tamén
parte da nosa música”. Este popular debuxante e humorista
tamén bota de menos outra
manifestación de alegría, moi
vinculada a nosa música coma
son os aturuxos. “Cando ía a
vendimar co meu pai –lembra
Xosé Lois– botabamos un aturuxo dunha terra até a outra. Escoitábanse berros dunha punta
a outra. Tiña un sentido lúdico,
de ledicia, de identificación”. Sinala tamén que algunhas composicións populares poderían
caer no esquecemento ao non
ser interpretadas pola xente nova, que foi perdendo esta tradición. Pero Xosé Lois González
apunta que o feito de que moitos rapaces novos se afeccionen

Ensaio do Coro Clásico de Vigo.

PACO VILABARROS

’’

Durantemoitosanos
houbo directores de corais
foráneos que non
entendían o noso xeito
de concibir a música”
[María García]
Compoñente
do Coro Clásico de Vigo.

’’

Cantabamosdetodo,
nunca faltaba o San
Benitiño ou a Rianxeira,
pero tamén lle dabamos
aos boleros ou as
habaneiras que dalgún
xeito son tamén parte da
nosa música”
[Xosé Lois]
O Carrabouxo.

María García, do Coro Clásico de
Vigo, e Xosé Lois O Carrabouxo.

a tocar a gaita redundará dun
xeito moi positivo no futuro da
música galega.

TRADICIÓN ORDINARIA.Pola súa
banda, María García Varela,

compoñente do Coro Clásico
de Vigo, culpa o franquismo,
nos seus derradeiros anos, de
rematar con esa tradición
que, segundo ela, foi cualificada de “ordinaria” polas autori-

dades do anterior réxime. Logo trasladouse a prohibición
aos bares e mesmamente non
se lles deixaba cantar as mulleres cando ían collidas unhas doutras, segundo rememora. Apunta tamén que “Galicia sempre foi moi cantareira. Tamén había pobos coma
é o caso de Cangas que era
moi de cantar”. Da mesma
maneira, indica que detrás
das prohibicións que afectaban aos bares e locais de ocio
estaba a man do censor. “Non
querían que a xente cantase
en grupos, nin tampouco en
reunións porque entendían
que eran asembleas e que alí
se facía política”. Este intento
de denigrar a canción popular
chegou a canles extremas xa
que “no barco que facía o traxecto entre Vigo e Cangas dábaselle todo o volume que tiña o aparato de radio para que
a xente non puidese cantar”.
María García lamenta tamén a escasa cultura musical
que existe en xeral no Estado
español a diferenza doutros
países europeos pola súa experiencia como compoñente
do coro vigués. “Mentres en
Bélxica ou Francia se estimula
a xente nova a iniciarse no
mundo da música, aquí dáselle para atrás”. Coma anécdota
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A prohibición era común nos tempos da ditadura.

recorda que nunha das súas
viaxes a Europa nun restaurante, ao saberen que eran
membros dun coro, instáronos a que cantasen. Despois
de facer a interpretación fixéronlles un desconto, “algo que
aquí sería impensábel” subliña María García.
Respecto da música popular lamenta que en Galicia
houbese ao longo de moitos
anos directores de corais foráneos que “non entendían o noso xeito de concibir a música e
as cancións populares sempre
quedaban para o final polo que
moitas non chegaban a cantarse. Mentres, outras veces nin
sequera se incluían no repertorio das corais”.G

‘Somos escravos do que nos dita a televisión’
Na perda desta tradición cultural ten moito que ver a televisión, segundo subliña o
compoñente do grupo “Barafunda”, Miguel Pérez. “Somos
escravos do que nos dita a televisión e os medios de comunicación en xeral. Así cada vez
é máis frecuente ver nas festas
populares a presenza de cantantes e grupos que custan
moitas cartos, pero que son
alleos a nosa cultura”. Critica
que as festas populares se leven espectáculos que chegan
a ser desproporcionados para
algunhas vilas. “Iso provocou
–afonda Miguel Pérez– que

’’

Non hai locais adaptados
e non serven todos
os sitios para practicar
esta afección”
[MiguelPérez]
Membro do grupo Barafunda.

desapareceran moitos grupos
porque foron sometidos a
marxinación por parte das
administracións”. Recalca

“que é moito máis fácil vender o que vén de fora que o
pouco que aínda nos queda
en Galicia”.
Ademais, apunta tamén
coma unha consecuencia directa do camiño de desaparición do mundo rural que, ao
longo de moitos anos, “foi
gardián das nosas tradicións.
Nos tempos que corremos é
frecuente escoitar a xente de
avergoñarse de vivir nunha
aldea. Sempre se elude dicindo que se está ao lado dunha
vila grande”.
Respecto a perda da tradición de cantar de xeito espon-

táneo considera que “non hai
locais adaptados e non serven
todos os sitios para practicar
esta afección”. Para este cantareiro un dos lugares máis
idóneos para cantar como se
facía antano sería o casco vello de Vigo, en lugares nos que
non se molestase.
En canto a perda da tradición, di que “os que xa temos
algúns anos non soubemos
transmitir ese espírito os máis
novos. En algo fallamos á hora de transmitir unha tradición oral que os nosos pais e
avós si nos conseguiron deixar a nós.”G
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A busca de Vilcabamba,
o último reino inca
Tras un traballo de anos, un
explorador galego, Santiago del Valle,
e o seu equipo están a piques de
chegar ao centro da derradeira cidade
de Perú que resistiu os españois
Esther Quinteiro

O

s exploradores aínda existen. Os buscadores de tesouros e terras desaparecidas non constitúen só o reflexo do pasado. Pero nas actuais aventuras, ademais da
frondosa vexetación e os incómodos mosquitos, aparecen
novas personaxes como os arqueólogos, arquitectos, escaladores e, incluso bombeiros.
A crónica sobre un galego,
Xan de Betanzos, foi o inicio
desta historia. O seu descubrimento por parte dunha investigadora madrileña nos anos oitenta, espertou a curiosidade de
Santiago del Valle quen decidiu
marchar a Perú gravar un documental. A súa teima era Vilcabamba La Grande, o último reino inca independente, creado
por Maco Inca para refuxiarse
durante trinta e oito anos dos
españois que estaban a cargo
de Pizarro. Este pobo oprimido
deseñara unha revolución que
acabou fracasando cando o último inca, Tupac Amaru, foi
capturado e decapitado. Dende
entón, a cidade quedou engulida pola selva.
A vexetación e falta de pistas
dificultou a moitos investigadores que se centraron noutros territorios. Pero Santiago del Valle
tivo un golpe de sorte: a aparición dun novo documento que
narraba unha parte importante
do camiño de Xan de Betanzos,
o encargado de asinar a acta de
paz e de ocupación de Vilcabamba en representación dos

’’

Vicalbamba foi creada
por Maco Inca para
refuxiarse, durante trinta e
oito anos, dos españois
comandados por Pizarro”

’’

A cidade quedou engulida
pola selva, a vexetación e
falta de pistas dificultou
durante anos o labor dos
investigadores”

Algunhas das vivendas estaban baixo dous metros de vexetación.

’’

A rexión de Vilcabamba
forma unha barreira con
máis de vinte montañas
que superan os 5000
metros”

Santiago del Valle diante dun dos lugares excavados.

españois. Dende entón, non
houbo ano no que Santiago
non marchase investigar na
procura deste reino.

UNHA DUCIA DE VIAXES. En total, foron doce as veces que cruzou o
charco. Todas elas sempre na
época máis seca: o inverno astronómico que coincide co no-

so verán. A rexión de Vilcabamba forma unha barreira con
máis de vinte montañas que superan os 5000 metros. “Alí descarga o aire húmido da Amazonía, polo que o tempo axeitado
é entre maio e setembro”.
Nos primeiros anos, localizouse o camiño de avance, o lugar onde o exército español pa-

sara a última noite. Así puideron atopar tres vivendas que se
situaban no núcleo da civilización. Este agosto pasado, descubriron no mesmo lugar até
35 casas agrupadas. “Pola cadencia de distribución, coidamos que debe haber 300, 400 vivendas. Coincidiría así coa descrición de Pedro Sarmiento

Gamboa, que levantou a acta
de ocupación”, sinala Del Valle.
A lentitude dos descubrimentos débese principalmente á densidade da flora. Algunhas das vivendas estaban baixo dous metros de vexetación.
De aí que este ano empregasen a catro escaladores, dous
deles bombeiros para superar
os obstáculos. Pola mesma
causa, aínda non se pode confirmar o achado do palacio.
Desta vez, atoparon unha estrutura complexa, con dous
niveis e foxos protectores, pero aínda é necesario limpar
máis para estar seguros.
A estas dificultades, hai que
engadirlle o desgaste físico que
sofre a expedición. Cando están
preto dun río comen troitas, e
de cando en cando compran
un cordeiro, pero do contrario
aliméntanse a base de arroz,
produtos andinos, millo, legumes... E os alimentos están cociñados na maior parte das veces con fogueira. Con esta dieta,
teñen que facer fronte á rutina
de cada día. “Levantámo- >>>
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Comparacións
co Machu Pichu
A moitos se lles pode vir á cabeza o Machu Pichu ao ler esta reportaxe. Non obstante, a súa
calidade arquitectónica non vai
ser igualada por Vilcabamba. A
pesar de que ambas son civilizacións incas, o Machu Pichu
foi construído en tempos de esplendor, mentres Vilcabamba
en época de resistencia. Aínda
así, o seu descubrimento ten
un gran valor histórico: foi a capital do último reino inca. Pero,
sobre todo, garda a maxia dun
pobo que anhelaba ser libre.G

>>> nos ás cinco da mañá e tomamos un almorzo bastante
enerxético. Logo, poñémonos
co que toque ese día. Ás doce facemos un pequeno descanso e

comemos unha barras enerxéticas. O traballo remata ás cinco
da tarde, cando anoitece e ceamos”. Aínda que, segundo Santiago del Valle, o máis duro é a

cuestión mental. “Hai unha serie de incomodidades como
estar 25 días seguidos nunha
tenda de campaña, sen ducharse, con mosquitos, que lle po-

den comer a moral a moitos”.
Antes de chegar a Perú, Santiago del Valle ten que resolver
os asuntos burocráticos. Neste
país, a lei establece que para fa-

cer unha expedición é necesario presentar un proxecto, contar cun arqueólogo colexiado
peruano e pagar unhas taxas. Se
ademais se pretende escavar, é
preciso outro proxecto de conservación e un técnico de supervisión. Polo que estes pasos
obrigan os investigadores a
contar con financiación: “En
Perú, non nos dan nin un can,
máis ben recíbeno”, aclara Santiago del Valle. “Houbo expedicións moi precarias, nalgunhas
até lle cheguei a vender camisetas aos amigos”. As axudas foron importantes, pero tamén
moi variadas. Algunhas veces
contou con catro persoas e outras con corenta. As expedicións que correron máis sorte
estiveron apoiadas por Estrella
Galicia, Discovery Channel, ou
como este ano, pola Axencia Española de Cooperación Internacional e Desenvolvemento.G
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BENCOMER.

