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S moleiro e xornaleiro luso tira-
do do seu maxín. A última
parte cobre do 39 a 1980: a loi-

Carme G. Magdaleno
O 30 de setembro inaugurá-
base no Auditorio de Goián
(Tomiño) unha exposición
que recolle a historia do poli-
facético (mestre, escritor e
político) Antón Alonso Ríos,
que escapou da represión
franquista facéndose pasar
por un mendigo portugués,
dando así comezo á lenda do
“Siñor Afranio”.

Hai tempo xa que o Conce-
llo de Tomiño comezou a re-
cuperar a memoria histórica
próxima. Un dos primeiros
pasos no camiño cara a res-
tauración das feridas do pasa-
do foi a supresión dos “hero-
es” do anterior réxime dos no-
mes das rúas. Agora contribú-
en dende alí ao recoñecemen-
to (70 anos tarde) da figura
dun transcendental activista
que tamén se está a levar a ca-
bo noutros lugares. Fano cun
completo recorrido cronolóxi-
co pola traxectoria vital e pro-
fesional de Antón Alonso Ríos,
o Siñor Afranio, coa intención
de darlla a coñecer a toda a ci-
dadanía.

A retrospectiva consta de
35 paneis explicativos e ilus-
trativos, divididos nas tres fa-
ses esenciais que definen a
súa vida. A primeira etapa vai
de 1877 a 1936: inclúe referen-
cias ao seu nacemento e in-
fancia en Silleda, a súa emi-
gración a Arxentina, o retorno
no 31 e a súa militancia agra-
rista, a participación no Parti-
do Galeguista ou o traballo
como deputado nas Cortes
Xerais. Os seguintes son os
seus anos máis emblemáticos
e difíciles (do 36 ao 39), nos

que viviu como fuxido, reco-
rrendo as aldeas disfrazado
de Afranio de Amaral, un es-

Tomiño recupera
a traxectoria vital de
Antón Alonso Ríos

ta por manter vivo o naciona-
lismo e o autogoberno galego
dende o exilio.�

Quen era o Siñor Afranio?

Antón Alonso Ríos coa súa familia e o seu amigo Segundo Arceo [de pé].

O comisario da exposición, o
historiador Bieito Alonso
(membro do Consello da Me-
moria da Xunta e portavoz da
Comisión Cidadá pola Verda-
de do 36, ademais de biógrafo

de Alonso Ríos) destaca por
enriba de todo a faciana po-
liédrica do personaxe home-
naxeado. “Son moitos os seus
aspectos salientábeis: a súa
labor como dirixente social e
como protagonista de moitos
movementos como o agraris-
mo ou o asociacionismo na
emigración, a súa preocupa-
ción pola cuestión pedagóxi-
ca como factor de progreso, a
súa capacidade de supervi-
vencia como Siñor Afranio ou
o seu compromiso coa na-
ción”, enumera. 

Con esta compilación bio-
gráfica non só se pretende
homenaxear a Alonso Ríos,
senón que a xente de hoxe

aprenda desta figura, e sobre
todo amosar que “a preocu-
pación pola nación e a identi-
dade non só era cousa dunha
minoría selecta, e que non ti-
ña por que estar illada do res-
to de problemas sociais”.�

?UERE SABER MÁIS?
O Siñor Afranio ou como me rispei
das gadoupas da morte. Antón
Alonso Ríos. Edicións A Nosa Terra.

Antón Alonso Ríos. Crónica dunha
fidelidade. Bieito Alonso
Fernández. Editorial Laiovento.

En rodaxe a película documental
de Alén Films, dirixida por Vítor
Coyote, con Luís Tosar no papel
de Afranio.

Agrarismo, pedagoxía, 
emigración e galeguismo

Bieito Alonso, historiador e biógra-

fo de Alonso Ríos.

Angela Merkel, chanceler alemá.
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A USC considera insuficiente o
seu financiamento. O reitor da

Universidade de Santiago Senén
Barro [na foto] acusou ao presiden-

te da Xunta, Emilio Pérez Touriño, de

ser o responsábel do baixo financia-

mento desta institución académica.

Pola súa parte, o titular do Executivo

galego anunciou que se dedicará o

un por cento do PIB a educación en

vindeiros exercicios.�

BUROCRACIA

Xosé Ramón Pousa

C ubro catro longos impre-
sos, súmome a unha filei-

ra con centos de persoas e, tras
media hora de espera, devól-
venme un dos papeis coa ad-
vertencia de que se o perdo te-
rei que pagar 42 dólares para
saír do país. Estou unha vez
máis en México, o país da bu-
rocracia, onde o presidente Fe-
lipe Calderón acaba de lanzar
unha campaña oficial invitan-
do os cidadáns a que denun-
cien o trámite más inútil que ti-
vesen que realizar na súa vida.
Os carteis están aí, dende a
propia aduana ás rúas, e bus-
can descubrir o trámite máis
absurdo dun país no que están
inventariados 4.200 procesos
burocráticos oficiais que os ci-
dadáns deben realizar para en-
trar e saír, para ir e para vir, para
nacer ou morrer, para mercar
ou vender, para vivir... Nunha
primeira fase, a campaña que-
re eliminar un milleiro destes
trámites inútiles para, máis
adiante, reducir esta lacra que
sitúa a México moi lonxe da So-
ciedade da Comunicación.

Os mexicanos ven na buro-
cracia gran parte do fracaso
económico do país e considéra-
na unha herdanza moi españo-
la, perfeccionada primeiro po-
los independentistas, e consu-
mada polo PRI que, grazas ao
seu dominio, mantívose 70
anos no poder. Dende a colonia
a burocracia foi unha caste de
axencia de colocación para os
amigos do poder e a creacións
de funcións para eses postos
implicaba unha serie de trámi-
tes que raiaban no absurdo. Foi
tal a herdanza que pertencer á
burocracia é sinónimo de éxito
na vida. Aínda hoxe os mexica-
nos prefiren traballar na buro-
cracia que en calquera outro
posto. Só os mexicanos? �

’’

que se podería complementar
con esta optativa”. A Xunta ta-
mén tivo en conta a demanda
“dos últimos anos”.

Unha Orde da Consellaría
do 27 de xuño suprimira as dúas
materias sen que o abordase a
Mesa Sectorial, como é precep-
tivo, segundo o sindicato CIG,
que presentou un recurso ante
o Tribunal Superior, que retira-
rá tras a decisión da Xunta. No
seu momento, Educación sina-
lara que “os contidos de litera-
tura galega do século XX están
recollidos noutras materias do
bacharelato”.

Un dos colectivos que mani-
festaran o seu malestar pola su-
presión da materia de literatura
galega como optativa era o
composto polo mundo da es-
crita. O presidente do PEN
Club, Luís González Tosar sina-
lara que “o alumnado coñece a

Rosalía e pouco máis”. O presi-
dente da Asociación de Escrito-
res, Cesáreo Sánchez Iglesias,
declarárase sorprendido por-
que “provén dun departamen-
to da Administración cuxa fun-
ción é defender a lingua”.

A pesar de que a supresión
destas materias tivera lugar can-
do xa estaba rematado o curso, a
CIG-Ensino manifestara no seu
momento que confiaba na recti-
ficación da Consellaría. “Aínda
queda tempo para facelo, a ma-
trícula de setembro permite que
moitos alumnos podan escoller
esta optativa”, sinalara o líder
sindical Anxo Louzao.

A Orde de rectificación che-
gou o 29 de setembro aínda que
non restituíu as catro materias
optativas inicialmente suprimi-
das. Quedan fóra do currículo
Literatura universal contempo-
ránea e Xeoloxía.�

H.V.
Unha Orde da Consellaría de
Educación volveu incluír entre
as materias optativas do bacha-
relato a Literatura galega do sé-
culo XX e a de Literaturas hispá-
nicas, que foran suprimidas a fi-
nais de xuño. O departamento
que dirixe Laura Sánchez Piñón
sinalou que se realizou “unha
revisión a fondo dos contidos
da materia curricular de lingua
e literatura galega e estimouse

’’Os mexicanos ven
na burocracia gran parte
do fracaso económico
do país e considérana
unha herdanza
moi española”

A Consellaría
de Educación revoca
unha Orde e
restablece esta
materia optativa no
bacharelato

A
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M.B.
Coa polémica aínda aberta da
Educación para a Cidadanía, o
pasado sábado falecía en Vigo
Xesús Jares, catedrático de Di-
dáctica e Organización Escolar
é considerado “pai da Educa-
ción pola paz”. Jares defendeu
a necesidade de Educación
para a Cidadanía “nun estado
democrático”. 

Nunha entrevista, publica-
da por A Nosa Terrao pasado
27 de marzo, Jares afirmaba
que esta materia “non impón
opcións de vida concretas se-
nón valores democráticos, fun-
damentalmente os dereitos
humanos, consensuados e
aprobados pola maioría dos es-
tados”. Por iso, “non debería
ser susceptíbel de obxección”. 

Xesús Jares foi o coordina-
dor e fundador, xunto con Ma-
nuel Bragado, de Educadores
pola paz, o colectivo de profe-
sionais do ensino que dende
1983 traballa a prol dunha es-
cola pública, laica e asentada
nos principios democráticos e
nos valores dunha cultura de
paz e non violenta.

Estreouse como docente
en 1979 na escola unitaria de
Montederramo. Destes case
trinta anos facía un balance
positivo, con importantes
melloras e avances cara unha
escola democrática e en gale-
go. Malia todo, incidía no fei-
to de que a palabra do mestre
perdera o respecto social e
que para recuperalo era ne-
cesaria a formación, por iso

valoraba positivamente que a
titulación do mestre tivese un
tratamento de carreira supe-
rior.

Dedicou parte do seu es-
forzo a rachar cos prexuízos
socias ao redor da educación
para a paz, combatendo es-
pecialmente a idea de que es-
te tipo de ensino forma per-
soas débiles. Contraatacaba
aos detractores coa cita de
Gandhi “duro coas ideas,
brando coas persoas”, por-
que ao seu ver, educar en va-
lores de paz dota ao indivi-
duo dunha gran capacidade
de loita non violenta.

O 18 de abril recibira unha
gran homenaxe en Vigo, no
marco do 25 aniversario de
Educadores pola Paz.�

’’Combateu durante anos
a idea de que a educación
para a paz crea persoas
débiles”

ANOSATERRA
2-8 DE OUTUBRO DE 2008

’’A materia fóra suprimida
a finais do curso pasado
e os escritores reclamaron
a súa restitución”

Morre Xesús Jares, o pai da Educación para a paz

ENSINO

A literatura galega do século XX
regresa aos institutos

Portada d’A Nosa Terra do mes de

xullo no que se denunciaba a desa-

parición da materia.

Xesús Jares.
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Xosé Romai [FOTOGRAFÍA e TEXTO]

O ramadán é unha
festividade da reli-
xión musulmá que
se celebra no mes

do mesmo nome, seguindo un
calendario luar. Cada ano, o mes
comeza e finaliza unha semana
antes, coincidindo este ano o
mes de ramadán co mes de se-
tembro. No número 21 de Pare-
des, Vilaboa, na provincia de
Pontevedra está situada unha
das poucas mesquitas galegas.
No pendello reformado dunha
casa grande, reúnense todas as
noites musulmáns, a gran maio-
ría marroquís, para rezar a Alláh,
sendo o venres o equivalente ao
domingo no cristianismo.

O Islam (palabra que reúne
os significados ser/estar san,
íntegro, paz) suponse que

AALDEAGLOBAL.4. ANOSATERRA
2-8 DE OUTUBRO DE 2008

Ramadán en Vilaboa

>>>

MUSULMÁNS EN GALIZA

Un dos cinco rezos diarios, a media tarde, en Vilaboa. Abaixo, primeira comida do día ás 20h40: mnfaman (pan), harira (sopa), mluwi (empanada) e xabaquia (doce).

>>>
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tanto se son musulmás coma
se non. Non contemplan desi-
gualdades, nin rangos entre as
persoas, son a guía para poder
dominar coa mente os vicios
do corpo, deixando atrás as
drogas, incluído o alcohol, cer-

tas comidas e o
sexo prematri-
monial. 
No mes do Ra-
madán faise xe-
xún dende que
sae o sol até que
se pon, sen que
esteña permitido
comer nin beber
nada (excluíndo
mal estar físico),
sen relacións se-
xuais, para disci-

plinar o corpo coa forza da
mente e para igualar pobres
con ricos.

En Vilaboa coma en todos
os sitios do mundo nótase a
benvida duns e o receo dou-
tros, soamente que o receo do
musulmán vai vestido con se-
ca amabilidade activada qui-
zais polo seu querer cara os
demais que reza o Corán. Pero
a benvida dos musulmáns
que a dan, nótase auténtica,
amábel, moi agradábel, e sa-
borosa, xa que cando hai co-
mida de por medio un sempre
acaba convidado.�

foi revelado a Muham-
mad (Mahoma) por Alláh
(deus) nun período de 23 anos,
dando forma ao Corán na que
hoxe é coñecida como Arabia
Saudita, comezando na meca
durante máis de 12 anos e fina-
lizando na cida-
de de  Medina
d u r a n t e  a l g o
máis doutros 10.
A doutrina mu-
sulmá, moi pare-
cida á xudía e á
cristiá, foi acusa-
da moitas veces
de plaxio das ou-
tras dúas, con li-
xeiros cambios
para que a puide-
sen utilizar os no-
vos seguidores do Corán. 

A maioría do texto coránico
trata da estruturación e as nor-
mas de comunidade (valores
éticos), de Deus, dos profetas e
personaxes históricos, das Es-
crituras Sagradas, das revela-
cións, así como da creación en-
teira: o mundo, o ceo, a terra, as
criaturas, fenómenos naturais,
seres metafísicos como an-
xos... Soamente, nunha reduci-
da parte, contén o Corán pre-
ceptos para a vida. Eses valores
éticos que fan do seguidor do
Corán unha persoa mellor, con
Deus e cos seus semellantes

>>>

De ter ido ao baño con anterioridade, un débese lavar os pés.

Case todos os que rezan na mezquita de Vilaboa son marroquinos.

O ramadán durou
todo o mes de se-
tembro. O 1 de outu-
bro, os musulmáns
celebraron unha co-
mida de despedida
da festa.�

A mezquita de Vilaboa, totalmente masculina, é un pendello reformado. Na mezquita débese entrar descalzo.

>>>

ESTAS FOTOS FORON MOI DIFÍCILES de sacar porque a xente, toda ma-
rroquí, non se deixaba e cando o facían non querían que saíse a
súa cara na fotografía. É por iso, en parte, que as fotos son escu-
ras, a contra luz e tan suxestionadores, por outra parte son así
para enfatizar ese “hermetismo” cara a todo o que non sexa a
crenza en deus, iso que se lle nota a un segundo de falar con al-
gún deles, e tamén para enfatizar esa especie de paralelidade,
máis que convivencia, da súa vida coa nosa, neste país.�

www.joseromay.com
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O QUE DI 
A XENTE

Xosé Manuel Sarille

U n líder da UPG fixo estes
días unha súa valora-

ción, nin pública nin privada,
dos tres anos do bipartito. Se-
gundo o home fallan dúas res-
ponsabilidades, a de Cultura,
pola cidade do mesmo nome
en particular e por toda a cul-
tura en xeral, e a de Comunica-
ción nos medios públicos. A
escolla do dirixente destes
dous sectores, ou como se lle
chame a iso, débese a que non
os controlan eles, senón os do
outro sector ou como se lle
chame, que é o de Quintana.
Fallan, claro, pero máis ou me-
nos como os demais sectores,
ou iso é o que se di por aí. Que
proxecto haber non hai nin-
gún en ningún dos tres parti-
dos desde que o vello reinven-
tou o Camiño de Santiago,
abriu as casas rurais, falou de
Administración Única e deu
catro ideas sobre as rexións eu-
ropeas; ademais de Xosé Cuí-
ña, que estivo ao bordo da au-
todeterminación nun congre-
so de Camilo. E dito sen nos-
talxia do vello fascista, que son
de esquerdas. Outra comenta
que a administración ten sem-
pre a vantaxe de que funciona
soa, e mesmo a pesar de inep-
tos. Un que foi do Bloque toda
a vida cre que funcionar non
funciona ben nada, que pare-
cía con Medio Rural ao come-
zo, pero que todo ficou no
banco de terras, e que grazas
que chove. Afirma que na par-
te do PSOE aínda é peor, des-
contando a Consellaría da Pre-
sidencia, é dicir o vello coruñe-
sismo, que saben mover os pa-
peis con soltura metropolita-
na. E que no nacionalismo xa
se fala das deputacións coa na-
turalidade do que adoptou un
cativo. Por unha nova deputa-
ción, dixeron os da provincia
de Lugo, provincia identitaria.
Ala Lugo!�

’’

Proxecto haber non hai
en ningún dos tres partidos
desde que o vello
reinventou
o Camiño
de Santiago”

’’

persoas cortaban o tráfico no
principal acceso á cidade en
protesta polo posíbel traslado
dos xitanos de Pena Moa ao
moderno e artificial barrio de
Novo Mesoiro. Unha cifra cer-
tamente importante nunha ur-
be como a herculina, chea de
virtudes pero que non destaca
de xeito especial pola súa facili-
dade de mobilización. O silen-
cio acabou con aquelo. Pero
aínda hai berros de fondo. Con
nenos por medio. 