A casa
da richada
Restaurante Victoria
Rúa do Progreso 7.
Forcarei. Telf. 986 754 012
Prezo medio p/p: 25 euros.

boradas sobremesas caseiras e
unha boa e variada adega, completan a súa carta. Todo pode
servir de escusa para coñecer a
beleza desta zona atravesada polo río Lérez e que conta entre o
seu patrimonio co monumental
mosteiro de Acibeiro.G
Xosé Rey

EXERCICIOESAÚDE.

XORNADAS.

Laboratorio
de ideas sobre
paisaxes
habitadas
en Tomiño
Tomiño acolle até o 26 de setembro as xornadas Paisaxes
habitadas que pretenden ser
un laboratorio de ideas e de reflexión sobre o emprego do territorio para facelo compatíbel
co desenvolvemento económico e industrial.
Con algunhas actividades
abertas ao público en xeral, as
xornadas contan coa participación de profesores nacionais e
internacionais que analizarán,
xunto unha trintena de alumnos, as posibilidades do territorio tomiñés, para rematar coa
elaboración de diversas propostas de utilización do solo,
cun criterio de equilibrio e
compatibilidade entre a paisa-

xe e o desenvolvemento económico.
O laboratorio artellase ao redor de seis liñas de traballo que
tentan darlle resposta as preguntas de se é posíbel aproveitar a difuminación dos límites
entre rural e o urbano para reafirmar o carácter do centro urbano ou cales son as consecuencias cando se rompe o
equilibrio histórico entre a vivenda, o campo e o monte.
As xornadas contarán coa
presenza de Cláudio Vilarinho,
que reflexionará sobre a vivenda no rural e no urbano, de Juana Sánchez, Diego Jiménez, Pablo Gallego Picard, Manuel Lillo
Navarro, Isabel Collado, Ignacio
Peydro e Mauro Gil-Fournier
Esquerra, entre outros.
Como explican os organizadores, estas xornadas perseguen
estudar aquelas unidades territoriais recoñecíbeis cun alto valor paisaxístico en risco de desaparición. Por iso, as conclusións
que se tiren poderán servir de
referente a estudios futuros sobre a materia en Galiza.G
M.B.

En Galiza existen vilas, aldeas ou
lugares de sona por unha especialidade gastronómica. O polbo
en Carballiño, a empanada de
Bandeira, a ameixa de Carril ou
os percebes do Roncudo son
exemplos da íntima relación dun
pobo coas súas tradicións culinarias, unha unión nacida de seguro polo devalo da historia ou do
comercio e noutros polo aproveitamento dos recursos naturais ou a mesma a subsistencia.
Un destes casos é Forcarei, de
sempre unida na historia a un
prato moi concreto: a richada.
Un primitivo, sinxelo e exquisito
guiso de tenreira, cebola, pimenta e patacas.
Neste Forcarei de Terra de
Montes son varias as casas de comidas que ofrecen unha magnifica richada. Entre elas sobrancea
o Restaurante Victoria, un axeitado local, amablemente atendido,
que fai bandeira dos mellores
produtos da Terra de Montes.
Ademais da senlleira richada, unha privilexiada croca ou o xarrete
de tenreira, a tradicional cociña
de tempada: cogomelos, verduras, caza, grellados e cocidos, ela-

Os deporte
nas persoas
maduras
O ser humano envellece de mala
maneira. Todos queren chegar a
vellos pero non selo. As mulleres
loitan coa imaxe e os homes coa
capacidade funcional. No ámbito do deporte acontece unha curiosidade que obedece a este argumento. As persoas xogan coas
mesmas normas cando teñen 20
anos que cando teñen 50. Exemplos témolos no squash, no fútbol ou no tenis.
É curioso comprobar como
as federacións deportivas só se
aplican nas categorías de idade
inferiores e as “profesionais”
pero no caso dos adultos que xa
non renden a alto nivel non
existe practicamente ningunha
directriz ou adaptación.
Pensemos que unha vez superada a idade de 30 anos aproximadamente, o nivel de rendemento decrece e tende a producirse un abandono da práctica
continuada. As persoas pasan a
xogar, máis que a adestrar e participan noutras competicións
ou enfróntanse periodicamente con compañeiros.
Igual ti es unha das persoas
que queda para xogar ao squash,
con que regras xogas?, coas mesmas que si tiveses 18 anos? Ou
quizais xogas os domingos nun
equipo de fútbol do barrio? As
normas son practicamente as
mesmas que cando xogabas no

equipo xuvenil ou no de adultos,
verdade?
Deberías saber que este costume tan habitual entre a poboación ten uns riscos que non se
consideran como deberían e
que en xeral os propios profesionais non valoramos como é debido. As normas foron deseñadas para un nivel de rendemento que se corresponde coa idade
máis propicia dende o punto de
vista funcional; isto é, entre os 17
e os 30 anos. Antes e despois hai
riscos derivados da inmadurez e
da perda de capacidade respectivamente.
Se o deseño está previsto para
unha categoría determinada de
rendemento, por que cando
non se pertence a esa categoría
utilizamos as mesmas normas?
Dende o punto de vista da saúde
é unha incongruencia que pode
pagarse cara. O máis coherente e
recomendábel é adaptar as normas. Por exemplo, no caso do
squash sería preferíbel limitar as
deixadas e o xogo de dupla parede, que obriga a desprazamentos e freadas moi agresivas para
as articulacións. No caso do fútbol poden adaptarse os tempos
e o espazo ou o número de xogadores. Calquera adaptación que
persiga reducir o risco de lesión é
aconsellábel e o risco é o propio
de deportes que presentan niveis de esixencia característicos.
Se analizamos os deportes da
raqueta, por exemplo, vemos que
todos son asimétricos, é dicir, desenvolven máis un lado do corpo,
o cal implica posíbeis problemas
de costas. No caso dos deportes
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de equipo, practicamente todos
implican un peso da pelota determinado que sobrecarga unhas
articulacións maiormente que
outras, coa correspondente descompensación.
Por iso veremos noutros artigos cales son as características
de cada deporte para ter en conta dende o punto de vista da saúde e suxerímoslles tanto a responsábeis deportivos como a
persoas en particular que estuden e valoren as características
do deporte que gustan de practicar para poder adaptar estes ás
condicións psicofísicas dos
practicantes, porque o deporte
non é saúde se non se sabe practicar, non ten un valor en si mesmo mais aló do que lle queiramos dar. Se o queremos facer
saudábel será saudábel, pero se
o que perseguimos son os coñecidos como “éxitos”, entón debemos saber que estamos expostos nós e os nosos fillos a riscos poucas veces ponderados.
Pensemos se non nas persoas
que coñecemos que tiveron problemas de meniscos ou aquelas
que padecen dores nos nocellos
ou na zona lumbar e por suposto
a nivel cervical. Moitas destas
doenzas teñen unha relación directa ou indirecta con prácticas
deportivas das cales descoñecemos os seus riscos.
Poden facerse adaptacións
sinxelas nas normas que modificarán o nivel de esixencia e que
nos protexerán das lesións. Incluso estas adaptacións poden favorecer un desenvolvemento óptimo da capacidade cerebral, que
até agora non era considerada.G
Xurxo G. Ledo

jgledo@gmail.com

RUTAS.

Carreiros
á carta
Dende hai pouco máis dun
ano está en marcha a páxina
www.carreiros.es, que ofrece
información de primeira man
sobre rutas de sendeirismo
por Galiza, Portugal, Asturias
e Castela. A web está coordinada por Xabier Rosas e nace
coa intención de compartir a
información que durante
anos foi xuntando de percorrer a pé a xeografía galega.
Conta con máis de 100 visitas
diarias e máis dun cento de
propostas.
A diferenza principal con
respecto doutras iniciativas
aloxadas na internet é precisamente a cantidade de documentación que facilita ao in-

ternauta. Así, cada unha das
camiñatas reseñadas presenta
fotografías dos lugares polos
que discorre, un mapa topográfico, datos gps e unha imaxe
por satélite do percorrido así
como indicacións sobre a súa
dificultade para facer o camiño
o máis claro posíbel.
Na web poden toparse rutas
polo Courel, Os Ancares, o val
do Tea, o Morrazo, Ons, o interior de Lugo, Ourense e da zona
central de Pontevedra. Deste
xeito, vértese luz sobre antigos
carreiros, nos que o camiñante
descubrirá calzadas, pontes
medievais, cruceiros, petos de
ánimas, soutos, muíños, aldeas
abandonadas e auténticos monumentos naturais.
Como complemento inclúese información sobre como
chegar aos lugares empregando
o transporte público, facendo
fincapé nos prezos e na combinación a seguir.
Ademais www.carreiros.es
colabora co proxecto wikiloc,
que recolle rutas de todo o
mundo aproveitando os recursos de google earth.G
M.B.

?

UERE SABER MÁIS?
www.carreiros.es
www.wikiloc.com
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Marcello Giordani, tenor italiano que ofrece un recital de ópera
na Coruña, acompañado da Orquestra Sinfónica de Galicia.
Coordenado por Gonzalo Vilas
AMES
¬TEATRO. Quero ser grande.
Obra do grupo Talía Teatro, estará
este venres 26, ás 21:00, na Casa da
Cultura de Bertamiráns .
O BARCO
¬TEATRO. Golulá. Obra de teatro
para os/as máis novos, pola compañía Galitoon. O venres 26, ás 20:00,
no Teatro Municipal Lauro Olmo .
Stephen Hawking

Stephen
Hawking
en Santiago
O científico-estrela británico Stephen Hawking, famoso polos seus
traballos sobre os buracos negros
no Universo, por ser un dos máis
coñecidos divulgadores científicos, e pola súa meritoria loita contra as súas grandes eibas físicas,
ven recoller a Santiago o Premio
Fonseca 2008 , que na súa primeira edición concede o Programa ConCiencia, promovido
pola Universidade compostelá e o
Consorcio de Santiago.
O seu programa de actos, que comezou este pasado luns, xa incluiu
algunha inauguración na cidade,
un simbólico tramo de peregrinación, e diversas entrevistas con
membros da comunidade científica local.
O venres 26 presentará para España o seu último libro A chave segreda do Universo. Unha marabillosa aventura polo Cosmos, de
co-autoría coa súa filla Lucy. Será
no Instituto Rosalía de Castro.
O sábado 27 terá lugar o acto oficial de entrega do Premio Fonseca.
Será ás 18:30 horas no Pazo de
Congresos e Exposicións de Galicia
nun acto aberto ao público, no que
o prestixioso científico pronunciará, axudado dos seus sofisticados medios para expresarse, a conferencia titulada Saíndo dun burato negro.
Venres 26, presentación de libro
no Instituto Rosalía de Castro.
Sábado 27, ás 18:30, entrega do premio
e conferencia, no Pazo de Exposicións e
Congresos

BURELA
¬EXPO. Reserva da biosfera
Terras do Miño. Exposición que
se poderá ver até o 26 deste mes, na
Casa da Cultura.
BUEU
¬EXPO. Historia da navegación. O Museo Massó mostra 90
modelos náuticos cos que ilustra a
evolución da técnica náutica ó
longo dos séculos. Embarcacións
primitivas,fenicias, gregas ou romanas, barcos de vapor ou vela,
até os actuais buques pesqueiros
a motor. Mostra permanente no
Museo Massó.
¬MÚSICA. Norge Batista . Cantautor cubano afincado en Galiza
dende hai anos, que inscribe a súa
música na Nova Trova Cubana. O
sábado 27, ás 22:30, entradas a 4
euros, no Bar Aturuxo.
CALDAS DE REI
¬MAXIA. Gala de Maxia. Dentro
da programación de Vai de Camiño, este xoves día 25, ás 21 :00,
Gala da Maxia, con Magos Vituco,
Pablo, Cali e Richard . NoAuditorio
Municipal.
CARIÑO
¬MÚSICA. Las manos de Filippi. O grupo arxentino de rock
con alto contido político presenta o
seu novo disco “Control Obrero” na
xira "Los métodos piqueteros". O
venres 26, ás 22:00, na Sala Ogmios.
A CORUÑA
¬CINE. Programación CGAI.
Xoves 25
Novas tendencias do cine francés
contemporáneo.
20.30 h. Mauvaise Foi. Roschdy
Zem, 2006. 88´. Subtítulos en
castelán.
Venres 26
Novas tendencias do cine francés.
20.30 h. Mauvaise Foi.
After Hours: Curtocircuíto
23.00 h. Alumbramiento. (Eduardo
Chapero-Jackson, 2007). Auga,
(Xosé Antón Perozo, 2007). Plot
Point., (Nicolas Provost, 2007). The
Pearce Sisters, (Jo Allen e Luis Cook,
2007). I love Sarah James, (Spencer
Susser, 2007). John and Karen,
(Matthew Walker, 2007).Next Floor

¬ ARTE
Waltercio Caldas
Máis lugares
O Centro Galego de Arte Contemporáneacomeza o curso tras
o periodo estival cunha grande
mostra adicada ao artista brasileiro Waltercio Caldas(Río de Janeiro, 1946).
A exposición Waltercio Caldas.
Máis lugares esténdese pola
planta baixa, primeira planta e
Dobre Espazo do museo acollendo máis de cuarenta pezas
do artista. O público poderá disfrutar dunha retrospectiva na
que se combinan traballos anteriores da súa traxectoria -algúns
deles nunca expostos até agoracon obras producidas ex profeso para a especial conformación espacial das salas de exposición deste centro.
Caldas podería ser definido
como escultor minimalista, pero
realmente as súas pezas fráxiles e
puídas o que pretenden é captar
e traballar con todo o potencial
espacial que as rodea, algo que o
artista logra mirando á superficie
como un desafío. Das súas sempre medidas instalacións foron
(Denis Villeneuve, 2007), 79´. Vídeo.
Entrada gratuíta.
Sábado 27
Novas tendencias do cine francés.
18.00 h. Douches Froides. Antony
Cordier, 2005. 102´. Subtítulos en castelán.
20.30 h. Quim´aime me suivre, Benoît Cohen, 2005. 100´. Subtítulos en
castelán.
Luns 29
Novas tendencias do cine francés.
20.30 h. Douches Froides. Antony
Cordier, 2005. 102´. Subtítulos en castelán.
Martes 30
Novas tendencias do cine francés
contemporáneo.
20.30 h. Quim´aime me suivre, Benoît Cohen, 2005. 100´. Subtítulos en
castelán.
Na Rúa Duran Loriga.
¬EXPO. X Mostra Internacional Unión Fenosa.Até omes de
outubro, no Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa.
¬EXPO. Olladas 08. A exposición
de fotografía Hermanos Mayo. Guerra Civil Española, unha colección
de fotos daquel período, estará até o
23 de setembro noCentro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. O xogo africano do
contemporáneo.Até novembro
no Museo de Arte Cont. Unión Fenosa.

“Debuxo”, unha das obras do brasileiro Waltercio Caldas.

testemuña importantes citas
como a Bienal de São Paulo, a Documenta de Kassel ou a Bienal de
Venecia, ao que se une unha destacada actividade na escultura
pública. En España pódense lembrar mostras como a celebrada
en Javier López en 1997 e esta
exposición do CGAC, onde dialoga co espazo proxectado por
Álvaro Siza con varias obras realizadas para a ocasión.
Aí, nese diálogo co espazo, nace a
vibración e tensión que domina
os instantes escultóricos de Wal¬EXPO. A escultura en Fritz
Lang. A Fundación Luís Seoane
acolle esta exposición, que explora a
importancia da escultura naobra do
gran director de cinema vienés, especialmente en pezas clave da súa filmografía, como Metrópolis(1927),
Os Nibelungos (1923-24) ou a serie
adicada á figura do Dr. Mabuse , en
varios títulos. A mostra ofrece unha
selección de debuxos, fotografías, fotogramas, esculturas e maquetas, entre as que destaca a famosa Mensch-

tercio Caldas, un dos artistas internacionais que mellor traballou a
excelencia formal. As súas pezas
escultóricas destacan pola levedade e a transparencia utilizando
o baleiro como un activo na relación entre o espectador e a obra.
A obra de Caldas atópase en institucións como o MoMA de Nova
York e en coleccións tan prestixiosas como a Daros Latinoamérica e
a Colección Cisneros.
Máis lugares . Até o 8 de decembro nas salas do CGAC (Santiago)

Maschine, o coñecido robot de Metrópolis. Aberta até o 16 de novembro na Fundación Luís Seoane.
¬MÚSICA. LVI Festival de
Ópera da Coruña. O Festival
de Ópera ofrece un recital do tenor
Marcello Giordani acompañado
pola Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixidos por Steven Mercurio.
Arias, oberturas e escenas das óperas Guillermo Tell (Rossini), A Forza
do destino (Verdi), Carmen (Bizet),
Eugene Onegin (Tchaikovski) e

O robot de Metrópolis, de Fritz Lang, lembrado na Fundación Luís Seoane.
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O Ché Guevara, a traverso da cartelística, é traído de novo á memoria pola asociación Briga, no Ateneo Ferrolán.

¬ MÚSICAS

O trío de música brasileira Euclydes Mattos Trío.

Euclydes Mattos
Cantautor brasileiro de notable
creatividade, conta con innumerábeis composicións de gran beleza lírica e melódica. Actuou con
moitas figuras da música brasileira como Hermeto Pascoal, Roberto Menescal, Mark Murph,
Marcia Salomón ou Walter Perkins entre outros.
En 1993 chega a España para dirixir un proxecto musical chamado
"Unha viaxe a través da música
brasileira", que o leva de xira por
terras españolas. Así nace un
novo ciclo na súa carreira fusionando o jazz coa música popular
brasileira e española.
O seu maior atractivo é a riqueza
de recursos proporcionada polos
seus coñecementos en música
clásica, jazz, música brasileira e
doutras culturas, que nas súas actuacións tradúcese en precisión,
intuición, sensibilidade e enerxía.
Un gran dominio da guitarra, a
súa cálida voz e a fusión de diversos estilos musicais crean un
clima que cativa ao público.
Actualmente reside en Barcelona
dende onde proxecta unha in-

Marcus, de Mother Superior.

tensa carreira profesional actuando nos locais máis prestixiosos, clubes de jazz, centros culturais, teatros e festivais. Na Galiza e
con esta formación (o seu trío) ten
actuado no Festigal-2007 (Santiago) e no Iº Encontro na Lusofonia, en Cangas-2008.
Actuación o venres 26, ás
21:00, na Praza das Bárbaras,
A Coruña.
Mother Superior
Esta banda de rock de Los Angeles, California, está formada polo
guitarrista e vocalista Jim Wilson,
o baixistaMarcus Blakee o batería Matt Tecu. Ademáis de tocar
en directo co productor da Rollins
Band e U2, Daniel Lanois, a banda
ten traballado en sesións para Daniel Lanois, Henry Rollins, Tony
Visconti, Alice Cooper, Meat Loaf,
Emmylou Harris, Sparks, Anthrax,
Wayne Kramer, Lemmy, George
Clinton, Iggy Pop, and Queens of
the Stone Age, e ao longo dos
anos teñen recollido unha reputación de músicos de primeira liña.
Por sí mesmos teñen publicado
oito albums de estudio,desde
“Right in a Row” en 1993,sendo o
último "Moanin”, deste ano.
Teñen logrado unha sólida reputación no mundo do rock no que
a revista Rolling Stone has describeu como “Led Zeppelin con
unha plena erección, e os primeiros ZZ Top coa furia dos Stooges.”
O seu último CD, Moanincontén
11novos temas e desenvolve
unha mesturade estilos dos Kinks
e os Rolling Stones, como“Get
That Girl,” “Little Motor Sister” and
“Meltdown.”
Actuación o luns 29, ás 22:30,
na Fábrica de Chocolate (Vigo).