As protestas dos veciños
‘contra os novos ghettos’ pasa-
ron de Novo Mesoiro a Monelos
–curioso que todos os protago-
nistas deste conflito civil perten-
zan ás aforas da cidade, ao vello
concello de Oza, lonxe do cen-
tro– e o que é máis relevante, a
asistencia ás manifestacións di-
vidíuse entre dez. De dous mil a
douscentos. Efectos do silencio.
Pero as pancartas que os maio-
res lle entregan aos cativos para
que se defendan do ‘coco’ se-
guen falando do mesmo: “Paré-
cenos ben que se axude a esa
xente, pero non queremos que
os nosos fillos se críen nun foco
de drogas”. A frase converte en

Rodri Suárez
Se os rapaces souberan. Empu-
rrados ao artificio, uns nenos de
moi curta idade portaban pan-
cartas o mércores 24 na Coruña,
no barrio de Monelos, onde un-
ha manifestación protestaba
contra o realoxamento de fami-
lias xitanas. Nos textos sobre tea
líase: “Integración si, novos ghet-
tos non”.  Non menos utilizados
semellan os rapaces desa etnia
que pasean alegremente o in-
consciente aspecto polo moi
marxinal barrio de Pena Moa e
imitan  acenos –tamén anima-
dos polos seus maiores– de pe-
sar cada vez que un xornalista
asoma polas chabolas. Outros
nenos mellor vestidos –polo me-
nos segundo o estabelecido– es-
tán onde se supón que deben es-
tar: paseando polas atraccións
infantís sempre asentadas na
Praza da Cubela, entre dous po-
derosos centros comerciais. De-
se mesmo lugar foron expulsa-
dos os actuais habitantes de Pe-
na Moa no medio do silencio xe-
ral. O tempo converteunos nun
problema con fondo de vergoña.
Agora regresa o silencio. Vestido
de única solución posíbel. 

Catalogado como “super-
mercado da droga”, o poboado
de Pena Moa vive en condena.
Polo seu propio modo de vida
pero sobre todo pola constru-
ción da Terceira Ronda, para a
que se necesita o seu desmante-
lamento. Hai uns meses, as es-
cavadoras derrubaron un par
das chamadas ‘infravivendas’
diante dun fato de reporteiros.
Dende entón, calaron ou traba-
llan pouco, moi pouco. É im-
portante o silencio. Porque toca
colocar os residentes do lugar
noutras zonas da Coruña. E a
verdade é que ninguén os quere
preto. Naqueles tempos de es-
cavadores con flashes, dúas mil

humor negro pensar á vez nos
pequenos calés que nese mes-
mo intre dan chimpos en Pena
Moa sobre as ratas e a sucidade
sen saber sequera que é iso das
drogas. Como tampouco o sa-
ben eses inxenuos manifestan-
tes da súa mesma idade. 

‘SE QUERES UNHA VIVENDA FAITE XITA-
NO’. “Se queres unha vivenda,
faite xitano”. Esta foi unha pin-
tada que nos anos 80 e 90 mar-
cou a moitos coruñeses do ba-
rrio de Monte Alto. Estaba escri-
ta con pintura negra no muro
que daba paso ao poboado de
Orillamar. A convivencia nesa
zona non sempre era boa. Máis
complicada aínda resulta preto
de Pena Moa. Difícil conviven-
cia e peor vivencia. Terra de
zombies en busca de sustento.
Un erro social e tamén particu-
lar no que o día a día complica
deixar espazo para vitimismos.
A realidade máis evidente im-
pón unha solución urxente. En-
tre as propostas, semella cohe-
rente a do traballo silencioso.
Sen cruce de artillerías infantís. 

O pasado martes reuniuse a
Comisión Permanente de Inte-
gración de Pena Moa, da que
forman parte administracións
e asociacións veciñais ou
ONGs. O seu portavoz, Fer-
nando Márquez, asegura que
se “duplicou o número de fa-
milias do poboado que asina-
ron co concello o seu compro-
miso para ser realoxados en
boas condicións, para o que te-
ñen que ter un medio de vida,

os fillos escolarizados e traba-
llar cos Servizos Sociais. Tendo
en conta que a comisión cre-
ouse hai cinco meses, é un re-
sultado esperanzador malia
que queda moito traballo por
diante”. Porén, a Comisión
non se libra das críticas dun e
outro lado, rachando así o
compromiso de silencio acor-
dado sobre a mesa de reu-
nións. “Temos pouca presenza
nela e así está demostrado que
as integracións non funcio-
nan”, comenta Sinaí Jiménez,
da Fundación Secretariado Xi-
tano en Galiza. “A Comisión o
único que fai é supervisar tra-
ballos xa feitos sen consulta, ás
ordes do concello”, aseguran
dende sectores veciñais. 

A teórica sabedoría popular
reduce todo a frases de taberna
que falan de “poñer pisos” ou
non estar de acordo pero en-
tender porque “eu tampouco
os querería no meu edificio”.
Nun recuncho, palabras tabú
como “racismo”. Tampouco se
menciona aquel traslado da
Cubela a Pena Moa que ao
mesmo tempo mudaba chata-
rra por cabalo. Agora toca inte-
grar. A receita fala máis de tra-
ballo que de ruído. Os herdei-
ros dos xestores daquel calado
desterro de principios dos 80
teñen ante si o reto de crear o
silencio positivo. Porque si
non, o “supermercado da dro-
ga” seguirá acompañado dun-
ha subhasta de futuros. E así
semella que os nenos non van
saber nunca.�

Unha vez que outras
noticias e algunhas
solucións en distintos
puntos apartaron da
primeira plana os
problemas do barrio
marxinal coruñés de
Pena Moa, o seu
complicado proceso de
integración continúa

Pena Moa,
as escavadoras silenciosas

Manifestación contra os xitanos de Penamoa en abril. A.G.N.

’’Entre as propostas,
semella coherente
a do traballo silencioso. Sen
cruce de artillerías infantís”
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a mesma. Con esta investiga-
ción queremos marcar o carác-
ter das variedades do albariño e
proseguir o camiño iniciado
noutras castes coas que esta-
mos a traballar, entre elas caíño
branco e loureiro.
CCaall  ffooii  aa  rreessppoossttaa  ddoo  ppúúbblliiccoo??
Moi boa. A súa calidade está
especialmente recoñecida fóra
de Galicia. Algúns consumido-
res son reticentes porque están
acostumada a determinados
viños. Pero, en mercados coma
os escandinavos son viños moi
aceptados. Penso que é difícil
encontrar viños xoves da cali-
dade dos nosos, son dos mello-
res. Evidentemente hai caldos
franceses cunha magnífica ela-
boración, pero son xa viños de
crianza.�

ano próximo, aínda que o viño
pode que non sexa igual todos
os anos.
QQuuee  ffaaccttoorreess  iinncciiddeenn  nnaa  ccaalliiddaaddee
ddooss  vviiññooss??
Loxicamente, as condicións cli-
máticas e o manexo do viñedo
non son todos os anos iguais. Se
hai problemas de fermenta-
ción, a calidade dos viños non é

patentar xa estaban aí. Hai que
seleccionalos, illalos. Un deles
fermentaba moi ben todos os
mostos. Desenvolvía uns aro-
mas moi illados, moi intensos,
dentro da liña deles e fixo que o
patentásemos. A patente dun
microorganismo é moi com-
plicada, ten que destacar por
enriba dos demais, do contra-
rio non é posíbel a súa inscri-
ción no rexistro. Este é o pri-
meiro lévedo de albariño que
se selecciona. Así, asegúranos,
en certa medida, que non imos
ter problema coa parte funda-
mental, que é a fermentación.
Se se controla, vaise ter unha
seguridade de que se repetirá o

Comezou en 2004 pola necesi-
dade de ter un lévedo propio,
que estivese na pel da uva. A par-
tir de aí empezamos a seleccio-
nar e quedámonos con cinco
que eran cos que habitualmente
se conducía a fermentación. Era
con este lévedo co que mellor se
comportaba, o que mellores
aromas deixaba na liña dos vi-
ños albariños. Até o de agora fa-
cíase un pé de cuba, unha sema-
na antes da vendima e seleccio-
nábase unha pequena cantida-
de de mosto que arrancase dun-
ha fermentación.
QQuuee  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  tteeññeenn  ooss  ffeerr--
mmeennttooss  qquuee  aaccaabbaann  ddee  ppaatteennttaarr??
Os lévedos que acabamos de

Antonio Cendán
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

A mellora na calidade do viño
albariño foi un dos obxectivos
que acadou a adega Terras
Gauda, no Rosal, despois de ca-
tro anos de investigación na
busca dun fermento propio. Na
actualidade esta empresa segue
a traballar na mellora dos cal-
dos de cara ao consumidor,
nun ano no que os produtores
de viño ándanse a queixar por-
que a colleita non é elevada de-
bido á climatoloxía. Así o sinala
Emilio Rodríguez, director téc-
nico de Terras Gauda. 
CCoommoo  pprriinncciippiioouu  aa  eexxppeerriieenncciiaa
ddoo  ffeerrmmeennttoo??

Emilio Rodríguez, director técnico de Terras Gauda

‘É difícil encontrar viños xoves
da calidade dos nosos’

ANOSATERRA
2-8 DE OUTUBRO DE 2008

’’Este é o primeiro lévedo
de albariño
que se selecciona”

AALDEAGLOBAL.7.

‘Vai ser unha
vendima curta’

Como vai a vendima deste ano?

Por datos que teño do Ribeiro e

da nosa experiencia, vai ser unha

vendima curta. Hai un descenso

da produción, que xa non é novo

porque pasou algo semellante en

2007. Esta baixada da colleita dé-

bese ante todo as condicións cli-

máticas, xa que o tempo non foi o

noso mellor aliado. Tan só na últi-

ma semana de setembro as viñas

maduraron ao ritmo que agarda-

bamos.  Nos esperamos que os

nosos viños sigan a ter a mesma

calidade que doutras tempora-

das, xa que o último sol de verán

fíxolle baixar a acidez.

Inflúe nos prezos a marcha da

vendima?

Por razóns comerciais e económi-

cas os prezos serán algo máis al-

tos, aínda así agardamos unha

boa resposta dos consumidores,

coma as que tivemos noutras

campañas anteriores. Este ano, ta-

mén haberá que ter en conta as

consecuencias da crise económi-

ca. Todo repercutirá na resposta

dos que lle guste o bo viño, pero o

que non decaerá é a calidade.�
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pregar para contratos inferiores
aos 30.050 euros, segundo de-
nunciou o senador popularCar-
los Mantilla. O secretario xeral
de Transportes do Estado, Pablo
Taboada, respondeulle que non
había ningunha “anormalida-
de”. Taboada xustificou os gas-
tos publicitarios para “mellorar
as relacións coa cidade, cos
usuarios, que padecen os incó-
modos tráficos dos camións”.

O PSOE IMPIDE A INVESTIGACIÓN DO TRIBU-

NAL DE CONTAS.Tales explicacións

non convencen ao deputado
autonómico Ignacio López
Chaves. O político conservador
argumenta que a Xunta e o Esta-
do “ocultan datos” da xestión do
hoxe alcalde de Vigo, que cualifi-
ca de “auténtico escándalo”.

López Chaves alerta que o
PSOE impediu que o Tribunal de
Contas (o órgano fiscalizador do
Estado) analizase os gastos da
Autoridade Portuaria. Tamén
denuncia que a Consellaría de
Política Territorial, nas mans dos
socialistas, non está a facilitar no-
vas cifras sobre os gastos, alegan-
do que a Autoridade Portuaria
depende do Estado pero “vulne-
rando o principio de coopera-
ción entre administracións”.

Por iso, o parlamentario vi-
gués anuncia que pedirá a com-
parecencia do actual presidente
da Autoridade Portuaria. “Se-
guiremos insistindo”, conclúe.�
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Manuel Vilas
Abel Caballero, presidente da
Autoridade Portuaria no 2006 e
candidato á alcaldía, incremen-
tou no seu último ano á fronte
do porto vigués máis dun 250
por cento o investimento dedi-
cado a publicitar esa institu-
ción. Dous anos depois, máis de
medio millón de euros daquel
gasto aínda está sen xustificar.

Abel Caballero, como presi-
dente da Autoridade Portuaria
de Vigo, gastou máis de 849.000
euros en publicidade no 2006;
un 263 por cento máis que no
ano anterior. Cómpre lembrar
que as eleccións municipais,

nas que Caballero logrou a al-
caldía co PSOE, tiveron lugar
poucos meses despois, a come-
zos de 2007.

O DOBRE PAPEL DE TORRES Y CARRERA.A
escusa oficial da duplicación do
gasto é a celebración do 125 ani-
versario do Porto. Con todo,
dous anos despois a adminis-
tración segue sen explicar a que
adicou máis de 540.000 euros
do investido en publicidade pa-
ra o aniversario; malia que o PP
ten preguntado até tres veces
no Parlamento de Galicia e nas
Cortes estatais.

A consultora Torres y Carre-

ra destaca entre as empresas
beneficiadas dos contratos si
publicados. Esta firma organi-
zou o acto de entrega de meda-
llas do aniversario por máis de
76.000 euros en novembro de
2006. Meses despois Torres y
Carrera era a axencia que xes-
tionaba a publicidade da candi-
datura de Caballero á alcaldía.

PARA COMPENSAR POLO TRÁFICO DE CA-

MIÓNS. Algúns dos anuncios do
PSOE empregaban a mesma ti-
pografía e as mesmas cores que
a publicidade do 125 aniversa-
rio do Porto. Nos gastos recoñe-
cidos pola Autoridade figuran
máis de 67.000 euros en publici-
dade e patrocinios con xornais e
televisións viguesas.

Torres y Carrera gañou o
contrato para a organización do
acto mediante procedemento
negociado, que só se pode em-

ALTERNATIVA

Basta xa de información sensa-
cionalista sobre a crise e o mal
que vai todo no mundo. Xa é
hora de que, dunha vez por to-
das, deamos opcións planeta-
rias para solucionar os proble-
mas e non política de partidiños
que só queren arranxar os pro-
blemas da súa parroquia.

Os donos dos medios de co-
municación deben deixar os
seus lamentos que adormecen
a conciencia do planeta e falar-
nos da alternativa socialista de
verdade; de marxismo, de pro-
piedade privada, de salarios, da
incultura do medo á morte.

Temos solución. Mais será
planetaria ou non será. Só queda
un deus, o petróleo, e igual que os
outros deuses debe desaparecer
(o petróleo é a droga do mundo).

Ecoloxistas do mundo! Só
sabedes denunciar e iso non
abonda. Nin abonda diagnosti-

car a enfermidade, hai que
cuestionar o sistema e dar unha
alternativa. Non sentenciemos
que as solucións pasadas fraca-
saron. Digamos que as fixeron
fracasar: Cuba, a URSS, México,
Guatemala, Chile, etc.�

Balbino Pérez
(Vigo)

HOMENAXE
A CHE CARRERA

Recibín a nova do teu pasamento
nun parque de Avilés.

De súpeto, as flores, as cores brillaron,
o meu corazón chorou, os meus ollos tamén.