Tosca ( Puccini), entre outras. Entradas entre 25, 20, 15 e 8 euros dependendo da localidade..
¬MÚSICA. Los Mecánicos. Actuación para este venres 26, ás
23:00, no Garufa.E para o sábado 27,
ás 22:00, con entrada a 5 euros, actuación na mesma sala de Circle J +
Skontra + Bastards on Parade.
¬TEATRO. Polgariño. Espectáculo infantíl pola Compañía Artello
Teatro Alla Scala 1:5, reresentada
esta sábado 27, ás 19:00, no Forum
Metropolitano.

mingo 28, ás 19:00, entrada a 9 e 5 euros, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA.Euclydes Mattos Trío.
Dentro da II edición do ciclo musical
Sons da Noite, que se veu celebrando ao longo deste mes, turno
para este músico brasileiro co seu
samba-jazz. O venres 26, ás 21:00, entrada gratuita, na Praza das Bárbaras.
¬TEATRO.Os nenos perdidos. Espectáculo representadopola Compañía Micomicón Teatro. O sábado
27, ás 20:30, entrada a 10 e 6 euros, no
Teatro Jofre.

FERROL
¬EXPO. Francisco Pérez
Porto. Exposición de obras deste
artista, na Galería Sargadelos.
¬EXPO. Fondos patrimoniais
do Ateneo Ferrolán. Exposición dos fondos pictóricos do Ateneo Ferrolán. Até o 30 de setembro,
no Ateneo Ferrolán.
¬EXPO. O Ché é dos revolucionarios. Exposición de carteis biográficos do Ché Guevara. Até o 15
de outubro no Ateneo Ferrolán.
¬MÚSICA.Al Vila Band. A banda
con Al Vila ao fronte (guitarra e voz)
complétase con Miguel Castro na
guitarra, Fausto Escrigas ao saxo e
Pablo Vergara na percusión co seu
bodhran. O xoves 25, ás 22:00, entrada a 9 e 5 euros, no Centro Torrente Ballester.
¬MÚSICA.Música clásica. Concerto pola Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra, coa
colaboración da Consellería de Cultura e do Conservatorio Profesional
de Música Manuel Quiroga. O do-

LARACHA
¬MAXIA. A maxia de Benxamín.
Espectáculo de maxia polo Mago
Benxamín. O sábado 27, noPub
d´Antón Rock Café .
LUGO
¬EXPO.Dalí, a divina comedia.
Exposición de gravados do artista ca-

talán, na Sala de Exposicións do Pazo
de San Marcos (Museo Provincial).
¬EXPO. Xosé Marra. Exposición
de fotografía titulada Presentimento. Dí o autor: “Se un día che
aparece un deses marcos de cor
fosforito na túa leira, ándate con
ollo, pois logo terás unha ruidosa
rotonda arredor das túas vacas”. No
Mesón do Forno, Río Ser, 12.
¬EXPO. Proxecto Abertal, 99
artistas lucenses. Até o 4 de
marzo de 2009, 99 artistas lucenses expoñen nas salas 29, 30, 31 e
32 do Museo Provincial de Lugo.
Noventa e nove propostas que
abranguen todos os estilos, todas
as técnicas, todas as idades. No
Museo provincial.
¬EXPO. Baldomero Pestana.
Exposición de pintura que permanecerá aberta até o 2 de outubro,
nas Salas números 26 e 27 do Museo
Provincial.

The Killing (Atraco perfecto), un dos filmes do ciclo de Caixa Galicia.

¬ TEATRO
Frida Kahlo
Compañía A Internacional

Iluminación: Eduardo Alonso
Vestiario: Equipo Erro
Elenco artístico:
Ernesto Chao e X. M. Olveira "Pico"

Unha obra de teatro contemporáneo que lembra os últimos momentos da célebre pintora mexicana para abrir unha reflexión xeral sobre a represión da muller na
sociedade.
Na súa última noite, Frida viaxa polos momentos máis inquietantes
da súa vida, marcada por un intenso amor á beleza e á creatividade, así como polo sufrimento
dun corpo sumamente violentado.
Esta dualidade do creativo imaxinario en oposición á dor e á violencia permítenos elaborar un discurso reflexivo e audaz sobre a represión que soportou e soporta a
muller na sociedade.

“Falar das relacións humanas en momentos coma estes nos vai permitir
volver atopar o pracer de vivir e recuperar a través delas o amor, os sentimentos, a alegría de vivir e algo desa moral
e desa sinceridade que se foron perdendo noutras cousas.Aeroplanos é
unha comedia: de texto, de intriga, idealista, enxeñosa e de linguaxe sutil. Sabemos que rir é unha defensa contra a
angustia e, de maneira moi xeral, a comedia é o lugar de todos os alivios posibles. É unha viaxe da vida, dun instante, dun segundo. Unha viaxe onde
o tempo, medible por un reloxo, non
ten ningunha importancia, dunha
viaxe que ten un minuto, nada máis,
pero este minuto... dentro... teno todo”.
Rosa Álvarez(directora)

O xoves 25, ás21:00, no Teatro Principal de Santiago de Compostela.

Aeroplanos
Compañía Lagarta, lagarta
Autor: Carlos Gorostiza
Dirección: Rosa Álvarez
Adaptación: Avelino González
Escenografía: Equipo Erro
Son: Rubén García

Do xoves 25 ao domingo 28, ás
21:00,Teatro Principal de Ourense.

Guieiro 1326

23/9/08

17:18

Página 4

GUIEIRO.50. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

ANOSATERRA

25 DE SETEMBRO - 1 DE OUTUBRODE 2008

Ifixenia en Áulide, versión do clásico de Eurípides pola compañía
Arela das Artes, que o representa
esta semana en Ponteareas.

¬MÚSICA.Música no Clavicémbalo. O emblemático local adica
este mes aos/as artistas de Lugo, co
lema Recolleita 2008. O xoves 25
estará a formación de heavy-rock,
Estrella Negra. O venres 26, o
grupo de música “a capella”, dirixido
por Fernando Jácome, Sólo Voces.
O sábado 27 estará o rock alternativo de Lastway. O luns 29, a canción de autor de Xavi e Benja. E o
martes 30, o blues do grupo Moondog Blues Party. Todas as actuacións no clubeClavicémbalo, a partires das 23:00.
MARÍN
¬MÚSICA. Faltriqueira. Actuación deste grupo femininode folk e
percusión, anovador dentro do respeto á tradición.O sábado 27, ás
22:00, entrada gratuita, no Paseo
Blanco Solla.
MONDOÑEDO
¬EXPO. Percorridos. Artes
plásticas da Mariña. Exposición colectiva de artistas da comarca, aberta até o 31 de outubro,
no Centro de Desenvolvemento
Comarcal.
MONTERROSO
¬MÚSICA. Festival Sitio Distinto. A asociación O Teixo, coa
axuda da mocidade local, organiza
este festival que este ano será o sábado27, coincidindo coas festas da
vila. ( Información aparte)

ORDES
¬MÚSICA. Renato Spencer &
Café Caxaça. Artista brasileiro
con músicas da súa terra mesturadas coas de aquí. O domingo 28, ás
22:00, no Badulake.

X. M. Olveira "Pico" e Ernesto Chao , protagonistas de Aeroplanos.

MELIDE
¬MÚSICA. Doctor Harapos. O
grupo vigués de rock alternativo
estará este venres 26, ás 01:00, no
Pub Gatos.
NARÓN
¬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 sábado

¬ FESTIVAIS
Festival Mundo DZ
(San Sadurniño)
Celébrase os días 25, 26 e27 de Setembro.
Xoves 25
Proxeccion do documental Scratch
as 21:30h no local da Asociación
Cultural DZ.
Venres 26
a partires das 23:00h no local da
A.C. DZ
Los Ruines(garage rock - Cerdido)
Spinal Wins(punk rock - Ribeira)
The Caña’s (rock especial - San Sadurniño)
Mike DJ
Sábado 27
13:00h Sesión Vermú polas ruas e
bares de San Sadurniñó con Os Jalochos de Ribeira(a charanga mais
Punkchi)
15:00h Xantar Popular diante do local da A.C.DZ
16:00h Obradoiros para nenos cos

grupos de animación Ecos do Sur e
Mestura (no local da A.C. DZ)
18:00h Teatro: A Familia Crowley
presenta... Casei con un vampiro!!
(na casa da cultura de San Sadurniño)

27, ás 20:00, no Auditorio Municipal.
NIGRÁN
¬MAXIA. Labirinto de Ilusións.
Espectáculo de maxia polo mago
Román García.O sábado 27, ás
23:30, noPub Clandestino.
NOIA
¬EXPO. Fotógrafos da Natureza. Wildlife Photographer
of the Year 2008. Fotos do concurso convocado pola BBC e o Museo de Londres, baixo o paradóxicopatrocinio da petroleira Shell . Estará
exposta até o 28 de setembro no Coliseo Noela.