Traballei con Cheno 1975. El vi-
ña dunha compañía de seguros,
de Xixón. Antes, no 1968 fixera os
estudos de Económicas en Bar-
celona. Eran tempos nos que a
banca se expandira. El aspiraba a
facer estudos económicos, análi-
ses financeiras. Lembro daqueles
anos a súa reflexión, a tranquili-
dade que impuña ao seu redor, a

súa precisión cando ficaban ca-
bos soltos en relatorios, estatutos,
na constitución da UTBG. Lém-
broo cando na praia falabamos
de determinados papeis. El ocul-
tábaos discretamente debaixo da
area cando viña xente sospeitosa. 

Aqueles tempos pasaron. Vi-
ñeron outros nos que lles tive-
mos que ensinar ás nosas crian-
zas a andar, tamén en bici, a xo-
gar ao balón… Sempre que nos
viamos xogando ao balón, se os
rapaces se puñan nerviosos, el
tranquilizábaos a todos, expli-
cáballes a grandes e pequenos
que non sempre se gaña, que ás
veces tamén se perde. Sempre
era o amigo solidario.

O pasado 25 de xullo estiven
en Compostela. Procureino, non
o vin. Ao pouco tempo comen-
táronme que lle descubriran un
mal moi perigoso no pulmón,
que non tiña salvación, dicían-
me. Quixen velo, tomar un viño
con el. Só conseguín falar con el

por teléfono. Estaba a tratamen-
to de quimioterapia. Eu quería
recuperar toda aquela xente da-
queles anos para que sentise a
forza de todos os que o aprecia-
ban, respectaban; aqueles espa-
zos para a solidariedade, a xusti-
za. Para pensar por nós, para a
conquista do presente, para ga-

ñar o noso futuro. Non o conse-
guín. Todo foi tan rápido que
que quedarei con todo aquilo
que el reflexionaba, con todo o
que era e nos deixou. Che Carre-
ra, sempre estarás con nós, entre
a nosa xente, por sempre.�

Xosé Villalba
(Pontevedra)

XO
SÉ

 L
O

IS

Á fronte do porto de Vigo, Abel Caballero
desenvolveu unha campaña, con cartos
públicos, que o propulsaría á alcaldía. Hoxe
é motivo de debate parlamentario.

Medio millón en publicidade sen xustificar

CARTAS

O CONTROL DA PROPAGANDA INSTITUCIONAL

’’O deputado do PP
Ignacio López Chaves
afirma que a Xunta
e o Estado “ocultan datos”
da xestión do hoxe alcalde
de Vigo”
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Abel Caballero a carón dun mapa da cidade da que é alcalde. A.G.N.

H. Vixande
Abel Caballero (Ponteareas, 1946),

de familia de políticos desde a Res-

tauración e da casa coñecida como

“dos Cabaleiro”, tivo dous golpes de

sorte en política. O primeiro foi o

seu nomeamento como ministro

de Transportes en 1985 en substi-

tución de Enrique Barón, que se

atopaba de vacacións e ilocalizábel

cando se produciu a primeiras das

crises dos gobernos de Felipe Gon-

zález. O segundo, a súa elección

como alcalde de Vigo nas últimas

eleccións municipais.

O nomeamento de Caballero

como ministro produciuse no mar-

co do primeiro grande enfronta-

mento entre Felipe González e Al-

fonso Guerra. Este último deslizou o

seu nome como independente,

aínda que en realidade era un tapa-

do seu. González, que non coñecía

a Caballero, aceptou e deixouno es-

tar tres anos no Ministerio. Desa-

proveitou esa primeira oportunida-

de que a política lle brindou por-

que, en lugar de empregar os fins

de semana para apuntalar as súas

relacións no partido en Madrid, pre-

fería volver a Vigo e visitar a discote-

ca Duque en compañía doutros

compañeiros socialistas e dos seus

escoltas. A segunda ocasión que lle

brindou a política, a alcaldía vigue-

sa, optou por un maior sacrificio e

en algo máis dun ano do goberno

só abandonou a cidade en perío-

dos moi curtos de tempo para evi-

tar que o seu coaligado, Santiago

Domínguez Olveira (BNG), figurase

como alcalde accidental.

O desembarco de Abel Caballe-

ro no Congreso en 1982 producíra-

se da man de Francisco Vázquez in-

tegrado na lista coruñesa do PSOE.

Unha vez ministro, este ex militan-

te do PCE tivo de número dous a

un antigo compañeiro de partido:

Emilio Pérez Touriño. A conviv en-

cia non resultou positiva para nin-

gún dos dous, hoxe aínda se gar-

dan carraxe. Unha década despois

de deixar o Ministerio, a finais de

1997, cando Francisco Vázquez se

dispuña a abandonar a secretaría

xeral do PSdeG e ninguén quería

ocupar a cabeza de lista dos socia-

listas á presidencia da Xunta para

baterse cun Fraga na cúspide, Ca-

ballero aceptou ir de número un ao

Parlamento. O fracaso foi estrepito-

so. Os socialistas conseguiron quin-

ce deputados, o peor resultado da

historia da autonomía. Caballero

non chegou a ler a réplica ao dis-

curso de Fraga na investidura. Ese

labor correspondeulle a Touriño.

Regresou á política outra déca-

da despois, nesta ocasión da man

do primeiro secretario de Organi-

zación do PSOE con Zapatero, Xo-

sé Blanco, enfrontado con Touriño.

Primeiro facilitou o seu nomea-

mento como presidente da Auto-

ridade Portuaria, que empregou

como plataforma para desembar-

car no concello, despois sorteou os

órganos locais e colocouno de nú-

mero un da lista socialista viguesa

nunha campaña na que repetiu as

mesmas promesas que dez anos

antes enunciara ao tentar acceder

á Xunta.

Mariño mercante e economista

de profesión, prefire poñer o acen-

to na súa condición de profesor

universitario. O mar déixao como

temática para as súas novelas, xa

que Caballero cultiva a afección da

escrita e publicou catro obras de

narrativa de consumo.�

Os tres fulgores de Abel Caballero

A CORUÑA-
CARBALLO
Calquera que use de xeito máis
ou menos continuado a AC
552 compartirá connosco que
sofre decote un volume de trá-
fico altísimo (sobre todo canto
máis nos achegamos á Coru-
ña). A construción da autoes-
trada A Coruña-Carballo pui-
do supoñer un alivio parcial a
tal problema de saturación. A
navallada da peaxe, previo
anuncio do conselleiro do ra-
mo naquel entón, tronzou a
posibilidade dunha solución
parcial. A nova administración
galega, coas mans ben atadas
no tema, non o ten doado. Pe-
ro iso tampouco a debe levar a
cruzarse de brazos.

Entre Carballo e A Coruña
estase a configurar un impor-
tante polo industrial que xera-
rá un considerábel movemen-
to de persoas e mercancías
que, coa apertura do porto ex-
terior, aínda se vai incremen-
tar máis. As perspectivas de
desenvolvemento económico
e industrial para esta área fun-
cional da Coruña fan prever
que as actuais infraestruturas
axiña se van ver saturadas
(aínda que nos tocase a lotaría
da peaxe gratuíta e a pesares
da vía de alta capacidade até
Berdoias).

Pensar nunha segunda au-
toestrada é quimérico, por ab-
surdo. Mais a recuperación do
vello proxecto do Tren dos 3
CCC é unha utopía. E como
tal, realizábel. Os pasos que se
foron dando nas comarcas de
Bergantiños, Soneira e Fiste-
rra, trabados cos vimbios do
consenso e cun espírito realis-
ta, son acertados. O CES e a
Cámara de Comercio da Coru-
ña teñen indicado que cando
menos é necesario estudar a
súa viabilidade. Ben farían,
desde a CPTOPT, en axilizar os
trámites para posibilitar que
poida seguir adiante este vello
proxecto que tanto ilusionou
ás nosas comarcas.�

TRIBUNA
�Farruco Graña.

’’A recuperación do proxecto
do Tren dos 3 CCC
é unha utopía realizábel”
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Xurxo González
Paco Vilabarros  [FOTOGRAFÍA]

QQuuee  ccaappaacciiddaaddee  tteenn  oo  GGoobbeerrnnoo
ggaalleeggoo  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  aa  uunnhhaa
ccoonnxxuunnttuurraa  eeccoonnóómmiiccaa  nneeggaa--
ttiivvaa  ccoommoo  aa  qquuee  vviivviimmooss  aacc--
ttuuaallmmeennttee??
Nin a autonomía galega, nin o
Estado español nin a UE son
quen de dar respostas globais a
unha crise durísima como esta.
Dende o ano 1990 vivimos 18
anos gloriosos durante os cales
os dirixentes dos bancos non ti-
veron a conciencia do que era
unha crise. As que houbo, en
Tailandia, México, Rusia ou Ar-
xentina foron rapidamente en-
gulidas polos organismos e o
capitalismo internacional. De
todos os xeitos e aínda que esta
crise é profunda, estamos atra-
vesando un dos ciclos que estu-
damos nas facultades de eco-
nomía. O mundo non se acaba
aquí, pero vai haber unha lim-
peza, que vai a afectar as peque-
nas empresas, aos concellos e
aos cidadáns. Unha Comuni-
dade Autónoma ten pouca
marxe de manobra, aínda que
conta con instrumentos impor-
tantes como o Igape e a capaci-
dade de indicarlle ás caixas de
aforros que deben actuar.
ÉÉ  nneecceessaarriiaa  uunnhhaa  nnoovvaa  lleeii  ddee
ccaaiixxaass??
Se hai unha presión para re-
formar a lei de caixas significa
que estas institucións están
moi ben. Un só quere entrar
nun sitio cando funciona ade-
cuadamente. Cando vai mal
unha empresa e unha institu-
ción ninguén se acorda dela.

CCoonnssiiddeerraa  eennttóónn  qquuee  éé  bboo  oo
eessttaaddoo  ddaass  ccaaiixxaass  ddee  aaffoorrrrooss
ggaalleeggaass??
Ambas están situadas nos dez
primeiros postos das caixas es-
pañolas, o que non está nada
mal tendo en conta que hai co-
renta no Estado. Polo mo-
mento non penso que sexa ne-
cesaria unha fusión, aínda que
esta situación pode cambiar
por mor da crise financeira.
Non obstante, ambas están
moi profesionalizadas, con
dous bos directores xerais,
Xosé Luís Pego (Caixanova) e
Xosé Luís Méndez (Caixa Gali-
cia). Ademais o presidente da

Confederación Española de
Caixas de Aforros é outro ga-
lego, Xoán Ramón Quintás, un
excelente técnico.
QQuuiinnttááss  mmaannttéénn  ooppiinniióónnss  uunn
ppoouuccoo  ppeessiimmiissttaass  ssoobbrree  aa  eeccoo--
nnoommííaa  uullttiimmaammeennttee......
Eu penso que é realista, subliña
o que está a pasar. Advertiulle
ás caixas de aforros que non ti-
veran alegrías na concesión de
créditos, indicaba que non de-
bían meterse en negocios que
non lle correspondían e resal-
taba que debían corrixir a mo-
rosidade. Unicamente indica
que hai que ter coidado. 
CCaammbbiiaarráá  eessttaa  ccrriissee  aass  rreeggrraass
ddoo  xxooggoo??
De todas as crises aprende-
mos algo. Agora sabemos,
que durante un tempo, caste-
los no aire e alegrías financei-
ras non son válidas. Ademais
a supervisión debe ser moito
máis ríxida e exhaustiva. Ta-
mén debe harmonizarse in-
ternacionalmente para que a
transparencia sexa maior. O
Banco Central Europeo, que
hoxe só controla a inflación,
debe ter outras atribucións
neste sentido.

ALIANZA CO NORTE DE PORTUGAL
PARA GAÑAR PESO NA U.E.

HHaaii  qquueenn  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  uunnhhaa
aalliiaannzzaa  ssóó  ccoo  NNoorrttee  ddee  PPoorrttuuggaall
nnoonn  tteenn  mmooiittoo  sseennttiiddoo  ppaarraa

GGaalliizzaa,,  ddeebbiiddoo  áá  ccrriissee  qquuee  vviivvee
eessttaa  rreexxiióónn  ddeennddee  hhaaii  aannooss..
OOppiinnaa  vvoosstteeddee  oo  mmeessmmoo??
A ampliación de Europa foi de-
senvolvéndose cara o leste e
por iso, no sentido xeográfico,
estamos situados na periferia.
Ademais, hai que ter moi en
conta que Galiza por si mesma
non é un mercado interesante,
porque os seus 2,7 millóns de
habitantes son a metade do
Gran Madrid e un terzo do
Gran París ou do Gran Lon-
dres. Unidos co Norte de Por-
tugal xa comezamos a ter
unha pequena dimensión que
nos permite ser competitivos e
sedutores de cara a captar ca-
pitais para xerar valor. Neste
marco é necesario decidir a
que podemos xogar. Nós esta-
mos ben situados xeografica-
mente se apostamos por toda
a vertente marítima. Galiza
debe formar parte de grandes
rutas internacionais, porque
dese esa perspectiva xa non
somos periferia, somos epi-
centro. Galiza e Norte de Por-
tugal poden ser a primeira fa-
chada da Europa Occidental
de cara aos mercados in-

POLÍTICA.10. ANOSATERRA
2-8 DE OUTUBRO DE 2008

Fernando González Laxe, economista e ex-presidente da Xunta

‘Nas grandes rutas marítimas,
Galiza non é periferia, senón epicentro’

Fernando González Laxe (A Coruña, 1952)
ofreceu o pasado día 26 unha conferencia
no I Congreso de Economía da Eurorrexión
Galicia-Norte de Portugal, celebrado
en Vigo. Catedrático de Economía Aplicada
opina, fronte a actual crise, que
o Banco Central Europeo debe contar
con máis atribucións

QQuuee  ppoossiibbiilliiddaaddeess  tteenn  aa  aaccuuii--
ccuullttuurraa  ppaarraa  GGaalliizzaa??
Os desembarcos mundiais de
pesca de captura están estabi-
lizados nos últimos anos,
mentres a acuicultura está
medrando moito. Arredor de
2020 suporán a mesma canti-
dade. A acuicultura pode ga-
rantir o subministro de pro-
dutos pesqueiros a unha po-
boación mundial en au-
mento. Ademais ten a van-
taxe de que é un proceso con-
trolado. O que hai que pensar
é se queremos poñer todo o
país a producir ou hai que
manter o equilibrio medio-
ambiental. Por lóxica temos
que elixir esta última opción,
porque a outra compromete-

ría a totalidade da produción.
Isto é o que fixo a Consellería
de Pesca. Por moito que
quede afectada unha em-
presa, é mellor a que quede
afectado todo o país. Unha
empresa é un factor móbil,
que hoxe está aquí e mañá
pode irse a outro lado. O me-
dio ambiente, non. O impor-
tante é buscar as especies
axeitadas para o mercado. Eu
penso que as de máis futuro
son os túnidos e os cefalópo-
dos. Hai que controlar tamén
a invasión de especies de du-
bidoso proceso produtivo,
como o panga ou a tilapia.
CCaalleess  ssoonn  ooss  pprriinncciippaaiiss  rreettooss
ddoo  sseeccttoorr  ddoo  mmeexxiillllóónn??
A min encantaríame que os

mexilloeiros galegos vendesen
o seu produto en bolsas de a
quilo ou de cinco quilos coa

súa tarxeta de circulación, cer-
tificando que ten ADN galego
a través do Consello Regula-
dor. Con iso demostrarían que
non son só uns bos produto-
res, senón tamén uns bos xes-
tores, que é o que se precisa na
actualidade. Os mexilloeiros
téñeno todo ao seu favor, logo
da aceptación por parte da UE
da Denominación de Orixe
Protexida. O único que teñen
que facer é certificar eles mes-
mos e evitar a venda a granel
do mexillón. Entón poñerase
enriba da mesa un mexillón
neozelandés, belga, chileno e
galego e que o consumidor
coma o que queira. Os exem-
plos a seguir son os sectores do
viño e da xoia.�

‘No 2020 a acuicultura terá o mesmo peso
que as capturas’

’’Os mexilloeiros téñeno todo
ao seu favor, logo
da aceptación da DOP
por parte da UE”

’’As especies de máis futuro
para a acuicultura son os
túnidos e os cefalópodos”

’’O Goberno galego ten pouca
marxe de manobra na crise,
aínda que conta con
instrumentos como o Igape
e a capacidade de orientar
as caixas”