20:00h Guitar Hero (no local da
A.C.DZ)
Concertos na explanada do colexio
público (2 escearios) Entrada + CD
5€ (Voluntaria):
22:30h The Arradios (rock - San Sadurniño)
23:00h Som do Galpom
24:00h Blksons(world music - San
Sadurniño)
0:30h Sweet Oblivion Band
(grunge - San Sadurniño)
1:30h The Harry Navisson Band
(bluegrass fusion - Fene)
2:00h Lamatumbá
4:00h Tumini DJ’s (indie/electro/rock , Vigo), no local da
A.C.DZ)
A entrada aos concertos do sábado
de noite e voluntaria (o que non
queira non paga), mercando a entrada (5€) vai de regalo un CD con 2
temas de cada grupo dos participantes no Festival
O campo da festa estará cuberto
por unha gran carpa e haberá zona

OURENSE
¬EXPO. Meanwhile. Obras de
Antón Cabaleiro, expostas naGalería Marisa Marimón.
¬EXPO. Onirismos de Oriente
Pinturas de Noa Persan. Até o 30 de
setembro, na Galería Manuel Márquez.
¬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. Exposición de pintura deste autor na
Galería Visol.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actuacións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA.Dr. Gringo. O trío compostelán de rockabilly e psichobilly,
coñecidos como os "stray Cats galegos", ofrecen unha actuación no
Summer End Partyda sala ourensá. O
venres 26, ás 21:00, no Rock Club.
¬MÚSICA. Boy Elliott + Quant.
Concerto para o sábado 27, ás 21:00,

entrada 5 euros con consumición,
no Rock Club.
¬MÚSICA.Álvaro Muras. Actuación do cantautor galego, este sábado 27, ás 22:00,entrada a 2 euros,
no Café Cultural Auriense.
¬TEATRO. Aeroplanos. Unha comedia: de texto, de intriga, idealista,
enxeñosa e de linguaxe sutil. Pola
compañía Lagarta, lagarta, este
xoves 25 , venres 26 ,sábado 27 e
domingo 28, todos os días ás 21:00 ,
no Teatro Principal.
PONTEAREAS
¬MÚSICA. Tonhito de Poi e rasaloba. O ex-herdeiro da Crus,
agora por libre, actúa este venres
26, ás 23:00, no Salón Parroquial.
¬TEATRO. Ifixenia en Áulide.
Representación desta obra do teatro grego clásico, obra de Eurípides,
pola compañía Arela das Artes, o
venres 26, ás 21:00, no Auditorio
Municipal Reveriano Soutullo.
PONTEVEDRA
¬CINE. Músicas do mundo.
Con este documental a Asociación Galega de Emigrantes Retornados pon fin ás proxeccións da
“Semán do achegamento”. O xoves 25, ás 21:00, entrada de balde,
no Teatro Principal.
¬EXPO. Mulleres artistas no
século XX. Exposición-homenaxe
á muller na arte do século pasado.
Aberta até o 26 de outubro, no Centro Social Caixanova.

Festival Sitio Distinto
(Monterroso- A Ulloa)

de acampada
Festival Mundo DZ, campo da festa
de San Sadurniño, do xoves 25 ao sábado 27.

A asociación O Teixo organiza en
colaboración coa mocidade de
Monterroso, e con axudas da deputación, Turismo e concello de Monterroso, o Festival Sitio Distinto que
este ano será o 27 de setembro e
coincidirá coas festas da vila. As actuacións correrán a cargo de:
Os Tres Trebóns
Nadadora
Galegoz
Ataque Escampe
Leo i Arremecaghona
Novedades Carmiña
Xenro
Nemetos.
As actuacións comezarán ás 16:00,
na Cúpula. Ademáis tamén haberá
actuación de Maxia e Malabares,
pechando o fin de festa cos DJs Monofase, R. Ninit e Jairo.
Festival Sitio Distinto, Monterroso,
sábado 27.
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Kogito, unha banda que aposta polo estilo verbeneiro nos seus directos.
Estarán en Salvaterra.

¬EXPO. Fotografías de Nelson. Exposición de fotografías aéreas dos ríos Cocho-Toxal-Tomeza
e Gafos. Até o 30 de setembro. Organizado pola Asociación de Veciños de San Roque, exposta no seu
local social.
¬EXPO. Santa María, historia
dunha presenza.Exposición fotográfica sobre a basílica, aberta até
o 30 de setembro. NoMuseo Basílica
Sta. María a Maior.
¬EXPO. O espello do cotiá. Exposición de pintura centrada no retrato, 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 Palacete das Mendoza.
O PORRIÑO
¬EXPO.O Patrimonio marítimo de Galiza. A mostra, que
permanecerá exposta nasinstalacións do Albergue ao longo do mes
de Setembro, fai un repaso polas actividades, modos de vida e oficios
vencellados ao mar en Galiza ao
longo da historia do noso país.
¬MAXIA. Gala de Maxia. Dentro
da programación de Vai de Camiño, este xoves día 25, ás 12 :00 haberá un obradoiro de maxia, e ás
19:00, tamén no Centro Cultural,
Gala da Maxia Abracadabra, con
Mago Teto,Mago Rafa, Mago
Marttyn e Dani García.
PORTONOVO
¬MÚSICA. Rockers Go To Hell.
Grupo heavy coruñés, que estará
este venres 26 ,ás 23:00, na Sala
Woodstock.

bena. O sábado 27, ás 00:00, no Vagalume Café Concerto.

A emigración, lembrada en Redondela.

RIBADEO
¬EXPO. Historia dunha emigración difusa. Exposición gráfica e audiovisual sobre a emigración galega en Lisboa. No Centro
Multiusos.
RIBADEO
¬EXPO. Percorridos. Artes
plásticas da Mariña. Exposición colectiva de artistas da comarca, aberta até o 31 de outubro,
no Forte de San Damián.
SAN SADURNIÑO
¬MÚSICA.Festival Mundo DZ.
Festival musical (información
aparte) que se leva a termo o venres
26 e sábado 27. Na Casa da Cultura,
explanada colexio público, e outros
escenarios.
SALVATERRA
¬MÚSICA.Kogito. Unha banda
cun directo en que se mesturan a
madureza dos temas cunhas tremendas ganas de festa e de ver-

SANTIAGO
¬CINE. Ciclo de cine documental .O ciclo Cinemas Dixitaisfinaliza
a súa andaina polos centros socioculturais da cidade. Proxectarase a curtametraxe de Olaia Sendón, A casa
de Lola de Andrés, ambientada na
Costa da Morte. Baixo a fachada da
prosperidade económica o fenómeno inmobiliario agocha a emigración, a falla de industrias, a desestruturación económica... O xoves 25, ás
20:00, noCSC de Vite.
¬EXPO. O himno, os tempos
son chegados. A exposición itineranteestará até o 30 de setembro
no Colexio de Fonseca. No xardín exterior, segue a exposición A rarear,
con esculturas en diversos materiaisde Manolo Paz, que estará instalada até o 12 de outubro.
¬EXPO. Waltercio Caldas . Waltercio Caldas (Río de Xaneiro, 1946)
traballa no difuso e expandido eido
da escultura contemporánea ou,
para sermos máis precisos, co espazo. Até o10 de decembro, no Museo de Arte Contemporánea (CGAC).
¬EXPO. Proxecto – Edición. A
sombra da historia. Até o 5 de
outubro, no Centro Galego de Arte
Contemporánea.
¬EXPO. Rompendo estigmas.
Traballos realizados nos talleres do
Centro de Rehabilitación da Asociación "Fonte da Virxe de Familiares e
Amigos dos Enfermos Mentais".
Até o 21 de setembro na F. Granell.
¬EXPO.O País de Graeslinjú. Exposición, na Biblioteca Pública Ánxel
Casal, sobre os grandes autores da
literatura infantil e xuvenil.

A casa de Lola de Andrés, de Olaia Sendón, curtametraxe sobre a Costa da Morte que se proxecta en Santiago.
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A Real Filharmonía de Galicia
inaugura a súa nova programación
musical da tempada 2008/2009 na
Catedral de Santiago.

¬EXPO.De Vigo a Bos Aires, Laxeiro e a pintura galega da
posguerra. Pinturas de Laxeiro e
outros autores galegos, centradas
na posguerra. Estará aberta até finais de ano, no Parlamento Galego.
¬EXPO. Paisaxes humanizadas, terras vividas. O fotógrafo
Luís Hixinio Flores Rivas ofrece un
retrato etnográfico e ecolóxico dos
pobos lucenses cunha colección de
setenta instantáneas de paisaxes
marcadas polas pegadas da actividade humana. A mostra permanecerá aberta no Museo do Pobo Galego até o vindeiro 9 de outubro.
¬MÚSICA.Elizabeth Watts. A
Concellaría de Cultura de Santiago e
a Asociación Galega de Lírica Teresa
Berganza celebran a novena edición
do Ciclo de Lied, un xénero musical
que está contemplado este ano
desde a mirada de grandes compositores franceses do século XIX e XX.
O pianista Roger Vignolese a multipremiada soprano británica Elizabeth Watts ofrecn un repertorio variado no que figuran compositores
como Hahn, Debussy, Roussel, Poulenc e Menasce. Entradas a 6 €.
Abono (4 concertos): 15 €. O martes
30, ás 20:30, no Teatro Principal.
¬MÚSICA.The Adicts + Secret
Army+ Skarmento. A banda

A soprano Elizabeth Watts .

británica de punk The Adicts tocan
Santiago na súa xira europea ofrecendo temas da súa longa traxectoria e novas composicións. Estarán
acompañados polos barceloneses
Secret Army, e polos galegos Skarmento. As entradas a: 20 euros anticipada, 23 na sala.Na Sala Capitol , o
xoves 25, ás 22:00.

¬MÚSICA.Real Filharmonía de
Galicia.A Real Filharmonía de Galicia, dirixida por Antoni Ros
Marbà, inaugura a súa nova programación musical da tempada
2008/2009 cunha interpretación da
Missa Solemnis en Do Maior de
Mozart; acompañada polas voces
do Orfeón Caixa Galicia Terra a
Nosa. O venres 26, ás 21:00,entrada
de balde retirando invitación, na
Catedral de Santiago.
¬TEATRO. Frida Kahlo. Na súa última noite, Frida viaxa polos momentos máis inquietantes da súa
vida, marcada por un intenso amor á
beleza e á creatividade, así como
polo sufrimento dun corpo sumamente violentado. Pola compañía A
Internacional, este xoves 25, ás
21:00, no Teatro Principal.
¬TEATRO. Menos Lobos. Menos lobos é un espectáculo áxil
onde o ritmo trepidante dos seus
diálogos tentará en todo momento captar a atención do público infantil. Polo grupo Talía Teatro,o luns 29, ás 11:00, no Teatro
Escena (Sede da SGAE).
SOUTOMAIOR
¬ TEATRO .Remedios Peregríns. Espectáculo de Clown
dentro do programa Vai de Ca-

¬ CONVOCATORIAS
IV Premio anual
de Fotoxornalismo “Juan Cancelo”
A Asociación de la Prensa da Coruña, coa colaboración e co patrocinio da Fundación Caixa
Galicia-Claudio San Martín, convoca o IV Premio anual de Fotoxornalismo "Fundación Caixa
Galicia-Juan Cancelo" co fin de fomentar e recoñecer o traballo xornalístico a través da fotografía de acordo coas seguintes bases::
1. Participantes: Poderán concorrer a este
Premio todas aquelas persoas que presenten
traballos orixinais non premiados en ningún
outro certame e que formalicen a súa inscrición neste de acordo co disposto na Base de
participación 3.
2.Condicións xerais:
1. O tema ou temas presentados serán de libre
elección.
2. Cada participante deberá presentar, como
mínimo, unha serie de tres (3) a seis (6) fotografías cunha temática común. Poderán ser en
branco e negro ou cor. Como máximo cada
participante poderá presentar tres series.
3. Os participantes asumen a autoría e a orixinalidade das fotografías que se envían.
4. As fotografías deberanse presentar en soporte papel tamaño 15x20. Así mesmo deberase acompañar unha copia en CD, coas imaxes
na máxima resolución posible.
3.Prazo e condicións de inscrición:
1. O prazo de presentación de orixinais é o
comprendido entre o 1 de setembro e o 31 de

miño. O domingo 28 ,ás19.00 no
Peirao de Arcade.
TEO
¬TEATRO.Pan. Espectáculo da programación Vai de Camiño, esta orixinal obra arredor do pan e a nosa
tradición, subtitulada “Catro propostas arredor da malla” ,será posta en
escena polo grupo Voltaedalle Teatro este venres día 26, ás 22:00, no
Centro Cultural Rosalía de Castro.
TUI
¬MÚSICA.María do Ceo. A cantante galego-portuguesadará un
concerto enmarcado no programa
Vai de Camiño, este venres día 26,
ás 22:00, no Teatro Edificio Area Panorámica.
VERÍN
¬MÚSICA.Electrófilos. Grupo lucense que mestura a última tecnolóxía musical coa percusión en directo.
O sábado 27, ás 23:45, no Café-Teatro La Casa de Los Sueños.
VIGO .
¬EXPO. En Construcción. Exposición das novas adquisicións en
pintura contemporánea da Fundación Barrié. Até o 28 de setembro na
Sededa institución.

Loriga, 10-4º, 15003 A Coruña (España).
4. Detrás de cada unha delas irá o título da
foto, o lema do traballo e o número de orde
dentro da serie.
4. Xurado: O xurado estará presidido polo titular da Asociación de la Prensa de La Coruña ou
persoa en quen delegue, representantes da
Fundación Caixa Galicia e recoñecidos profesionais do xornalismo e da fotografía xornalística. (....)
5. Premios: Os premios serán os seguintes:
1. Primeiro premio: 3.000 euros e placa conmemorativa.
2. Segundo premio: 2.000 eurose diploma.
Os premios poderan ser declarados desertos.
III Premio Fundación Caixa Galicia
Unha vida en imaxes

outubro de 2008.
2. Por cada serie de fotografías que se presenten ao premio, os participantes deberán cubrir
e asinar un boletín de inscrición segundo o modelo que figura como anexo a estas bases.
3. As fotografías que se presenten ao premio
serán enviadas xunto co boletín de inscrición
mencionado no guión anterior, en sobre pechado sen remite ao seguinte enderezo: Asociación de la Prensa de La Coruña. Rúa Durán

¬ EXPO . A grande transformación. Arte e maxia táctica. Unha exposición coproducida entre o Marco e o Frankfurter
Kusntverein, reúne unha trintena
de obras, entre fotografías, vídeos,
películas, instalacións, esculturas e
unha performance . Como complemento ás obras da sala, a mostra inclúe unha fotografía de Erich
Consemüller procedente do ar-

Institúese un Premio especial "Fundación Caixa
Galicia-Unha vida en imaxes", que será concedido directamente polo xurado a un fotógrafo
que se distinguira por dedicar a súa vida ao fotoxornalismo.
Poderán optar a este premio aqueles candidatos propostos polo xurado ou que conten co
apoio explícito de calquera institución pública
ou privada de Galicia. O premio está dotado
con 2.000 euros e unha placa acreditativa.
IV Premio Concepción Arenal
O martes 30 de setembroremata o prazo de
presentación de traballos para a IV edición do

Menos Lobos, obra de Talía Teatro..

premio "Concepción Arenal", convocado pola
Deputación da Coruña e dirixido a promover
estudos ou traballos de investigación no
campo da defensa dos dereitos da muller.
Coa convocatoria deste certame, a institución
provincial pretende continuar promovendo,
tanto o estudo como a investigación e posta en
práctica de experiencias, solucións e alternativas relativas ao benestar social, asumindo e recoñecendo o labor de mulleres galegas, como
a propia Concepción Arenal ou Rosalía de Castro, entre outras precursoras do feminismo.
Poden optar ao premio aqueles traballos, proxectos, estudos e investigacións inéditos sobre
a igualdade de xénero relacionados coa provincia da Coruña, ou de carácter xeral, que deben presentarse en galego e por duplicado. A
decisión do xurado farase pública no último trimestre do presente ano e basearase, entre outros criterios, no rigor científico na elaboración
do traballo, na aplicación da metodoloxía das
técnicas de intervención social e na achega
que poda supoñer para a mellora das précticas
profesionais nos concellos e a proxección do
traballo realizado sobre a nosa sociedade.
O premio para o traballo gañador é de 7.500
euros, ademáis da publicación da obra gañadora. As persoas interesadas en participar nesta
convocatoria poden obter máis información e
as bases do certame na páxina web da Deputación da Coruña
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Anuncios de balde. Poden facelos chegar por estes medios: no Apartado 1.371,
36200 de Vigo; por teléfono no 986 222 405,
por Fax no 986 223 101, ou por correo eléctrónico en guieiro@anosaterra.com .
Prégase avisar da desactualización dos
anuncios.

Dr. Gringo, grupo compostelán de
rockabilly que actuará estes días en Vigo e en Ourense.

quivo da Bauhaus e tres películas,
dos cineastas Maya Deren, Werner
Herzog e Jean Rouch. Até o 11 de
xaneiro de 2009, no MARCO, Museo de Arte Contemporánea.
¬EXPO. Chema Alvargonzález.
Exposición da obra multimedia
deste artista. Até o 31 deoutubro, na
galería Bacelos(Progreso 3).
¬MAXIA. Magoanton.com/unipersoal. Espectáculo de maxia do
mago Antón, o mestre dos magos
galegos.O martes 30, en La Fábrica
de Chocolate.
¬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. O xoves 25, ás 22:00,
na Sala Planta Baixa.
¬MÚSICA. Gama Bomb + Bonded by Blood + Discard +
Porko Jones.Chega a Vigo o European Tour destas tres bandas internacionais de Trash Metal chegadas de
puntos diversos como Dublín (Gama
Bomb), Los Ángeles-California (Bonded by Blood) e Finlandia (Discard). A
representaciónviguesa, a cargo de de
Porko Jones . O xoves 25, ás 22:00 na
Fábrica de Chocolate Club .
¬MÚSICA. Dreams of Dollysheep + Rendimento Mínimo.
A potente formación viguesa presenta en directo o seu novo traballo
de estudio, o EP "Luces de colores".
Distorsión, psicodelia e rock na
busca dun son persoal. A banda portuguesa Rendimento Minimo estará
no escenario co seu rock-punk. O
venres 26, ás 22:30,na Fábrica de
Chocolate .

¬MÚSICA.Doctor Hyde. Actuación este venres 26, ás 00:00, en La
Iguana Club.
¬MÚSICA.High Sierras + Dr.
Gringo. Os vigueses High Sierras actúan diante do seu público ofrecendo o seu potente
rock´n´roll. O trío compostelán
de rockabilly e psichobilly
Dr.Gringo completan a velada.
A entrada, a 5 euros. O sábado
27, ás 23:59, en La Iguana Club.
¬MÚSICA. Not kids anymore.A

sexto disco. O grupo formado a finais dos 80 foi un dos abandeirados
do auxe do hard-rock escandinavo
nos anos 90. Entradas Anticipadas
16 euros , na sala: 20 euros. O mércores 1 de outubro, ás 20:30, na sala
Mondo Club.
¬ TEATRO . Perón, Perón. Representación pola compañía A
Internacional. Nesta obra non
hai unha pretensión de relato
histórico, pero si a apropiación
das figuras de Juan Domingo Perón e de Evita a traverso da lembranza
dun
emigrante
galego.Do venres 26 ao do-

mingo 28, ás 21:30, no Teatro
Arte Livre, na rúa Vázquez Varela.
¬TEATRO. Crónicas de días enteiros, de noites enteiras .
Nun espacio de transición, de tránsito dun lugar a outro, cinco personaxes da mesma xeración, de entre
30 e 35 anos, andan a procura de
algo, acaso deles mesmos. Polo
grupo A Factoría Teatro . O domingo 28, ás 20:30, no Centro Cultural Caixanova.
¬TEATRO. Play. Obra presentada
polo grupo Play&Rewind, e que
estará o venres 26, sábado 27 e domingo 28, no Teatro Ensalle.

VILABOA
¬TEATRO.Xabarín Club. Espectáculo para os nenos, dentro do programa Vai de Camiño, que terá lugar este sábado 27, ás 20:00, no
Campo da Festa de Figueirido.
VILALBA
¬TEATRO. Crónicas de días enteiros, de noites enteiras .
Cinco personaxes da mesma xeración, de entre 30 e 35 anos, andan a
procura de algo, acaso deles mesmos. Polo grupo A Factoría Teatro,
o sábado 27 , ás 20:30, no Auditorio
Carmen Estévez .