>>>

’’O despoboamento
do interior vai ocorrer, pero
a Administración debe levar
a cabo políticas
integradoras”
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ternacionais, como Amé-
rica e África.
CCoommoo  ssee  ccoonncciilliiaa  eessttaa  vvooccaacciióónn
mmaarrííttiimmaa  ccooaa  nneecceessiiddaaddee  ddee
rreedduucciirr  oo  ddeessffaassee  eennttrree  aa  GGaalliizzaa
ccoosstteeiirraa  ee  aa  iinntteerriioorr??
Ese é un gran problema. As di-
námicas económicas xeran po-
larización e nós temos que bus-
car un equilibrio. Pero non cabe
dúbida de que os grandes cen-
tros da eurorrexión van ser a
área metropolitana de Ferrol-A
Coruña, a de Vigo e a do Porto. É
necesario vincular as zonas inte-
riores a eses puntos para que as
materias primas e os produtos
poidan trasladarse por vía marí-
tima. Cando eu estaba na Xunta,
xa hai vinte anos, deuse un gran
debate sobre o número de auto-
vías que debían entrar en Galiza,
se unha ou dúas. Un Goberno
central prefire sempre unha soa
vía de entrada, porque é máis
barata, pero un Goberno auto-
nómico debe vencellar todos os
núcleos de poboación e centros
de produción. Eu defendía que
debía haber dúas, a de Lugo-A
Coruña e a de Ourense. Agora
mesmo temos esas dúas entra-
das, máis a autovía a Portugal.
Gracias a isto, Lugo conecta con
A Coruña e Ourense conecta
con Vigo. Agora o presidente da
Xunta intenta pechar o circuíto,
entre Lugo e Ourense. O interior
conecta así coa zona costeira,
que é a máis dinámica. O despo-
boamento vai ocorrer igual por-
que hai unha tendencia lóxica á
polarización, pero a Administra-
ción debe levar a cabo políticas
integradoras.
VVoosstteeddee  ddeeffeennddeeuu  aa  nneecceessii--
ddaaddee  dduunn  nnoovvoo  EEssttaattuuttoo..  QQuuee
ccoonnsseeccuueenncciiaass  ppooddee  tteerr  oo  ffeeiittoo
ddee  qquuee  nnoonn  ssee  aaccaaddaassee  uunn
aaccoorrddoo??
As leis non poden ser estáticas.
O proceso de descentraliza-
ción en España foi un acordo
político sen saber o final, sem-
pre aberto. Agora a necesidade
de competencias mudaron
dende a época do primeiro Es-
tatuto. As autonomías necesi-
tan máis ámbitos de actuación
para responder mellor ás de-
mandas dos cidadáns.�
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senón política social de merca-
do. Non podemos permitir que
tras a crise monetaria, os ameri-
canos poñan 700.000 millóns de
dólares no sistema bancario, é
dicir, nuns bancos que gañan di-
ñeiro para o seu uso privado.
Ademais, hai outro aspecto.
Nunca comprenderei que haxa
700.000 dólares dos contribuín-
tes dispoñíbeis para salvar o sis-

tema financeiro e non para loitar
contra a fame do mundo”.

O IDIOMA
E UNIFICACIÓN
COMUNISTA

EEll  MMuunnddoo
((ssáábbaaddoo  2277  ddee  sseetteemmbbrroo))

“Unificación Comunista de Es-
paña, cos seus 1.000 asociados,

participará na marcha por un-
ha cuestión de liberdade”, in-
forma El Mundo en referencia
a unha manifestación convo-
cada por Ciudatáns, celebrada
en Barcelona contra a inmer-
sión lingüística en catalán e á
que asistiron 4.000 persoas.
“Este é un movemento crecen-
te: a imposición xera rebelión”,
sinala nunha entrevista a diri-
xente da UCE, Nuria Suárez,
que considera que para asistir
á mobilización “sobran razóns.
A primordial é unha defensa
dos dereitos e das liberdades
democráticas, porque o caste-
lán é unha lingua maioritaria
en moitos barrios e cidades de
Catalunya, polo que permitir
que só se impartan dúas horas
de castelán á semana é antide-
mocrático. Ademais. Esta polí-
tica levada a cabo por un na-
cionalismo excluínte ten un
fondo clasista e persegue pro-
vocar un descoñecemento do
castelán, cando non o seu me-
nosprezo. Agora debemos
conseguir aglutinar un move-
mento cun mínimo de puntos
en común que poda mesmo
unir a nacionalistas”.

A NOVA AGRICULTURA

PPúúbblliiccoo
((lluunnss  2299  ddee  sseetteemmbbrroo))

“O fracaso da superagricultura”
é o título dun artigo de Público
do que é autor GGuussttaavvoo  DDuucchh
GGuuiilllloott, director de Veterinarios
sen fronteiras. “Europa necesi-
ta unha nova política agraria
que devolva á agricultura, á
gandaría e a pesca a súa voca-
ción primeira: alimentar os se-
res humanos. Europa, ao igual
que o resto de países e especial-
mente os do Sur, debe recupe-
rar o dereito a decidir o seu pro-
pio sistema alimentario, o que
significa facer política real e
asumir as súas responsabilida-
des. A nova Política Agraria Co-
mún debería apoiar unha agri-
cultura labrega e ecolóxica, afo-
rradora de recursos naturais e
elemento estratéxico na loita
contra o cambio climático. De-
bería abandonar a máxima de
producir máis con menos per-
soas e dar prioridade ao empre-
go agrícola e rural, fomentando
as pequenas e medianas explo-
tacións. E, desde o respecto e o
recoñecemento do dereito dos
países do Sur a producir e a de-
senvolver os seus mercados lo-
cais, debería dar prioridade ao
comercio local e rexional, relo-
calizando a agricultura.�

ESTADO DO BENESTAR

EEll  PPaaííss
((ddoommiinnggoo  2288  ddee  sseetteemmbbrroo))

O presidente do Parlamento eu-
ropeo, o democristián alemán
HHaannss--GGeerrtt  PPooeetttteerriinngg, ofrece
unha entrevista en El País na que
manifesta a súa postura sobre a
crise. “Desgraciadamente os no-
sos socios americanos rexeita-
ron máis transparencia e control
no eido financeiro. Sempre tive-
mos modelos diferentes, mais
esta crise demostra que o siste-
ma europeo é máis convincente.
Pero mesmo o noso modelo re-
quire novos desenvolvementos.
Certamente, o americano non é
o modelo do futuro. O noso des-
críbese por primeira vez no Tra-
tado de Lisboa. É a política social
de mercado. Non é só política de
mercado nin só política social,

ENPOLEIROALLEO

Sectores republicanos dos Estados Unidos acusaron a George Bushde practicar un “so-

cialismo financeiro”. Na ilustración, extraida de internet, o presidente americano aparece

xunto á imaxe de líderes socialistas do mundo.

UN GRAN TREN
CIRCULAR 
’’

Ceferino Díaz

S e collemos o mapa ferro-
viario de Galicia e nos si-

tuamos en Monforte, noutro
tempo nó ferroviario de Galicia,
observamos que podemos ir á
Coruña ou Santiago por Lugo e
Coruña ou, en sentido contra-
rio, por Ourense e Vigo. Isto é
así porque o ferrocarril une as
cidades de Galicia nun trazado
que  permitiría a existencia dun
tren circular que unise todas as
cidades de Galicia, agás Ferrol,
o que se podería salvar cun tren
lanzadeira dende A Coruña
e/ou Betanzos. 

A circunvalación ferroviaria
de Galicia posibilitaría a circu-
lación dos trens en dous senti-
dos, e atinando cun numero
importante de frecuencias
axudarían á comunicación in-
terna entre os galegos, verte-
brarían territorio e se aforraría
enerxía e contaminación. 

Inicialmente, a empresa
non parece complicada. O tra-
zado vial préstase. Con estes
resultados non é fácil popula-
rizar o tren, promocionalo co-
mo alternativa de transporte
en Galicia.

Un tren circular unindo as
cidades galegas cun alto nume-
ro de frecuencias, cun material
rodante adaptado aos tempos
de hoxe é unha aposta positiva.
Mais temos vía pero non tren.
Necesitamos mellorar a rede
viaria para que poidan circular
por ela trens modernos a velo-
cidades non inferiores aos cen
quilómetros por hora. 

O tren circular de Galicia no
que pensamos aseméllase ao
que noutros lugares se enten-
de por cercanías. Este non
competiría co AVE, senón que
o complementaría e serviría a
unha maioría de galegos. 

Agora que no Parlamento
se reclama a transferencia dun
cercanías que aínda non te-
mos, por que non pensar ta-
mén no gran circular? �

Un tren circular unindo
as cidades galegas cun alto
numero de frecuencias
é unha aposta positiva”

’’
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máis diferenciada para o PP ga-
lego, a imitación de Unión do
Pobo Navarro: “O PPdeG non
precisa xogar á mercadotecnia
política porque xa ten unha cla-
ra identidade”.

Porén, Baltar insiste na im-
portancia dun discurso centra-
do no país de cara as autonómi-
cas. O deputado estima que foi
este “clarísimo corte galeguista”
o que lle deu ao PP as maiorías
absolutas. Por iso aposta para
os próximos comicios por man-
ter a “autoidentificación con
Galicia” e por un programa con
propostas “modernas e ambi-
ciosas, lonxe de radicalismos
como o lingüístico”.

Alberto Núñez Feixóo e a pre-
sidenta do PP catalán, Alicia Sán-
chez Camacho, son dos poucos
líderes autonómicospopulares
que non asinaron o polémico
Manifesto pola Lingua Común,
principal arma do nacionalismo
español na radicalización citada
por Baltar. No que vai de inicio
de curso político, o PPdeG ten
evitado levar ao Parlamento de
Galicia esta polémica, malia am-
pla repercusión da campaña de
Galicia Bilingüenos medios.

A OPINIÓN DOS NACIONALISTAS. Hai
receptividade no BNG se o PP-

xóo, negou coñecer o texto. Ta-
mén Xosé Manuel Baltar, líder
dos deputados máis próximos
ao chamado sector da boina, re-
xeita que PPdeG necesite unha
inxección extra de galeguismo.

“Para o PP, o galeguismo
non é unha receita nin unha
moda. O galeguismo é a nosa si-
nal de identidade”, explica o po-
lítico ourensán. Baltar desbota a
creación dunha marca electoral

Manuel Vilas
“Hai moita xente que non está
de acordo con este achegamen-
to ao Bloque”, explica un alto
cargo do partido quen, malia ad-
mitir que o documento non foi
discutido oficialmente, recoñece
estar preocupado polas súas
propostas. O texto postula, ade-
mais dunha aproximación ao
BNG, “recuperar o espírito gale-
guista dos dezaseis anos de go-
berno de Fraga”. Un dos obxec-
tivos é construír un discurso pro-
pio para distanciarse do retrouso
do ‘España se rompe’ e, de paso,
abrir fendas no bipartito.

Con todo, a versión oficial do
aparato do partido é que tal es-
tratexia non existe e que na ac-
tualidade “a única pinza que hai
é a do Bloque máis o PSOE con-
tra nós”. De feito, o presidente
do PPdeG, Alberto Núñez Fei-

deG ao final lle fai as beiras?
“Moito tería que cambiar o PP e
moito tería que cambiar o Blo-
que” explica un voceiro da for-
mación nacionalista. Até hoxe
os acordos puntuais só se deron
–e moi limitadamente– en Ma-
drid, malia as repetidas propos-
tas dalgúns deputados galegos
do PP como o ourensán Celso
Delgado.

“O PPdeG non pode pre-
tender entrar nese campo di-
fuso que para eles é o galeguis-
mo ao mesmo tempo que blo-
quean un novo Estatuto para
Galiza e a nivel estatal apoian
campañas contra unha supos-
ta discriminación do caste-
lán”, argumenta o coordina-
dor da executiva nacionalista
Francisco Jorquera. O tamén
voceiro do Bloque no Congre-
so non descarta, iso si, que se
dean novas situacións nas que
PP e BNG voten en Madrid
nun mesmo sentido contra o
PSOE. Así sucedeu, por exem-
plo, na reclamación do voto en
urna dos emigrantes nas pró-
ximas autonómicas, para que
o cómpre que se aparque a
“coartada” socialista do voto
por internet, que impediría
que a reforma legal estivese lis-
ta para as eleccións.�

OS TRES
TENORES
’’

Antón Losada

A gora que se vai esgotar a
lexislatura, por necesida-

de e non por virtude, o ritual
preelectoral estanos a por
diante dos ollos o privilexio
único de ser espectadores
dunha reedición daqueles fa-
mosos tres tenores que aba-
rrotaron estadios, so que en
troques de Domingo, Carreras
e Pavarotti, van ser Touriño,
Feixóo e Quintana. Coma fací-
an aqueles cantantes, onde ac-
túa un,  acompañan os outros
dous dando a tabarra. A batalla
é polo control da axenda polí-
tica. Quen consiga marcala te-
rá moito camiño gañado cara
á cita electoral. 

Touriño tenta ser a axenda.
Se Luís XIV quixo ser o Rei Sol,
el quere ser o “Presidente-or-
ballo”: cubrir o país de caris-
ma presidencial. Os outros
dous tenores cantan coas no-
tas duns inquéritos que devol-
ven aos socialistas galegos a
crúa realidade de franquicia
do socialismo estatal.

Quintana toca noutra clave:
reforzar as credenciais institu-
cionais do nacionalismo. O
seu espazo é reabrir o debate
sobre o autogoberno e a posi-
ción de Galicia no estado. Os
outros interpretarán calquera
composición que non leve a
Madrid o desgusto doutra re-
forma estatutaria. 

A Feixóo nótaselle que vai
descubrindo o ben que se pasa
na oposición. Xentileza dun Bi-
partito que alegremente lle per-
mite pasearse polo país dando
leccións coma se nunca tivera
mandado. Canta para que os te-
mas da axenda xiren arredor
das cousas que levamos anos
escoitando que se van facer pe-
ro non se dan feito: o tren, o voto
emigrante… a partitura dos ou-
tros tería que ser, pero non é, re-
cordarlle que foi goberno, con
maioría absoluta, moitos máis
anos e tampouco se fixeron.�

A batalle é polo control
da axenda política. 
Quen consiga 
marcala terá 
moito camiño 
gañado”

’’

Alberte Núñez Feixóo negou a relación do PP cun documento que pedía o achegamento aos nacionalistas. Na imaxe, Feixóo conversa con Quintana. A.G.N.

’’Alberto Núñez Feixóo e
a presidenta do PP
catalán, foron dos poucos
líderes populares que
non asinaron o Manifesto
pola Lingua Común”

A dirección do PPdeG nega a súa existencia,
pero o relatorio Polo cambio en Galicia.
Estratexia ante as eleccións autonómicas
2009 propón unha aproximación
ao nacionalismo e desata divisións
entre os líderes conservadores

‘Non hai achegamento ao Bloque’
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H. Vixande
O acceso de Andalucía á auto-
nomía e a aprobación do seu Es-
tatuto levouse a cabo en 1980 in-
cumprindo a Constitución. Os
partidos políticos e altas institu-
cións do Estado neste caso non
actuaron coa inflexibilidade que
levou, por exemplo, a invalidar a
consulta de Ibarretxe ou reco-
rrer diante do constitucional a
reforma do Estatuto catalán.

Tras a aprobación da Consti-
tución de 1978, País Vasco, Cata-
lunya e Galiza acolléronse á Dis-
posición Transitoria 2ª para ela-
borar os seus estatutos porque
en 1936 xa tiñan plebiscitadas as
súas leis autonómicas. A maioría
das demais rexións escolleron as
vías contempladas no artigo 143,
mais Andalucía optou polo arti-
go 151.1. A escolla andaluza im-
plicaba contar co apoio das De-
putacións, a maioría dos tres
cuartos dos concellos e o voto
afirmativo en referendo da
maioría absoluta en todas e cada
unha das provincias.

O CASO DE ALMERÍA. A Uniom por
uma Democrácia Nacional Ga-
lega, formación que vén de

constituírse, lembrou que no re-
ferendo andaluz o sigañou por
maioría absoluta en todas as cir-
cunscricións agás en Almería,
onde conseguiu o 42,31% dos
votos a favor. O resultado in-
cumpría a Lei Orgánica 2/1980
que regula os referendos e a
Constitución. Para resolver o
problema e, tras a celebración da
consulta, o Congreso aprobou
unha nova lei que modificaba as
condicións das anteriores e per-
mitía a aprobación do Estatuto.
No novo texto, sinalábase que o
voto negativo nunha provincia
non era un veto, o que permitía o
acceso do resto das provincias á
autonomía. Para incorporar a
Almería á Comunidade andalu-
za, esa nova lei alegou “motivos

de interese nacional” e sumou-
na “ao proceso autonómico das
outras provincias”.

“Isto é un claro exemplo de
falsificación do texto constitu-
cional e unha forma de lexislar
ad hoc, que non se basea en
principios xerais, senón en
chegar como sexa aos resulta-
dos que se queren obter”, si-
nala a UDNG.�

Andalucía accedeu á autonomía
incumprindo a Constitución

Dani Álvarez

S e fose certo que Ibarretxe
leva o nacionalismo vasco

ao naufraxio, PP e PSOE deberí-
an estar celebrando a súa elec-
ción como candidato do PNV.
Pero, lonxe de contentos, os vo-
ceiros de ambos os partidos
láianse de tal decisión apradi-
ñada por Iñigo Urkullu. El País,
o xornal xunto co Correo Espa-
ñolque máis quere desacredi-
tar o lehendakari, incluía o luns,
29 de setembro unha viñeta de
Peridis na que simplificaba as
cousas dicindo: “Cuatro años
más de raca-raca”.

Observar Euskadi co prisma
de Madrid supón non ser capaz
de entender que Ibarretxe re-
presenta o que unha gran parte
da sociedade vasca pensa: exis-
te unha insatisfacción nacional
que o Estatuto non solventou.
Unha notábel porción dos vas-
cos demanda máis autogober-
no, e iso nin é bon nin é malo. É
real. Ibarretxe exemplifica co-
ma ninguén esa arela. Por iso é
candidato. Tamén porque, aín-
da que xamais o destaquen, a
xestión dos seus gobernos foi
impecábel. Euskadi está á cabe-
za de Europa en todos os indi-
cadores de benestar.

O PNV xoga con febles equili-
brios internos, e haberá quen
pense que da necesidade, Urku-
llu fixo virtude. Pode ser que si,
dada a dificultade de se embar-
car a medio ano das eleccións
nun proceso de sucesión. Pero o
Alderdi Egunarevelou unha vez
máis que Ibarretxe é a persoa
que as bases nacionalistas dese-
xan para seren lideradas. Aínda
por riba, facilítalle ao PNV unha
nova coalición con EA.

O PSE ten agora que decidir:
ou recoñece que “a nova maio-
ría” da que presume só é posí-
bel co PP ou buscan un achega-
mento a Ibarretxe. A vantaxe é
que decidirán en Madrid se lles
interesa unha candidatura
“branca” abertzale . �

IBARRETXE
CANDIDATO

’’ O PNV fala de dous bloques. O actual xefe do Executivo vasco, Juan José
Ibarretxe[na foto], repetirá como candidato a lehendakari polo PNV. Este parti-

do argumentou que nos comicios que se celebrarán en Euskadi haberá dous

bloques políticos: o PSE e o PP por un lado e os demais polo outro. Unha das dú-

as frontes obterá a maioría absoluta, segundo os nacionalistas. �

’’O PSE debe escoller 
entre “a nova maioría”
da que presume

co PP ou un
achegamento
a Ibarretxe”

O DEBATE LEGAL

? UERE SABER MÁIS?
galiza.indymedia.org/gz/2008/
09/17043.shtml

’’No referendo andaluz
o sigañou por maioría
absoluta en todas
as circunscricións agás
en Almería, o que
invalidaba o acceso desa
rexión á autonomía”

O PP supera o PSOE en intención de voto

M. Obelleiro
O novo fío condutor da oposi-
ción que dende uns meses ob-
sesiona os conservadores, a
crise económica, está a dar os
seus froitos. Por primeira vez
nun ano, o PP avantaxa o PSOE
en intención de voto e racha
coa tendencia precedente.

Ao PP e ao PSOE só os sepa-
ran oito décimas e ambos os
dous partidos caen respecto ás
eleccións xerais celebradas en
marzo. A sondaxe recollida por
Público reflicte un descenso
dos socialistas de cinco puntos,
mentres que o PP cede sete dé-
cimas. Estes novos datos impe-
diríanlle a José Luis Rodríguez
Zapatero acadar a marxe do 3,5
por cento das pasadas elec-
cións que lle deron o Goberno.

Segundo os datos da son-
daxe, os popularesconsolida-
rían os seus votos nas comuni-
dades nas que gobernan. Con
todo, a gran materia pendente
do PP segue a ser Catalunya,

onde rexistra 18 puntos me-
nos que o PSOE.

Pola súa banda, Izquierda
Unida logra recuperarse da ca-
ída de marzo e incrementa un
0,7 por cento a súa intención
de voto, ao pasar do 3,8 por
cento das xerais ao 4,5 por cen-
to deste último estudo.

UPyD é o partido que máis
aumenta a tendencia electo-
ral. O grupo liderado por Rosa
Díez, que ten Madrid como
feudo principal, sobe do 1,2
por cento de marzo ao 2,8.

BNG, OS NACIONALISTAS QUE MÁIS SO-

BEN. En canto ás formacións
nacionalistas, CiU aumenta

unha décima respecto a mar-
zo. Os cataláns pasarían do 3,1
por cento ao 3,2 por cento en
tendencia electoral. O PNV re-
xistra o mesmo incremento
que os cataláns e pasa do 1,2
por cento das xerais ao 1,3.

Só ERC perde apoios res-
pecto ás xerais de marzo. Os
republicanos descenden dúas
décimas e pasan do 1,2 por
cento ao 1,0. Pola contra, os
nacionalistas galegos son os
que experimentan un maior
repunte. O BNG logra aumen-
tar a tendencia electoral en ca-
tro décimas, ao subir do 0,8
por cento das xerais ao 1,2 por
cento, segundo este estudo.�

ERC é o único
partido nacionalista
que perde apoios
respecto ás xerais
de marzo

Manuel Chaves vota o 9 de marzo en Sevilla.                                    JAVIER BARBANCHO / REUTERS
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Ecuador aproba a nova Constitución. Os ecuatorianos dixeron sia nova

constitución cun apoio do 66 por cento dos votos favorábeis ao novo texto

impulsado polo presidente Rafael Correa Calderón[na fotografía]. Men-

tres, a oposición liderada por Xaime Nebot, alcalde de Guayaquil, e represen-

tante da “vella garda” política, puxo de relevo a vitoria do nonno seu feudo, a

máis de expresar o seu desexo de que non se toque a autonomía local.� R
E
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Fernando Pérez-Barreiro
membro do Consello Asesor do IGADI.

(www.igadi.org)

Mitteleuropa é termo cargado
de historia e polémica, acorda-
dor de desconfianzas máis ou
menos xustificadas, pero que
pode ser esclarecedor moitas
veces en termos xeopolíticos,
que duran máis que os políticos.

Nestes tempos de rexurdir
de Rusia medra a importancia
dos países da área xermánica e
as súas perspectivas de coordi-
nar e instrumentar políticas de
intermediación que até hai
pouco parecían innecesarias
ou redundantes en termos da
Unión Europea, pero que te-
ñen alicerces máis fondos que
os das ideoloxías bruxelenses.

Cómpre por iso atender
eses países, nos que dúas elec-
cións parlamentares, a de Aus-
tria e a do Estado Libre de Ba-
varia, na República Federal
Alemá, deron resultados sor-
prendentes para os de fóra e ta-
mén, segundo parece, para
moitos de dentro.

En Bavaria, onde o goberno
da Unión Socialcristiá, o parti-
do irmán da CDU do resto de
Alemaña, que é o da chanceler
Angela Merkel, semellaba un
feito da natureza, perdeu ese
partido a maioría absoluta no
parlamento do seu Estado que
tivera durante a maior parte
dos 50 anos que leva gober-
nando alí. Nas eleccións ante-
riores, as de 2005, o seu xefe,
Edmund Stoiber, recuncara na
xefatura do goberno, cunha
maioría sen precedentes. Se-
mellaba que volveran os tem-
pos en que ocupaba ese posto
Franz Joseph Strauss, figura so-
branceira da política nacional
nos tempos da Guerra Fría.  Pe-

ro o 28 de setembro, os socio-
cristiáns non conseguiron pa-
sar de arredor do 44 por cento
dos votos, ben por baixo do 50
que era o mínimo imaxinábel
para eles. Tiveran un 61 por
cento en 2003 e unha maioría
de dous terzos no parlamento. 

Os votos perdidos pola CSU
non foron ao Partido Socialista,
que goberna en Berlín en coali-
ción coa CDU e que é o outro
gran partido nacional, senon a
partidos até agora marxinais,
como o chamado dos Electo-
res Libres, escisión dos socio-
cristáns por obra de Gabriela
Pauli, e o dos Verdes. Dos signi-
ficativos na República en con-
xunto, só os Liberais do FDP ti-
veron o consolo de voltar, des-
pois de 14 anos de ausencia, ao
parlamento bávaro.  Fálase de
cataclismo, e con razón. Os so-
ciocristiáns terán que negociar
coalicións, e xa hai quen di que
non teñen quen saiba facer iso.
Despois de medio século de
non precisar de tal cousa.

O REGRESO DE HAIDER. En Austria, a
coalición fracasada do ÖVP,
conservador, e o SPÖ, socialis-
ta fracasou tamén na compul-
sa, con eses dous partidos arre-
dor do 30 por cento dos votos,
cada un. Naquel país os gaña-
dores de votos foron os dous
partidos da extrema direita, un
deles chefiado por Jörg Haider,
o presidente do land de Carin-
tia, e o outro fundado por este
mesmo personaxe.

No caso alemán, a catástrofe,
ou a enorme baixada, da CSU
ten que preocupar a Merkel. Se
vale de indicador do que pode
pasar nas eleccións federais de
2009, predí unha caída da derei-
ta merkeliana. E van chegar
eleccións a ländermenos segu-

ros que Bavaria. Se a CSU chega
a aliarse nun goberno bávaro
cos socialistas, a coalición berli-
nesa non perdería, polo menos,
a maioría no Bundesrat, o Sena-
do federal, pero si que a perdería
se as alianzas son outras. 

En termos xeopolíticos –cos

que iniciamos este comentario–
haberá quen pense que a fraxili-
dade dos grandes partidos non
pon os países en condicións de
desenvolver unha política ambi-
ciosa no taboleiro euroasiático.

Pode ser, pero tamén cabe
ver un fermento de novidade

que pode ser moi activo nese te-
rreo. Fálase despectivamente de
populismo como inspirador de
resultados electorais coma es-
tes. Pero a verdade é que non
poden ser moi ambiciosos par-
tidos que lle fixeron perder a pa-
ciencia ao populusrespectivo. �

As forzas tradicionalmente hexemónicas
no centro de Europa están en crise.
Os éxitos dos chamados populismos
indican que algo se estivo a facer mal

Crise dos partidos clásicos da Mitteleuropa
ELECCIÓNS EN BAVIERA E AUSTRIA

O líder do Partido Popular Austriaco (ÖPV) Wilhelm Molterer durante unha conferencia de prensa en Viena o 29 de setembro,

tras as eleccións.                                                                                                                                                                                                                                       DOMINIC EBENBICHLER / REUTERS

’’Os sociocristiáns bávaros teràn que negociar
coalicións, e xa hai quen di que non saben facer iso,
despois de medio século de non precisar tal cousa”
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conxunto teñen unha concien-
cia común de sermos unha re-
xión, aínda non homoxénea,
pero si de valernos por nós
mesmos. Hai un ambiente po-
sitivo para que América Latina
siga crecendo en reconcilia-
ción. En Nicaragua despois de

Xan Carballa
DDeessppooiiss  ddee  vvaarriiaass  ddééccaaddaass  oonn--
ddee  aa  ccrróónniiccaa  ppoollííttiiccaa  ffaallaabbaa  nnooss
ppaaíísseess  ddee  LLaattiinnooaamméérriiccaa  ddaa
ppeerrmmaanneennttee  aammeezzaa  ggoollppiissttaa,,
aaccaabboouussee  xxaa  aa  aauuttoonnoommííaa  mmiillii--
ttaarr  ddoo  ppooddeerr  cciivviill??
JJ..EE..  CChheeyyrree::  En Chile non hai
dúbida sobre esta cuestión. A
política en democracia é pira-
midal e todo o quefacer públi-
co (economía, sociedade, for-
zas armadas...) está enmarca-
do na norma constitucional. As
leis constitucionais obrigan a
todos e tamén ás forzas arma-
das que non teñen autonomía
e só se poden expresar a través
dos órganos que a Constitu-
ción estableza. Iso enténdeno
así as Forzas Armadas, o gober-
no e a sociedade. Daquela non
hai conflitos nesa materia.
IIssoo  éé  nnoovvoo,,  ppoorrqquuee  aaíínnddaa  qquuee
aappaarreecceeuu  rruuííddoo  ddee  ssaabblleessrreecceenn--
tteemmeennttee  eenn  BBoolliivviiaa  ttooddooss  ooss  ggoo--
bbeerrnnooss  ddaa  áárreeaa  mmaannddaarroonn  ppaarraarr..
JJ..AA..  CCaarrrriióónn:: No caso nicara-
guano, e no latinoamericano
en xeral, entramos nunha no-
va etapa histórica das rela-
cións dos exércitos e as autori-
dades electas democratica-
mente. Un fenómeno que na
última década favoreceu isto é
a xeración de áreas de traballo
transnacional. Hai unha inte-
gración de forzas armadas
centroamericanas, a partir da
confianza xerada en proxectos
educativos, loxísticos e tácti-
cos en común, e mesmo a tra-
vés de misións comúns con
Nacións Unidas. No período
2005-2008 establecéronse me-
canismos de relación entre o
poder electo e as forzas arma-

das, mesmo para actuacións
non estritamente militares se-
nón como un instrumento
máis do estado.
AA  ssoocciieeddaaddee  ccoonntteemmppoorráánneeaa  llaa--
ttiinnooaammeerriiccaannaa  ddee  hhooxxee  ppaarreeccee
qquuee  nnoonn  eessttáá,,  eenn  xxeerraall,,  ttaann  ccoonnss--
ttrreeññiiddaa  ppoollaa  oommnniipprreesseennzzaa
nnoorrtteeaammeerriiccaannaa,,  ee  ooppeerraann  nnoo--
vvooss  aaxxeenntteess  eemmeerrxxeenntteess,,  ccoommoo
BBrraassiill  qquuee  ttooddoo  oo  mmuunnddoo  ssiinnaallaa
ccoommoo  oo  ggrraannddee  mmoottoorr  ddee  ffuuttuurroo..
JJ..EE..  CChheeyyrree::  Pero diría que é un
proceso propio de cada país e
non son imposicións externas.
América Latina nunca foi pro-
clive ás hexemonías e quen as
quixo practicar foille mal. Creo
máis na idea de que as as so-
ciedades comprenderon que a
cada quen tócalle un rol. O an-
tagonismo mundo civil versus
mundo militar, rematou. Igual
que na política a oposición en-
tre forzas con modelos políti-
cos e económicos completa-
mente pechados tamén rema-
tou. Hoxe vense gobernos de
signo moi diferente, en Méxi-
co, Colombia, Nicaragua, Bra-
sil, Uruguai, Chile ou Perú pe-
ro con políticas macroeconó-
micas e relacións co mundo
globalizado moi homoxéneas
e con apenas diferenzas. Non
hai o antagonismo das déca-
das dos 60, 70 e primeiros 80. A
rexión entendeu a través das
súas sociedades que con lexis-
lación e consenso se pode evi-
tar o enfrontamento. O resul-
tado é unha rexión en paz e
que medra economicamente
e onde todos os gobernos son
electos democraticamente, e
en xeral con votacións moi
axustadas o que dá oposicións
moi fortes pero non por iso

bloqueadores do proceso de-
mocrático. 
JJ..AA..  CCaarrrriióónn:: Estamos vivindo
unha realidade nova. Estase ra-
cionalizando unha identidade
como rexión e buscando un
papel importante e singular
dentro da globalización. Chile

ten moitos tratados bilaterais
pero Centroamérica ten un
acordo conxunto cos Estados
Unidos e outro coa UE que,
por exemplo, esixe parlamen-
tos democráticos e unha Corte
de Xustiza. Por primeira vez
militares, civís e a sociedade en

Falaron nos Encontros de Mondariz,
que ano tras ano organiza a Fundación Carlos
Casares das relacións entre o exército e o poder
civil nas sociedades democráticas. Os xenerais
Juan Emilio Cheyre Espinosa e Javier Alonso
Carrión-McDonough, estiveron á fronte das
forzas armadas de Chile e Nicaragua moi
recentemente e contaron as experiencias, tan
diferentes, dos seus dous países e da soberanía do
poder civil na nova América Latina do século XXI

ENCONTROS DEMONDARIZ: J.E. Cheyre e J.A. Carrión, xenerais de Chile e Nicaragua

‘O antagonismo entre o mundo civil e o mil
rematou en América Latina’

J.E. Cheyre, xeneral do exército de Chile [esquerda] e J.A. Carrión xeneral nicaraguano.