¬ ANUNCIOS DE BALDE

Perón, Perón, polo grupo A Internacional.

banda viguesa preséntase cunha
formación estable e leva polos escenarios os temas da súa maqueta,
nunha variedade de estilos rockeiros. O sábado 27, ás 22:30,na Fábrica de Chocolate.
¬MÚSICA. Backyard babies. A
banda sueca de rock pasa por Vigo
na súa xira de presentación do seu

 A Asociación de Amizade Galego-Cubana "Francisco Villamil", ven de habilitar unha
conta de solidariedade con
Cuba, para as aportacións voluntarias de todas as persoas
que queiran colaborar na recuperación da illa despois do paso
dos furacáns Ike e Gustav. A
Asociación xa fixo unha aportación de 5.000 euros. A Conta de
Caixa Galicia é :
2091 0374 37 3040006520
Como Concepto débese especificar "POR CUBA"

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

 Véndese trompeta “Júpiter
SI b 410” lacada. Por 240 €.
Teléfono: 656 26 23 85

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

 Vendo guitarra do trinque, a
bó prezo,sin estrear .
Teléfono: 986 23 02 42
 Búscase persoa para compartir piso novo na zona de
Conxo, en Santiago de Compostela, 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 durante o curso escolar
676.727.518
 Ofrécese electricista, fontaneiro.Responsable e con rapidez.
Telf.: 608527989
 Véndese comedor completo,en bon estado.Precio a
convir.
Telf.: 608527979

O grupo de rock sueco Backyard Babies, que pasan esta semana por Vigo.

 Véndense móbeis e maquinaria de café en bo estado (só
tres anos de uso).
Telf: 986438339
 Alúgase casa no Porto do
Cabo (Cedeira) todo o ano non
sendo nos meses de xullo e
agosto.
Telf. 676 727 518.

 Ecoturismo na Serra do
Suído.www.fotorural.com/portomartino.
Telf. 667 75 57 45
 Casa para aluguer de fin de
semana ou para vacacions, situada á beira do rio Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63
 Compro e intercambio adhesivospolíticos de Galiza. Carlos Varela (Asturias).
adhesivos22@yahoo.com.br.
 Compro calquera material
relacionado con "Fuxan os Ventos".
Telf: 981 35 09 52. A partir de
21.00 horas (Uxío).
 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 enciclopedia Espasa,
anos 1926-1930, setenta volúmenes, con nove apéndices e
quince suplementos.Teléfono:
618607306
 Véndese clarinete Yamaha
en si bemol, en bo estado. Razón no telf. 636 560 154.
 Véndese mesa antigade comedor, de castiñeiro.
Telf: 676 727 518.
 Ten vostede unha empresa
que quere dar coñecer ao
mundo enteiro? Gústalle a internet e querería ter unha páxina propia? Especialista en deseño ofrécese para confeccionar páxinas web a bo prezo.
Contactar no número 695 921
704.
 Facemos traballos en pedra:
escultura, artesanía, construción, reformas, restauración.
Teléfono: 698 163 989
 Gustaríache ter un albergue

turísticona derradeira etapa do
Camiño de Santiago”?. Conxunto histórico en pedra 600
metros. Finca 2.000 metros. Semirrestaurado. Chama e informámoste. Telf.: 609 641 720. Ismael Pardo.
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Xosé Valiñas

Escena de Ausente.

Patrick Wilson e Anne Hathaway en Passengers.

EN CARTEL.
Passengers
Dirixe: Rodrigo García.
Intérpretes: Anne Hathaway,
Patrick Wilson.
Thriller. EE UU, 2008

O colombiano García é un personaxe atípico dentro do panorma audiovisual estadounidense, movéndose con comodidade entre a televisión e o cinema, colleitando bos resultados nos dous medios sen casar
con ningún. Mostra do seu bo
facer na pantalla –non tan– pequena son un feixe de episodios para series como “Os Soprano” ou “A dous metros
baixo terra”. Exemplo do seu
traballo en Hollywood son filmes como 9 vidas. É probábel
que sexa o cineasta paradigma
do novo escenario da industria
do espectáculo norteamericana onde cada vez hai menos
distinción entre os dous medios outrora antagónicos. O
seu novo filme para as salas é
un thriller de intriga no que os
superviventes dun accidente
aéreo deben afrontar as cicatrices emocionais da traxedia e o
misterio que se atopa tras o sinistro que os vai facendo desaparecer pouco e pouco.
Escena de Tropic Thunder.

Trophic Thunder
Dirixe: Ben Stiller.
Intérpretes: Ben Stiller, Robert
Downey Jr.
Comedia. EE UU, 2008

Agora que a comedia norteamericana semella couto privado
para o clan Apatow, xa saben
Virxe aos 40, Supersaídos, Lea
embarazosa e demais, volve o rei
destronado, Stiller, tentando recuperar o terreo perdido sete
anos despois de Zoolander. Para
asegurar a xogada contou coa
presenza doutra das iconas recentes da nova comedia estadounidense, Jack Black. Un
grupo de actores megalómanos
pretenden rodar o filme bélico
máis espectacular da historia e
acaban no sueste asiático enredados nun verdadeiro conflito
bélico. Algo así como a versión
Algo pasa con Mary da atribulada rodaxe de Apocalypse Now.

Tres mulleres e un plan
Dirixe: Callie Khouri.
Intérpretes: Diane Keaton,
Queen Latifah.
Comedia. EE UU, 2008

A guionista de Thelma e Louise
dirixe este glamouroso remake
dun correcto telefilme británico
no que tres mulleres do servizo
MERIE WEISMILLER

de limpeza do Banco de Inglaterra bosquexan o plan perfecto
para solventar os apuros económicos apoderándose das sacas
de billetes deteriorados destinadas á trituradora. Na versión
americana o obxectivo é o banco
da mítica Rerserva Federal –probabelmente a entidade monetaria máis asaltada da historia do
celuloide– e o trío protagonista
ten os recoñecíbeis rostros de
Keaton, Latifah e Katie Holmes.

O neno do pixama a raias
Dirixe: Mark Herman.
Intérpretes: David Thewlis, Vera
Farmiga.
Drama. EE UU-Reino Unido, 2008

Traducida a máis de 30 linguas
–incluída a galega– e presenza
recorrente nas listas de máis vendidas dende hai un par de anos,
niguén dubida xa de que a novela homónima de John Boyne é
un dos fenómenos literarios
máis rendíbeis dos últimos tempos. O produtor da saga de Harry
Potter viulle posibilidades e aquí
temos a súa previsíbel adaptación cinematográfica, encargada, para máis datos, ao británico Herman, cineasta que empezou ben alá polo 96 coa discreta Tocando o vento –Ewan
McGregor antes de ser superesO neno do pixama de raias.

trela e un chisco de boa comedia
costumista inglesa– e co paso
dos anos foi perdendo folgos e
todo interese. No fondo non ten
nada novo; A vida é bela, de Begnini ou O tren da vida, de Mihaileanu rapidamente acoden ao
maxín do espectador medio.O
Holocausto xudeu a través da
ollada dos nenos.

DVD. ALUGUER.

Imaxe da serie Magnum.

Ausente

ben lle podía ter deparado mellor
sorte, sobre todo vendo as cousas
que estrean nas salas.

Dirixe: Kimberly Peirce.
Intérpretes: Ryan Phillippe,
Abbie Cornish.
Drama. EE UU, 2008

Hai case unha década, Boys
don't cry lanzou ao estrelato a Hilary Swank. Curiosamente, a fita
non tivo o mesmo efecto na carreira da súa máxima artífice, a
realizadora
independente
Peirce. Logo de ficar en dique
seco durante anos chega os eu
segundo filme, este drama bélico
sobre as tribulacións dun mozo
que volve do Irak e tenta recuperar a vida nunha pequena vila de
Texas cando o exército decide
chamalo de novo para que volva
ao páis asiático. No noso mercado sae directamente en dvd.
Non é que sexa unha xoia oculta
nin nada semellante pero a habilidade de Peirce para retratar esa
América branca empobrecida e
a proveitosa simbiose que esta
fita pode estabelecer con éxitos
recentes como No val de Elah e
todo o boom de cine sobre o Irak
LUKÁCS DÁVID

DVD. VENDA.
Magnum. 1ª Temporada
Dirixe: Varios.
Intérpretes: Tom Selleck,
John Hillerman.
Thriller. EE UU, 1980

Volve o bigote máis famoso da televisión dos 80. Universal Pictures recupera para o formato doméstico unha das grandes ausentes no mercado da nostalxia.
Thomas Magnum-Tom Selleck
foi o detective televisivo por excelencia na década dos cardados
imposíbeis. Con el volven TC,
Rick, Higgins e a súa flegma británica e máis os seus cans, Zeus e
Apolo; o misterioso Robin Masters –coa voz de Orson Welles na
versión orixinal. Por desgraza, e
como xa ven sendo habitual, a
edición en dvd prescinde das míticas dobraxes da era dourada da
TVG. Para os estudosos do medio, lembrar que detrás da serie
estaban dous dos principais ideólogos do formato naquela década, Glen Larson e Donald Bellisario, así en seco non lles diran
nada, pero no seu currículo, xuntos ou por separado, figuran Galactica, O coche fantástico ou Os
contos do mono dourado, unha
efémera e semiolvidada explotación de Indiana Jones que co
paso dos anos acadou a categoría
de produción de culto.G
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por Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA

AUTODEFINIDO

Horizontais:
1- Axencia Multilateral de Garantía de Investimentos, unha organización dependente do Banco Mundial. Conversa, acto de falar
cos demais. 2- Orixe, fundamento que explica unha cousa ou
feito. Botar area, tamén salgar un alimento. 3- Peza de téxtil usada
para secarse, o que se ía mercar a Portugal en tempos. Aproximadamente, por pouco. 4- Moedas ou outro obxecto de valor que
simbólicamente entrega o noivo á noiva, nas vodas. Imitación por
copia, plaxio. 5- Que non se pode sustanciar físicamente, espiritual. 7- Corrixir o que se dixo ou fixo, admitindo estar errado. 8Xénero musical chamado “xénero lírico”. Relativo ao duque ou
duquesa. 9- Noticieiro cinematográfico do franquismo, que había
que “tragar” antes das películas. Nome propio de muller. 10Adverbio de lugar que indica o lugar máis afastado do que fala.
Atascar, obstruír un conduto impedindo que pase un fluído. 11Desmestar, poñer as cousas máis separadas do que estaban.
Medida de peso, equivalente a 1/16 parte dunha libra.
Verticais:
1- Rexisto escrito do sucedido, tratado ou acordado nunha reunión. Soar forte a voz, ou certo fenómeno atmosférico. 2- Membro
dunha famosa tribo propia de Nova Zelandia. Período de tempo
marcado por unhas características comúns. 3- Oficio encargado
dunha das fases da elaboración do calzado. 4- Relixión islámica.
Diminutivo popular de certo medio de transporte a tracción eléctrica, xa en desuso. 5- Rexión francesa, que dá nome a certa coñecida raza de cans. Vogal repetida. 7- Hectárea. Excrecencia vexetal,
producida por un parasito ou outra causa. 8- Pórlle os arcos ás
cubas ou pipotes. Dise do que ten instrucción, unha culturiña,
vaia. 9- Execución, posta en práctica dunha obra ou acción. 10Anaco pequeno e delgado dunha pedra, madeira, ou outro material, que se desprende doutro trozo maior. Neno, ou mozo algo
maior que o neno. 11- Parte central e pigmentada do peito. Nome
de muller, aquela pola que suspiraba o pobre doutor Zhivago.