CCooaass  nnoovvaass  ppoollííttiiccaass  eenn  AAmméérrii--
ccaa  LLaattiinnaa  ppaassoouussee  dduunn  4477  aa  uunn
4400%%  ddee  ppoobbrreezzaa  ee  vvoosstteeddeess  ffaa--
llaann  ddaa  iinntteeggrraacciióónn  eennttrree  ppaaíísseess
ccoommoo  uunnhhaa  ddaass  ccllaavveess..  CCaammii--
ññaann  aa  oorrggaanniizzaacciióónnss  ccoommúúnnss,,
ttiippoo  UUnniióónn  EEuurrooppeeaa??
JJ..EE..  CChheeyyrree::  É o desexo e a ten-
dencia emerxente, pero non po-
dería dicirse que é un camiño
pavimentado. Que impide face-
lo? A crónica incapacidade para
vernos así no mundo. Antes viá-
monos como actores indepen-
dentes é moi pequenos. Tome-
mos Chile: somos o estado con
máis tratados bilaterais asina-
dos, co 85% das economías do

mundo. Aproveitounos moito,
pero podemos sostelo cos nosos
17 millóns de habitantes? O
máis lóxico é unirnos co Perú,
con Bolivia, Paraguai ou Brasil
nunha macrorexión que se pro-
xecte cara os país da área Asia-
Pacífico, que medra ao 12% e
con demandas que Chile non
pode colmar en solitario. A com-
plementariedade e a necesidade
de asociación abre un potencial
tremendo. O que temos que
vencer é crónica incapacidade
para sacar adiante procesos des-
ta natureza. E se en Europa o
motor inicial foi a comunidade
do aceiro e o carbón, no noso ca-

so hai dous elementos que de-
berían unirnos nesa vontade: in-
fraestruturas comúns e enerxía.
Brasil para proxectarse cara Asia
ten que acordar con Bolivia, ou
as provincias interiores arxenti-
nas para saír por Chile e non ter
que rodear polo Atlántico. Iso
necesita unha mentalidade no-
va de integración. A enerxía ten
que aproveitarse nunha matriz
compartida, porque temos xi-
gantes en petróleo e gas e iso po-
de permitir que eses acordos de
integración redunden en bene-
ficio de todos. 
EE  VVeenneezzuueellaa  qquuee  ppaappeell  tteenn,,  aaggoo--
rraa  qquuee  ppoollaa  ssúúaa  ppoollííttiiccaa  eexxtteerriioorr

‘Infraestruturas e enerxía deben unir os paíse
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toda unha guerra civil camiña-
mos ao diálogo interno e exter-
no e iso é así porque o reclama
a sociedade. Todos considera-
mos os anos 80 como unha dé-
cada perdida e sabemos que
non podemos volver atrás por-
que non teríamos futuro.�

ua

l e o militar
X.C.
Jorge Verstrynge Rojas, Pedro
Puy Fraga, Iván de la Nuez,
Luís Esteban González ou Xosé
Carlos Arias foron algúns dos
relatores que pasaron polos
Encontros de Mondariz-Bal-
neario que nesta sexta edición
debateu sobre as novas pers-
pectivas de América Latina. 

A conferencia do politólogo
JorgeVerstrynge virou ao redor
de dous eixos: o primeiro foi
unha análise do concepto de
“guerra asimétrica” para facer
tamén unha crítica á política
militar norteamericana. En re-
lación co protagonismo dos
Estados Unidos na política
mundial Verstrynge insistiu
sobre o feito de que Latinoa-
mérica é xeoestratexicamente
insuficiente fronte á Europa
onde tradicionalmente se si-
tuou o corazón dos conflitos,
un lugar que hoxe estaría ocu-
pado por Afganistán. 

Pedro Puy, actual Conse-
lleiro de Contas de Galicia,
analizou o paradigma da
economía institucional, in-
sistindo na necesidade de
marcos constitucionais de
referencia que impulsen o
desenvolvemento económi-
co. Un dos problemas de
América Latina sería, precisa-
mente, a inexistencia ou défi-
cit de institucións que enca-
rreiren as iniciativas privadas. 

Iván de la Nuez, escritor
cubano e director da Virreina-
Centre de la Imatge de Barce-
lona, detívose na análise da
potencia mítico-icónica do
Che Guevara e a función dos
intelectuais europeos na de-
fensa da revolución cubana,
adicando especial atención á

figura de Jean-Paul Sartre. 
A cancelación, por motivos

de saúde, da conferencia de
José Vidal Beneyto mudou
nun café-tertulia moderado
por Xosé Fortes e no que parti-
ciparon os xenerais Cheyre
(Chile) e Carrión (Nicaragua),
os exmilitares da UMD Gim-
bernat e Otero e mais os almi-
rantes portugueses Martins
Guerreiro e Alexandre Rodri-
gues e o español Miguel Fer-
nández, que afondaron no en-
caixe das forzas armadas na
urdime do poder político e,
por outra parte, a distorsión
provocada polas distintas polí-
ticas dos Estados Unidos en
América Latina. A tese de Juan
Emilio Cheyre é que a función
militar ten que caracterizarse
por unha ausencia de autono-
mía, é dicir, o absoluto cum-
primento da tarefa encomen-
dada constitucionalmente, e
mais pola non inxerencia polí-
tica na institución, unha idea
que el denomina “profesiona-
lismo militar participativo”. Ja-
vier Carrión fixo fincapé no as-
pecto negativo que ten, para as
forzas armadas, a asunción de
responsabilidades para as que
non están preparadas, como a

loita contra a droga ou o crime
organizado. Tanto Gimbernat,
Otero como Fernández rela-
cionaron o caso español co la-
tinoamericano evidenciando
os paralelismos e as diferen-
cias entre ambos. 

Na xornada de clausura
Luis Esteban González Manri-
que, xornalista peruano espe-
cialista en política internacio-
nal, fixo unha breve historia da
construción dos estados na-
cionais, salientando a tensión
inherente a esa construción
entre o panamericanismo e o
nacionalismo. O coloquio ser-
viu para comentar a situación
de Bolivia e a evolución das rei-
vindicacións autonómicas de
varios departamentos, e unha
reflexión sobre as relacións en-
tre indixenismo e identidade.

O catedrático de econo-
mía Xosé Carlos Arias, púxo-
lle o ramo aos Encontros cen-
trándose na evolución da
economía contemporánea
latinoamericana dende a pri-
macía do “Consenso de Was-
hington” até hoxe que estaría
en xeral marcada pola estabi-
lidade, a redución da depen-
dencia e un descenso por-
centual da pobreza.�

A nova Latinoamérica

Pedro Puy Fraga, Carlos Fernández e Iván de la Nuez [desde a esquerda].

ee  aa  ssúúaa  ccaappaacciiddaaddee  eenneerrxxééttiiccaa,,
eessttáá  oommnniipprreesseennttee  nnaa  aaxxeennddaa
llaattiinnooaammeerriiccaannaa??
JJ..AA..  CCaarrrriióónn:: Afastándome dun-
ha análise política que non me
corresponde, penso que o pe-
tróleo é o factor aglutinante. En-
tre esquerda e dereita necesita-
mos comunicación. México de-
catouse de que o sur do seu país
é tan pobre como Centroaméri-
ca e fixo toda unha planificación
para conectar por estradas e con
enerxía toda esa zona de México
cos países veciños. Velaí unha
intención que está progresado.
A riqueza enerxética é base para
integrar mellor os nosos países.

Hoxe Bolivia véndelle a Arxenti-
na que triangula con Chile para
sacar a mercancía polo mar por-
que hai diferendos históricos e
iso ten que quedar no pasado.
Bolivia ten que poder interco-
munciar toda a potencialidade
do gas, igual que Venezuela po-
tencia o seu petróleo, porque
pode axudar a toda a rexión. Son
os temas centrais de discusión
agora mesmo, como facer me-
llor esa integración a medio e
longo prazo. O signo político
dos gobernos cada vez ten me-
nos importancia porque o mun-
do dinos que ou o facemos ou
nos vai ir moi mal.�

nir os países de América’

‘Hoxe non hai
forzas armadas
con vocación
de intervención’
PPooddeemmooss  ppeennssaarr  nnuunn  tteemm--
ppoo  ddee  eessttaabbiilliiddaaddee  ppoollííttiiccaa
aa  lloonnggoo  pprraazzoo  ee  sseenn  vviioolleenn--
cciiaa  ddoo  eessttaaddoo??
JJ..EE..  CChheeyyrree::  Se por estabili-
dade política entendemos a
non intervención penso
que si. Houbo eleccións con
correntes políticas moi an-
tagónicas, como en México,
gañadas por décimas, ta-
mén en Costa Rica, e se con-
templamos a recente crise
de Bolivia co enfrontamen-
to entre o proxecto refunda-
dor do presidente Morales e
unha idea de rexionaliza-
ción, finalmente chégase a
consenso. Non hai signos
de que unha parte queira
impoñer violentamente a
súa vontade á outra. Os tri-
bunais electorais teñen ne-
sa situación gran importan-
cia. E ademais hai forzas ar-
madas sen vocación nin
vontade de intervir e fun-
cionan como as máis de-
fensoras da institucionali-
dade e o respecto á lei. Ese é
un avance tremendo res-
pecto a outras épocas.�

’’Todos consideramos
os anos 80 como
unha década perdida e
sabemos que non podemos
volver atrás porque
non teríamos futuro”

[J.A. Carrión]
Xeneral do exército de Nicaragua.

’’A rexión entendeu
a través das súas sociedades
que con lexislación e
consenso se pode evitar o
enfrontamento. O resultado
é unha rexión en paz e que
medra economicamente”

[J.E. Cheyre]
Xeneral do exército de Chile.
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tada por unha decisión com-
partida entre o poder político e
o Pentágono, comezou a operar
o 1 xullo, entre as protestas máis
enérxicas de Hugo Chávez, Fi-
del Castro ou Evo Morales.

Un dos enigmas máis ocul-
tos é saber cal vai ser a súa mi-
sión real. Durante a sorpresiva
presentación de abril, ao ron-

sel do ataque contra as FARC
en Ecuador, onde morreu Ra-
úl Reyes  enumeráronse: o
combate contra o narcoterro-
rismo e as actividades ilícitas;
vixiar buques, avións e sub-
marinos que transiten polo
Caribe, cooperar con outras
forzas armadas en tarefas de
continxencia...�

berta... A nosa mariña ten que
preservar a nosa plataforma,
porque se non pode chegar un
listo e di que é seu porque está
no fondo do mar”.

Creada durante a II Guerra
mundial para impedir a chega-
da de submarinos alemáns ás
costas latinoamericanas, a IV
Flota foi disolta no 1950. Resuci-

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

Poucas veces Luíz Inácio da
Silva ten sido tan enérxico e ex-
plícito nas críticas aos EE UU,
como tras a decisión de resuci-
tar a IV Flota.

Abandonou a fina ironía, o
habitual sarcasmo sutil para
expresar directamente a súa
preocupación en termos béli-
cos, tomando iniciativas mili-
tares. A mediados de setembro
ordenoulle á Marina Brasileira
unha vixilancia estreita do  xi-
gantesco xacemento petrolífe-
ro P-53, atopado fronte as cos-
tas dos estados de São Paulo,
Río de Janeiro e Espirito Santo.

“ Os homes da IV flota están
xa aí, practicamente enriba da
bolsa de hidrocarburos descu-
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O Brasil sospeita que a IV Flota
quere apropiarse do seu petróleo

X.L. Franco Grande

Q uixera pensar que as re-
centes eleccións celebra-

das en Austria, que foron todo
un éxito para os ultranacionalis-
tas de Christian Strache e os ex-
tremistas de Jörg Haider, co pa-
rello afundimento dos socialde-
mócratas de Werner Fayman,
no son un adianto do que pode
pasar en calquera outro país eu-
ropeo.

A este resultado, provisorio
ata o día 6 de outubro, se chega
despois do que sucedera no ano
2000, cando a Alianza de Haider
entrou no Goberno de coalición
e provocou a inquedanza da co-
munidade internacional e ta-
mén sancións da Unión Euro-
pea por estimar que había unha
volta ao filonazismo. 

Os resultados son ben cate-
góricos e mesmo alarmantes: o
30 por cento dos votos para os
ultradereitistas, na oposición;
17,9 por cento para os ultrana-
cionalistas ; 28,6 por cento para
os socialdemócratas, que bai-
xan dende o 35,34 por cento
que tiveran nas eleccións do
2006, e os populares do actual
vicepresidente, que perden no-
ve puntos.

Con eses datos, e tendo en
contra que o número de esca-
nos a repartir son 183, é claro
que Werner Fayman, como
máis votado, o terá moi difícil
para formar Goberno, pois tan-
to Strache como Haider teñen
dito que non unirán as súas for-
zas para formalo. E tanto social-
demócratas como populares
veñen obrigados a se procura-
ren socios.

É moi grave, ao meu ver, este
resultado, despois do que oco-
rreu no ano 2000: vese que aos
votantes non lles importa moito
o que pensen no exterior, como
se Austria fose unha illa no
mundo, e porque a situación
máis ben se agravou dende en-
tón, como demostran os resul-
tados destas eleccións. �

LATEXOS

ELECCIÓNS 
EN AUSTRIA

’’

Vese que aos votantes
non lles importa
moito o que
pensen no exterior,
como se Austria
fose unha illa”

’’

A restauración
da IV Flota esperta
temores en América
do Sur. Os dirixentes
latinoamericanos
queren evitar
o dominio militar
dos EE UU sobre
os seus  recursos

Se  os presidentes da rexión
non deron entendido as ra-
zóns polas que se reactivaba,
en tempos de paz, nunha re-
xión sen potencial nuclear,
inocua como ameaza militar,
un  inxente  e custoso operativo
militar para patrular 15,6 mi-
llóns de millas e cubrir 30 paí-
ses, as aclaracións de James
Stevenson, comandante da
Marina Sur ao precisar que na-
vegarían tamén por augas cas-
tañas (lamentas e fluviais), non
só por mares azuis, remataron
por sementar o desconcerto.

As hipóteses sobre as verda-
deiras razóns da reactivación
son múltiples. Abranguen den-
de: as máis militaristas que
contemplan a IV Flota como a
plataforma dende a que deses-
tabilizar Bolivia, Ecuador ou
Venezuela; as que a sitúan co-

mo a antena e centro de opera-
cións para o control dos recur-
sos hídricos, petrolíferos, mate-
rias primas; as que consideran
que responde a un movemen-
to táctico defensivo tras a perda
de aliados políticos na rexións e
de bases militares como a de
Manta en Ecuador; ou aqueles

para os que non é máis que un-
ha forma de ocupación disua-
soria dos océanos, diante da
chegada de novas armadas co-
mo a rusa. Posibelmente, as ra-
zóns non sexan únicas, seguro
que están ensarilladas.

Suscita menos credibilida-
de a versión amábel do almi-
rante James Stavridis, quen
diante das reticencias amosa-
das, proclamou “A IV Flota
exercerá labores de asistencia
humanitaria, apoio ás opera-
cións de paz,  asistencia en de-
sastres naturais, cooperación
rexional, antinarcóticos.”

Lembran e consideran vi-
xente a afirmación do sexto
presidente dos EE UU, John
Quincy Adams: “Os EE UU
non teñen amizades perma-
nentes senón intereses per-
manentes”.�

’’A IV Flota exercerá labores
de asistencia humanitaria,
apoio ás operacións de paz,
asistencia en desastres
naturais, cooperación
rexional, antinarcóticos”

[James Stavridis]
Almirante da Armada dos EE UU.

Os EE UU só teñen intereses permanentes

O almirante da armada brasileira, Marcos Martins Torres [esquerda] xunto ao admirante estadounidense James Stavridis
durante unha conferencia de prensa conxunta en Brasília.                                                                                                                                      ROBERTO JAYME / REUTERS

’’Entre as súas misións está o
combate contra o
narcoterrorismo e as
actividades ilícitas; vixiar
buques, avións e
submarinos que transiten
polo Caribe, cooperar con
outras forzas armadas”

’’A nosa mariña ten que 
preservar a plataforma,
brasileira porque se non
pode chegar un listo e dicir
que é seu porque está
no fondo do mar”

[Luiz Inácio Lula da Silva]
Presidente do Brasil.
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nomías e mercados de traballo
de todo o mundo” e adiantou
que “o mundo nunca volverá a
ser o mesmo que antes da crise”.
O dirixente alemán pediu unha
maior regulación e a prohibición
das operacións financeiras cha-
madas “short-selling”, que se
basean nun sofisticado sistema

Xurxo González
O Goberno federal alemán,
composto actualmente polos
dous partidos maioritarios (os
socialdemócratas do SPD e os
conservadores da CDU), non
ten dúbidas: a culpa da crise fi-
nanceira é dos Estados Unidos.
Tanto a chanceler Angela Merkel
(CDU) como o seu ministro de
finanzas, Peer Steinbrück (SPD),
non dubidaron nos últimos días
en acusar as autoridades anglo-
saxonas de entorpecer repetida-
mente as propostas xermanas
para aumentar os controis sobre
os mercados financeiros.

Nun mitin para apoiar o Par-
tido Popular de Austria durante a
recente campaña electoral que
viviu este país, Merkel dixo que o
ano pasado o seu Goberno bus-
cou sen éxito o apoio do G8 (que
aglutina as economías máis im-
portantes do mundo) para apli-
car controis máis estritos sobre
os fondos de alto risco (hedge
funds) e os descuidos financei-
ros dos mercados de capital. A
chanceler insinuou que de terse
tomado as medidas que ela pro-
puña, teríase evitado o desastre
financeiro que se está a vivir en
Wall Street. O principal obxec-
tivo das reformas que defendían
as autoridades alemás era au-
mentar a transparencia dos
mercados.

‘OS EEUU PERDERÁN O SEU STATUS COMO

SUPERPOTENCIA FINANCEIRA’.  O pa-
sado 25 de setembro, Steinbrück
foi aínda máis aló nas súas críti-
cas e augurou que os EEUU
“perderán o seu status de super-
potencia do sistema financeiro
global”. O ministro de finanzas
afirmou nunha intervención no
Parlamento alemán que “os
efectos da crise se sentirán du-
rante os próximos anos nas eco-

para obter rendibilidade apos-
tando a que as accións en bolsa
baixen de prezo. Tamén pro-
puxo que o Fondo Monetario In-
ternacional ampliase as súas
atribucións como regulador dos
mercados globais.

O ministro de finanzas asegu-
rou tamén que a crise actual é un
problema estadounidense e re-
xeitou a posibilidade de que Ale-
maña crease un fondo de rescate
similar ao que se debate no Con-
greso estadounidense a pro-
posta da Administración Bush.

Nunha reunión con repre-
sentantes dos principais bancos
e aseguradoras alemás, Stein-
brück adiantou que buscaría o

apoio empresarial para reforzar
as normas internacionais referi-
das á responsabilidade persoal
dos axentes que interveñen nos
mercados, a desvinculación da
ganancias a curto prazo dos in-
centivos que reciben os executi-
vos da banca e a harmonización
das regulacións nos mercados
de capitais en Europa. Estas me-
didas están atopando gran res-
paldo entre os expertos econó-
micos da UE. Os analistas agar-
dan que Steinbrück propoña o
debate destas cuestións na pró-
xima reunión dos ministros de
finanzas dos países do G-7 que
se celebrará en Washington o
próximo día 10 de outubro.�

ANOSATERRA
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O Financial Timeseloxia o Banco de España. O influínte xornal econó-

mico estadounidense considera que as actuacións do regulador español,

que lle prohibiu aos bancos o emprego de produtos financeiros estrutura-

dos (opacos e responsábeis da crise), contribúen a que o sistema financeiro

español poida agora “capear o temporal”.�

Merkel culpa os EEUU de bloquear
o control do sistema financeiro

CRISE DAS BOLSAS

A PROTESTA DO 
7 DE OUTUBRO
’’

Eladio Romero
Secretario de Acción Sindical
da UGT-Galicia.

O conxunto da cidadanía
galega temos unha cita o

7 de outubro en Vigo para par-
ticipar na manifestación que
convocan UGT e CC OO, un
acto en demanda de algo tan
elemental como é a xenerali-
zación do traballo decente que
se celebra no contexto do cha-
mamento da Confederación
Sindical Internacional (CSI)
que agrupa organizacións sin-
dicais de 155 países.

A Directiva da UE de tempo
de traballo, xa aprobada polos
ministros de Traballo, de le-
varse a cabo, eliminaría as
cancelas á xornada laboral e
permitiría ampliala até as 65
horas mediante pacto indivi-
dual que deixa o traballador a
mercé da empresa.

É dicir, traballar 11 horas ao
día seis días á semana é unha
regresión das conquistas labo-
rais. Hai que lembrar que xa
no 1919 se estabeleceu a se-
mana de 48 horas e que a UE
viña recoñecendo estes princi-
pios dende a súa fundación.

Esta medida, acompañada
doutras como a Directiva de
retorno dos inmigrantes,
constitúen un paquete de de-
cisións, a todas luces inxustas,
que afastan a opinión pública
do proceso de construción eu-
ropea e que lanzan unha men-
saxe moi perigosa nos tempos
de crise económica que esta-
mos a vivir. Pechámoslles a
porta aos inmigrantes pero
como temos que seguir explo-
tando alongámoslle a xornada
laboral  aos traballadores au-
tóctonos para que sexa a clase
traballadora a que pague o
peso da crise.�

É un acto en demanda
de algo tan elemental
como é a xeneralización
do traballo
decente”

’’

Altos cargos do
Goberno alemán
reclaman a
harmonización do
regulamento
internacional

’’Alemaña rexeita 
a posibilidade de crear
un fondo de rescate
similar ao proposto
por Bush”

Na intervención no Parlamento

alemán, Peer Steinbrück, ministro

de finanzas, indicou que “os esfor-

zos internacionais para xestionar a

crise teñen sido efectivos”. Asegu-

rou ademais que esta situación

“non provocará un colapso do sis-

tema financeiro global”, aínda que

podería haber “imprevisíbeis efec-

tos a longo prazo”. O político ale-

mán predixo que os aforros dos

alemáns estarían a salvo e que o

sistema bancario do país é extre-

madamente estábel.

Non obstante, poucos días des-

pois os primeiros indicios de pro-

blemas chegaron á locomotora

económica da UE. O pasado día 29

anunciouse que un consorcio de

entidades financeiras alemás ache-

gara no último momento o finan-

ciamento necesario para que o

banco hipotecario Hypo Real State

puidera salvarse da quebra. Esta

entidade, con central en Munich,

debía facer fronte a un vence-

mento de débeda que ascendía a

10.000 millóns de euros, para o cal

se declarara incapaz por si mesma.

O salvamento produciuse logo da

reunión dos directivos dos princi-

pais bancos privados do país coas

autoridades do Banco Central ale-

mán (Bundesbank).

Os problemas para o sistema fi-

nanceiro xermano comezaran o

día da quebra de Lehman Brot-

hers, cando o Banco de Crédito

para a reconstrución e o Desenvol-

vemento (KfW), de titularidade es-

tatal, transferiu de xeito incorrecto

ao desaparecido banco de investi-

mento 300 millóns de euros, que

se consideran perdidos para as ar-

cas públicas.�

Un investidor segue a evolución dos mercados da bolsa en Taipei (Taiwán) o 30 de setembro. NICKY LOH / REUTERS

O efecto dominó chega a Alemaña
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A CIG avoga por unha nova lei de caixas de aforros. Os responsábeis da fe-

deración de banca do sindicato nacionalista indicáronlle aos Grupos Parla-

mentarios dos socios do bipartito e á Consellería de Economía que consideran

urxente unha renovación desta norma para garantir a implicación destas enti-

dades coa economía do país e impedir as aventuras especulativas. �

Manuel Cao

M entres todos os axentes da economía mun-
dial esperaban como auga de maio a apro-

bación do paquete de rescate consensuado polas
cúpulas dos partidos dos EE UU, os candidatos Ba-
rack Obama e John McCain e a Administración
Bush, van os congresistas e rexeitan por 228 votos a
205 o plan que ía calmar o sistema financiero global
mediante unha intervención que para uns supoñía
a vitoria do socialismo, para outros a socialización
das perdas dos que causaron o problema e para a
maioría unha medida inevitábel para evitar o co-
lapso financeiro pero que podía ser insuficiente
polo deseño desta ao non castigar os especuladores
e dotar de mínimas contrapartidas os contribuín-
tes e o Estado.

Noutros países, aparecen casos de insolvencia fi-
nanceira obrigando os Estados a interviren inxec-
tando recursos ou facéndose cargo das entidades,
ben sexa directamente ou mediante a cesión pac-

tada a outras sociedades financeiras. Nalgúns paí-
ses europeos xa se dan operacións de rescate me-
diante actuacións dos gobernos estatais pero, por
agora, non hai aseguradoras ou bancos que requi-
ran dunha actuación conxunta na Área Euro. Como
en todas as crises, existen oportunidades aparentes
ou reais que permiten que os máis ousados e capa-
ces poidan incrementar o seu tamaño facéndose
con sociedades de renome e entrando pola porta
grande en países de gran tradición capitalista. Xa se
verá se as operacións foron axeitadas pero os nego-
cios requiren dun equilibrio entre prudencia e risco.

A incerteza financeira estase a trasladar aos mer-
cados de materias primas ocasionando subas e bai-
xadas erráticas e cuantitativamente elevadas que
poden desestabilizar os mercados e orzamentos de
países dependentes destas. Do mesmo xeito, a coti-
zación das moedas semella impredicíbel e os inves-
tidores e axentes non saben a que apostar pois os si-
nais confusos que emiten os decisores políticos e a
información escasa e pouco fiábel no ámbito finan-
ceiro converte en alto risco case calquera operación.
A globalización acrecenta a incerteza pois son moi-
tos os axentes que interactúan e as consecuencias
dos seus actos afectan ao conxunto e non se ob-
serva, por agora, a maneira de que unha institución

global poida coordinar o proceso de toma de deci-
sións e as accións a realizar pois até os congresistas
dos EE UU semellan preocuparse máis polo seu es-
cano a disputar en novembro que polo estado da
economía en xeral.

En definitiva, estamos diante dunha crise finan-
ceira global que se trata de combater en base a estrate-
xias e mecanismos deseñados e implementados por
institucións e organismos diversos que pretenden ata-
llar as fugas que van aparecendo na súa área de in-
fluencia pero sen apenas coordinación explícita que
permita dar sinais de confianza ou, ao menos, de que
alguén leva o timoeiro. Probabelmente, existan inte-
raccións informais entre os organismos monetarios e
financeiros pero talvez a desconfianza e a incerteza
sexa a que regule tamén esas relacións. �

Como en todas as crises,
existen oportunidades
aparentes ou reais que
permiten que os máis
ousados e capaces poidan
incrementar o seu tamaño”

’’

INCERTEZA
’’

O conselleiro de Economia

[no centro] cos

presidentes das Caixas. A
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res, contos sobre orxías nas que
o samba e a cocaína combina-
ban sempre.

En só un ano, o considerado
mellor xogador do mundo caía
no esquecemento da afección e
no oprobio da prensa. Mais Ro-
naldinho aínda era unha marca,
unha fábrica que facturaba du-
cias de millóns de euros ao ano.

Un galego adestra a selección
de Tailandia de fútbol sala. O

compostelán Xosé María Pazos,

Pulpis, é o seleccionador de Tailan-

dia no mundial de fútbol sala. Ás

ordes do galego, o combinado

asiático foi subcampión do conti-

nente e conseguiu clasificarse para

a fase final da Copa do Mundo. Os

tailandeses caeron nun dos gru-

pos máis difíciles do torneo..�

Así que o Milan de Silvio Berlus-
coni, xa veterano en comprar a
bo prezo supostos ex cracks lan-
zou unha opa. O Barça aceptou
encantado e o seleccionador
brasileiro, Dunga, chamouno
para liderar o combinado olím-
pico do seu país.

A operación era eminente-
mente comercial. En Italia que-
rían vender camisetas. Xa chega-
rían máis adiante os goles. Para
iso estaban Kaká e incluso o re-
cuperado Andrei Shevchenko.

A TRISTURA DO HEROE. Pero Ronal-
dinho viviu traxicamente o seu
ocaso en Catalunya. Era un an-
xo caído amargurento que pele-
xaba cada día por recuperar o
pase máxico. Igual que o tafur a
quen non lle saen as trampas,
Ronaldinho sufría porque o ba-
lón xa non obedecía as súas or-
des, e a dor lanzábao na espiral
de autodestrución.

O gol da vitoria do Milan
diante do todopoderoso Inter
de José Mourinho é o símbolo
dunha posíbel resurrección. Os
rosoneros soñan con que o me-
diapunta que parecía destinado
a ser estatua de sal no museo da
gloria de San Siro devolva os tí-
tulos de antano. Ronaldinho ta-
mén o soña pero non sabemos
se o dará conseguido. A liga ita-
liana é a máis dura do mundo co
deportista, sobre todo se necesi-
ta tempo para puír o seu talento.
Casos houbo no pasado de figu-
ras que non deron arrancado a
pesar da súa boa actitude. A ou-
tros tronzoulles a resurrección
algunha doenza inesperada.

É curioso que o gol máis es-
perado de Ronaldinho chegue
pouco despois de que o seu gran
valedor Dunga o apartase da
convocatoria da selección cana-
rinha.Malia o acoso xornalísti-
co, a reputación do gaúcho no
seu país permanece incólume e
e as dúbidas sobre a súa valía
dóenlle moito máis na casa que
en calquera outro lugar. �

César Lorenzo Gil
En maio, Ronaldinho Gaucho
era un cadáver do céspede. A
prensa deportiva, tanto en Ca-
talunya como no Brasil, narra-
ba con detalles a súa disoluta vi-
da nocturna. Noites que non
acababan nunca, locais tene-
brosos que o futbolista pechaba
arrodeado de ducias de mulle-

O gol de Ronaldinho Gaucho diante
do Inter de Milán estiñou as dúbidas que
había sobre o rendemento do brasileiro
co Milan. Realmente non foi a súa fichaxe
só unha operación comercial

Resucitou Ronaldinho?
ÍDOLOS EN CRISE

Ronaldinho celebra o gol da vitoria do Milan perante o Inter. TONY GENTILE / REUTERS
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C. L.
Hai dúas festas fun-
damentais na longa
carreira de celebra-
cións organizadas
por Ronaldo. O seu

aniversario no chalé

que posuía cando xogaba no
Madrid converteuse nun mito
da depravación e foi punto de
arranque para a súa saída cara a
Italia. Aínda hoxe se fala –nunha
cidade tan afeccionada ao ruxe-
ruxe é natural– daquelas limusi-

nas ateigadas de ninfetas e das
encargas industrias de preser-
vativos que, tempo despois, o
discípulo máis avantaxado do
carioca, Robinho, faría famosa
noutra festa no Brasil.

A outra, o encontro surrea-
lista do campión do mundo
con tres travecosno Rio de Ja-
neiro. “A xente non lle perdoou
que acabase deitándose con
tres homes... feos”, berraba un
humorista na Rede Globo bra-
sileiro. Nese intre acabou a súa
carreira e caeulle na barriga to-
do o éxito que o fenómeno co-

lleitara desde os 17 anos gol a
gol e xogada a xogada.

A derrota de Ronaldo chegou
por enchenta de éxito e agora pa-
sea os caracois do pelo polo cam-
po de adestramento do Flamen-
go do Rio, o seu primeiro equipo.