SOLUCIONS
difícil

XADREZ

Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Cans e gatos
Hai unha multitude de libros adicados ao enfrentamento entre bispos e cabalos. E
sempre houbo simpatizantes dun ou doutro trebello. Desde Janowsky que eran un
defensor a ferro e fouce dos bispos e Chigorín que o era dos cabalos progresouse
moito na comprensión destas dúas pezas, e dado que gran cantidade de partidas
se deciden na loita entre ambas é imprescindíbel para un bo xogador coñecer a
fondo a técnica e o seu correcto manexo. En xeral e sen entrar en profundidades podemos decir que para posicións abertas e xogo en ambos flancos é preferíbel o
bispo, mentras que para o xogo nun só flanco e posicións pechadas o cabalo.
ERNEST POGOSYANTS
1976.
Ernest Levonovich Pogosyants (19351990) foi un prolífico problemista ucraniano creador de multitude de composicións de finais. Idealista e comunista nun
estado estalinista, sofreu a crítica do xefe
da KGB, polo que foi inxustamente encarcerado e recluído nun hospital psiquiátrico de onde saíu cun insomnio perenne,
que algo debeu ter que ver cos máis de

6.000 problemas que compuxo e dos que
se publicaron 4.500. As claves para resolver o estudo de hoxe son a pobre posición
do bispo encerrado polo seu própio peón,
e o desprezo do valor material das pezas.
1.e7! comezamos entregando o peón
que temos de máis 1...Rxe7 única para
evitar a coroación 2.f6+! [2.Rh6? f6!=]
2...Re8 [2...Rd6 3.Rh6 Re5 4.Cd7++]
3.Rh5!![3.Rh6?? permitiría ao branco tomar a oposición e liberar o seu bispo

3...Rxf8 4.Rh5 Re8 5.Rh6 Rd7 6.Rg7 Re6-+]
3…Rxf8 brancas perden o cabalo pero
gañan a oposición o bispo e a partida
4.Rh6 Re8 5.Rg7 vemos o maior problema dos bispos: a falla de mobilidade reduce o seu poder drásticamente 5…Ah7
6.Rxh7 Rd7 7.Rg8! Re6 8.Rg7 +-

SUDOKU
doado

difícil

Crucigrama:
Horizontais: 1-AMGI.Charla. 2-Causa.Arear. 3-Toalla.Case. 4-Arras.Calco. 5-Inmaterial. 7Rectificar. 8-Opera.Ducal. 9-Nodo.Filipa. 10-Acola.Atoar. 11-Rarear.Onza.
Verticais: 1-Acta.Tronar. 2-Maori.Epoca. 3-Guarnecedor. 4-Islam.Trole. 5-Alsacia.AA. 7Ha.Cecidia. 8-Arcar.Culto. 9-Realización. 10-Lasca.Rapaz. 11-Areola.Lara.

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

doado

Autodefinido:
Horizontais: Albanelería. Maón. Sápido. Ab. Estribor. Riscar. Ge. Raid. Enriba. Alcoba. Ara.
D. Atarefado. Urrar. Sí. Ar. Rei. Batalla. Amoroso. Pol.
Verticais: Amarradura. Labial. Rem. Bó. Sicario. Anécdota. N. SA. Barbo. Estrear. As. Lar.
Esto. Epigrafía. Ribeira. Ido. Badalo. Aorta. Oral.
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Xan Carballa

A

decisión deEE UU para
evitar unha crise en cadea supón de entrada,
inxectar 500.000 millóns de euros para facerse cargo dunha
manchea de bancos de investimentos e diferentes entidades fi-

QUE FOI
DO FMI?
nanceiras que ameazaban con
provocar o colapso económico
mundial. A nova situación
rompe cun mandato econó-

mico ultraliberal que desde a
chegada de Reagan parecía
dogma de fe. E iso a pesar dos incumprimentos do propio estado americano, á hora de establecer o seu control económico
vía diferentes organismos que
estes días brillan pola súa ausen-

cia. Que foi do Fondo Monetario
Internacional? Por que dimitiu
no limiar da crise Rodrigo Rato?
Quen vai impoñer un novo sistema regulatorio se na ONU,
Bush se despide falando do Irán
cando deixa o seu propio país ao
pé do abismo económico?G

Pedro Arauxo é experto en xeotermia, unha ciencia que se ocupa de estudar a enerxía do interior da Terra
para o seu aproveitamento na superficie. Profesor universitario, é responsábel do proxecto para instalar
un sistema de calefacción no Parlamento baseado en pozos de captación de calor.

‘As casas pódense quentar con calor procedente
do interior da terra’

PACO VILABARROS

H. Vixande

A.G.N.

Tamén.
Sae rendíbel? Canto custa?
As variacións de calor flutúan
moito dun lugar a outro, por
iso precísase un estudo específico de cada lugar para valorar
o custe. Canto máis calor hai,
menos investimento.
De todos xeitos, precísase

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

8 400021 303104
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anosaterra
(ECO)LOXICAMENTE
Teresa Moure

L

Pedro Arauxo
Eu xa sei como quentar unha
casa coa enerxía da Terra: extraendo petróleo.
Tamén con vento, auga... a miña
especialidade é a xeotermia.
Que é?
A enerxía almacenada en
forma de calor debaixo da superficie sólida da Terra.
Como fan para quitar calor de
onde non o hai?
No chan que pisamos hai unha
media de 13 graos de temperatura, pero se nos aproximamos
ao núcleo da Terra, chega a
5.000 graos. Ese calor vai
fluíndo á superficie para dispersarse. Ademais, hai lugares
onde as manifestacións de calor son máis bruscas.
De toda a vida, a terra estivo
máis fría que a superficie, que
llo pregunten a Drácula.
Pois un dos problemas que teñen as minas é o calor do interior. Iso é o que nós aproveitamos. Faise desde antigo nas
termas e agora usamos fontes
de calor de baixa intensidade
para a instalar calefacción.
Iso foi o que fixeron no Parlamento. Podo facelo na casa?
Quentamos o Parlamento cun
sistema de captación de calor
da terra a base de pozos. Serve
para calquera edificación, a
súa casa incluída.
Para as duchas e as piscinas tamén?

01326

unha leira para facer os pozos.
Se é unha edificación de nova
planta, podemos empregar
os piares de cimentación
como captadores de calor. Se
xa está construída a casa, precisamos dun terreo. De todos
os xeitos, convén facer un estudo previo.

O seu sistema é como unha neveira pero ao revés. Mais para
que funcione o frigorífico precisamos enchufalo á rede.
Depende. Hai veces que
abonda con extraer o calor da
terra e outras precísase dun sistema complementario porque a
enerxía do subsolo non abonda
para quentar unha casa.
Podemos combinalo con
enerxía solar e eólica?
Con calquera tipo de enerxía e
facer un sistema autónomo.
Non teríamos que depender
das eléctricas e das petrolei ras... que liberación!
Iso é relativo. Estes sistemas
non supoñen unha substitución global das fontes de enerxía que existen agora. O que si
sucederá no futuro é que haberá máis diversificación, non
dependeremos tanto dos sistemas tradicionais nin dos combustíbeis fósiles.
Noutros países seica teñen
moi avanzado este sistema.
Incluso en Alemaña, Austria
ou Suecia, onde o calor da terra
é de baixa intensidade.
E a partir de cando está amortizada a instalación?
Por regra xeral, en cinco anos; e
se sobe o petróleo, antes, aínda
que non desexamos iso. O ideal
é que as enerxías renovábeis se
consoliden non como consecuencia do sobreprezo doutras
fontes como o petróleo.G

Caderno de notas

Edicións A NOSA TERRA

ogo do verán, na volta aos
costumes, podemos caer
no erro de supor que todo segue
igual. Tanto nos adoutrinan para
pensarmos na Galiza como
nunha provincia de Madrid, e no
pobo galego como unha xentiña
adurmiñada, temerosa de berrar, que se cadra non reparamos
na revolta. Como os medios de
comunicación apenas rexistran
estas noticias e todo vai tan rápido na sociedade da présa, ben
podemos non nos decatar de
que a Galiza está en guerra. Nos
últimos meses a cidadanía organizada librou mil batallas para
defender o territorio, asoballado
baixo a bota do capital. As asociacións ecoloxistas do país pediron
a paralización de construcións
que degradan humidais e dunas,
denunciaron vertidos de entullos, plantacións de eucaliptos en
zonas protexidas e mais a morte
do río Eume ou colocaron bandeiras negras para simbolizaren
a destrución do litoral, ademais
doutras intervencións radicais,
en tempo de lecer, ese que segundo os xornais só se dedica á
praia. Asemade xurdiu unha iniciativa pola soberanía alimentar
que, ademais de nos sensibilizar,
denuncia cultivos transxénicos, e
nestes días o valedor terá que
opinar sobre a tortura dos animais nas españolizantes corridas
de touros. Galiza levántase en pé
de guerra: contra o abuso dos intereses económicos, contra a colonización bárbara. Igual que na
época das Encrobas, é de vital
importancia dar sentido de liberación nacional á loita ecolóxica.
Os galegos conscientes non somos masa submisa; estamos a
nos organizar para actuarmos.
Eco-loxicamente!” G

’’

Galizalevántaseen
pé de guerra: contra
o abuso dos
intereses
económicos e
a colonización
bárbara”