Tan grande foi que os searei-
ros do Fla montaron unha co-
lecta para ficharllo ao Milan.
“Imos colocalo de novo como
rei da Baía de Guanabara”, be-
rraba un dos promotores amo-
sando o billete de 10 reais (ao
redor de 4 euros) co que inicia-
ba a subscrición.�

Pésimo estado de forma, a honra polo chan 
e nulo futuro no fútbol. Velaí o xogador
que os seareiros do Flamengo queren fichar
mediante subscrición popular

Ronaldo adéstrase co Flamengo

mentres se recupera dunha lesión.

BRUNO DOMINGOS / REUTERS

O bandullo de Ronaldo
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parar a sentar, porque sentar é
morrer; o discurso dos miserá-
beis; as voces subalternas do po-
bo, as que falan dunha historia
contada noutra lingua. As aldeas
están cheas de literatos”, afir-
mou, para se referir á invisibili-
dade da literatura popular, ao si-
lenciamento da poesía cotiá, por
medio da extinción de formas de
vida (e, en consecuencia, formas
de fala): “xa non facemos andar
as palabras; xa non xogamos con
elas; xa non cantamos”.

CULTURA.24. ANOSATERRA
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Lara Rozados Lorenzo

N a primeira das me-
sas, o venres 26,
Rubén Ruibal,
Oriana Méndez e

Mario Regueira, moderados por
Chus Nogueira, trazaron as “car-
tografías literarias no novo sécu-
lo”. Púxose en dúbida o concep-
to de “xeración”: “as cousas ver-
dadeiramente interesantes des-
te país non as fixeron as chama-
das xeracións literarias, senón
grupos de persoas que decidiron
intervir no sistema en momen-
tos concretos”. Como exemplo,
unha experiencia editorial auto-
xestionada, como Estaleiro, “po-
de catapultar cun cambio que as
grandes editoras foron incapa-
ces de realizar: darlles prioridade
aos xéneros máis descoidados
por estas, e darlles aos discursos
subalternos unha relevancia
inesperada”. Tamén salientou
Oriana Méndez: “Estou cansa
desa idea do escritor-novo-
comprometido. Podes ter 50
anos e ter o mesmo grao de
compromiso”. Na mesa falouse
tamén de asumir a anormalida-
de, a subalternidade. Heterodo-
xia, autoedición, videocreación
ou ciberliteratura... Novas vías
para sacar a literatura, de vez, da
torre de marfil. 

O SUPERPODER DE FACERSE INVISÍBEL.
Elvira Ribeiro introduciu a se-
gunda das mesas da tarde do
venres. Nela, a profesora Iolanda
Aldrei sinalou a diferenza entre a

invisibilidade autorial e a da pro-
pia obra: “criar textos para a ga-
beta non ten sentido”. Sinalou

tamén “todo acto literario é unha
disidencia coa comunicación: os
posicionamentos lingüísticos,
éticos e estéticos quedan explici-
tados. É un acto de transmisión
nunca aséptico: a toma de deci-
sión entre o discurso hexemóni-
co e o propio, situarse na norma-
lidade ou a rebeldía”.

Pola súa banda, a profesora
Ana Acuña, membro do conse-
llo asesor da revista Madrigal,
aludiu ao interese de certos dis-
cursos: “o dos que non poden

Por último, interveu na mesa
Samuel Solleiro, autor dos li-
bros de relatos Elexías a Deus e
ao Diaño ou DZ ou o libro do
esperma. “Quero falar da invisi-
bilidade non como algo que se
sofre, senón como un superpo-
der. De aproveitala”. Considera
que a literatura galega é abondo
“visíbel”, mais salienta dúas la-
cras: “a maquinaria do autoo-
dio, pola cal a visibilidade non é
completa se non é tamén den-
de fóra; e o analfabetismo fun-

Non hai xeracións, só creadores ind
O III Encontro de
Novos Escritores
organizado pola
AELG no Pazo
de Mariñán abriu
novos debates
sobre a literatura
galega, entre eles
o da importancia
do autor individual
fronte ás xeracións

DEBATE LITERARIO

’’Xa non facemos andar
as palabras; xa non
xogamos con elas;
xa non cantamos”

[Ana Acuña]
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cional: o hábito de ler non está
moi presente”. Tamén cuestio-
nou se é boa ou necesaria a visi-
bilidade. “O termo normaliza-
ción non me gusta nada, soa a
homoxeneización. E ás veces
téndese a falar da “literatura ga-
lega” como “unha gran dama”.
E as pequenas moléculas que a
compoñen?” Lembrou tamén
que este corpus adoita propor-
cionarlles capital simbólico a
“medios de comunicación que
non o merecen”.�

CULTURA.25.

res individuais

ANOSATERRA
2-8 DE OUTUBRO DE 2008

A última das mesas, “Literatu-
ra, sociedade e nación”, mo-
derada por Marta Dacosta,
contou coa presenza de Ma-
ría Reimóndez e Carlos Ne-
gro. Non puido estar Rafa Vi-
llar, que recollía ese día o Pre-
mio de Poesía Cidade de Ou-
rense, pola súa obra Migra-
cións. Reimóndez, vestida
cun dengue, presentou a súa
intervención co título “Oku-
par o traxe de galega”: “vestír-
monos parece moi trivial, pe-
ro está cargado de significa-
dos. Primeiro, polo material
que utilizamos: a lingua”. A
este respecto, linguaxes non
hexemónicas, como as opos-
tas á dominación patriarcal,
ou as que veñen dunha cultu-
ra non occi-
dental, “se-
guen quedan-
do fóra”. 

“E as mulle-
res somos sem-
pre conscientes
de termos o tra-
xe posto. Mes-
mo hai unha
tendencia a po-
ñérennos “ves-
tidiños” litera-
rios, e así Castro
foi durante sé-
culos “a santiña, a chorona”.
Dende a escrita das mulleres,
afirmou, aínda non se pode
“criticar aos deuses da na-
ción”, como a misoxinia de
Pondal, “nin chamar dema-
siado a atención, ou ter dema-
siado éxito. E tamén apelou á
necesidade de “entender a li-
teratura como arma de cam-
bio social, pero dende a plura-
lidade de identidades e dende
a posibilidade de pór as cousas
de orde diferente á estabeleci-
da (temos un dengue, pero fei-
to do material que nós escolle-
mos e podémolo pór do re-
vés)”.

Carlos Negro situábase na
cuestión identitaria: “quen
son eu? Un cidadán dunha
nación sen estado, que fala

unha lingua minorizada, per-
tencente a unha xeración que
se educou nos estertores do
franquismo”. Lembrou a Bo-
rrazás, “a nosa literatura es-
críbese dende a inestabilida-
de política e unha lingua mi-
norizada. Pero a estabilidade
política e a normalización lin-
güística son obxectivos políti-
cos. E un bo libro ten que ter
como obxectivos estabelecer
espazos de liberdade, achegar
unha experiencia emotiva, e
transformar o artificio en vi-
da. Todo o mundo ten dereito
a querer ser un referente éti-
co, pero a fachenda intelec-
tual é perigosa”. Sinalou dife-
rentes motivacións para a es-
crita: a redentora, a lúdica, a

subversiva, a pe-
dagóxica... E
concluíu: “a lite-
ratura galega ten
que ser abondo
madura como
para combinar
ortodoxias e he-
terodoxias. Máis
ca un sistema li-
terario, busque-
mos un ecosiste-
ma libertario”. E
cunha frase do
último episodio

d’Un cuarto de seu, de Virgi-
nia Woolf, chegou á que pode
ser a conclusión das xorna-
das. Tamén a poeta Antía
Otero, mestra de cerimonias
do recital que tivo lugar no
Museo de Belas Artes da Co-
ruña esa mesma tarde, con
María Lado, Lucía Aldao, Estí-
baliz Espinosa, Emma Cou-
ceiro, Celso Sanmartín, O Leo
e o García, de Dios ke te crew,
retomou a Woolf: “que escri-
bades o que queredes escribir
é todo o que importa. Non
importa se vai durar eras ou
só unhas horas, pero sacrifi-
cardes un migallo da vosa vi-
sión, como deferencia a algún
sabio ou a algún profesor
cunha vara de medir, sería a
máis abxecta traizón”.�

Ten Deuses a nación
ou só inestabilidade?

Na mesa que moderou Fran-
cisco Castro sobre literatura e
internet participaron Lara Ba-
celo, ou Sara Jess no seu carta-
foldesilencios.blogspot.com,
pioneira do videopoema en
Galiza; Leo F. Campos, que pu-
blicou no libro Hai Cu. Pintadas
no báter os post do seu blog,
haicu.blogspot.com; e Eduar-
do Estévez, a quen lle foi recen-
temente impugnado o premio
González Garcés por ter a súa
obra poética pendurada en en-
construción.blogspot.com.

Estévez salientou que esta-
mos perante unha nova di-
mensión do texto literario: “te-
mos unha nova forma de pen-
sar, en hiperlinks”. A cuestión é
como afrontar o cambio: “o sis-
tema está afeito a marcar as
fronteiras . Como reacciona
cando se lle moven os mar-
cos?”. Pola súa banda, Leo F.
Campos formulou “por que a
revolución? Por que o ser hu-
mano decide que internet é un-
ha ferramenta necesaria?”.
Lembrou a Dadá, a Duchamp,
a necesidade de “esnaquizar o
concepto de soporte: o que im-
porta é o que tes para dicir.
Cómpre acabar co concepto
do elitismo, tanto na produ-
ción como na recepción da
obra. Todos seremos artistas,
todos seremos situacionistas”.
Volveu á idea de desacralizar o
libro, de ser consciente da poe-
sía como vivencia. “Para min, o

fragmentarismo e a fugacidade
non son condenas: son unha
bendición. Interésame bastan-
te pouco a poesía “eterna”.

Lara Bacelo contou como
comezou Filoloxía Galega por-
que quería escribir, pero dei-
xouno para contar historias a
través da imaxe. Contactou,
grazas a Estévez, con Internet:
“permitía escribir de xeito anó-
nimo (nunca me sentín cómo-
da recitando), a mestura de tex-
to escrito, imaxe e son...”. Ape-
lou tamén á interactividade
que posibilita a rede co público:
“é como ir á misa e poder le-
vantar a man para dicir que
non estás de acordo”. O seu
blog chegou a ter máis de mil
visitas, “mentres que nos libros,
se vendes 800 xa te podes con-
siderar un best seller”. 

Xurdiu o debate da autoría:
“o concepto de autor está a se
diluír, pero teño a sospeita de
que era unha falacia moi gran-
de”, afirmou F. Campos. Así e
todo, púxose moi en cuestión a
posibilidade de internet como
medio “democrático”: “non
chega a todas apartes e esixe
certa alfabetización no medio”,
contaba Estévez. “Máis do que
como un soporte, temos que
entendelo como un xénero. E
aquí chega o gran debate des-
tes días: un blog é un libro? Iso é
bastante reducionista, non se
pode tentar encaixar un ele-
mento novo dentro dun para-
digma antigo”. Entrou tamén
en xogo a cuestión da propie-
dade intelectual e dos dereitos
de autor. “Son unha pexa”, afir-
mou F. Campos: “estou en
contra dunha policía cultural a
impedir a libre circulación das
ideas”. Lara Bacelo salientou, a
este respecto, a existencia de li-
cenzas Creative Commons.�

’’A literatura galega ten
que ser abondo madura
como para combinar
ortodoxias e
heterodoxias”

[Carlos Negro]

A rede como soporte
ou xénero literario

Francisco Castro, Eduardo Estévez, Leo F. Campose Lara Bacelo. 

’’A interactividade da rede
é como ir á misa e poder
levantar a man para dicir
que non estás de acordo”

[Lara Bacelo]
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afinación e o perfeccionamen-
to da dixitación “de tranquilla”,
a súa motivación, segundo as
súas palabras, “é a de ser teste-
muña e participar da riqueza
expresiva e xenuína da gaita e a
música galegas. Todo isto resú-
mese no fascinio e posibilida-
des que atopo nas dúas (…)
Personalmente síntome satis-
feito pola visión, cada vez máis
completa que teño da tradi-
ción froito do estudo, a adica-
ción e esperanza polo moito
que aínda teño que aprender”.

Considera o momento ac-
tual “moi positivo, tanto no to-
cante á presenza na vida públi-
ca como no medre constante
de mozos e mozas que a ela se
van incorporando”. Mais, non
embargante, “hai unha perda
evidente de xenuinidade…;
porque a idea que delas se di-
funde está moi contaminada,
eu diría que irreversibelmente.
Unha das maiores preocupa-
cións é a transformación tan
grande que está a vivir, non xa
a música galega de raíz, senón
a idea que o cidadán medio ten
dentro e fóra do país”.

Fiel a estas premisas, e froito
da súa xa longa traxectoria, fai-
nos unha nova entrega: “As fon-
tes musicais”. Xunto a un bo
grupo de amigos, convídanos
nesta ocasión a unha viaxe po-
los aires máis enxebres do noso
cancioneiro popular; con melo-
días e cantares procedentes de
comarcas da costa e do interior

montaña do nordeste lugués.
Como todo bo traballo gai-

tístico que se precie de tal é im-
prescindíbel un bo acompaña-
mento, nesta ocasión por con-
ta dun Manuel Alonso esplén-
dido ao tambor e bombo; ho-
me moi estimado e coñecido
nos ambientes de raíz de Vigo e
bisbarra. Principalmente polos
moitos anos xa na compaña
dos membros de “Noitarega”.

O bo facer deste dúo e da
equipa que o acompaña, vén
establecer unha sorte de liña
de continuidade entre os intér-
pretes do século XIX e os ac-
tuais. Magnífico e magnánimo
exemplo, xa que unha outra
das súas facetas é a da transmi-
tiren aos máis novos.

Como ben di Xosé Manuel
Fernández “Muxicas” no limiar,
“… se un pobo sen música non
soña, Galicia pode durmir tran-
quila. Os seus máis ledos soños
terán como música de fondo a
destes gaiteiros”. Deles tamén
cabería dicir aquilo de “ben sa-
ben o que tocan, e tocan ben o
que saben”. Outro tanto do tra-
ballo que están a desenvolveren
os membros da pontevedresa
Asociación “Toque Pechado”…
Por algo será que o “Memorial
Ricardo Portela” vai xa pola súa
IX edición, non si?�
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e algunhas outras da súa auto-
ría. Acompaña cada peza unha
referencia verbo da súa proce-
dencia e as fontes orixinarias
coas que traballou, sexan estas
orais, sonoras ou documentais.

De entre as catro da súa co-
lleita, salientar unha “jota” adi-
cada a Sandra Tamayo, gaitei-
ra de Murcia. E tamén a faceta
do Juanjo cantor e percusio-
nista na “jota de Seaia, recolli-
da a María Varela de Seaia
(Malpica); ou a sobria e mini-
malista Molinera de Vilar de
Mouros”, na que nun xeito
propiamente ancarés amosa
as posibilidades expresivas da
acertada maridaxe entre voz e
pandeiro.

Rende asemade homenaxe a
don Emilio Fernández de Vila-
res (Ribeira de Piquín), coa
“Muiñeira de Fontesanta”; dei-
xándonos os arrecendos do gai-
teiro de Andreu, do Penela de
Vilafrime ou o Paxaro de Silva-
chá. Tamén a “Muiñeira de Gar-
cía” (o farcía de Xinzo), coñecida
durante anos grazas á Danza de
Reis de Guláns e os seus “encin-
tados”. En “Ai Maruxiña, non
bebas o viño”, colaboran as
pandereteiras “Polavila” de
Piornedo (Cervantes); unha pe-
za que en distintas versións é
coñecida en toda a zona de

ción sobre a tipoloxía antiga.
Xa a mediados dos oitenta ti-

véramos a satisfacción de ler os
seus dezasete traballos de in-
vestigación no xornal Faro de
Vigo; mais tamén de escoitalo
nalgún espazo radiofónico.
Asemade formou parte do gru-
po “Tronada” e do de folk-rock
“Alecrín” con quen grabaría un
disco. Despois virían os recopi-
latorios dos concursos “Fin de
Siglo”, acadando senllas men-
cións como intérprete solista
no “Inter-céltico” de Vigo e no
“Constantino Bellón” de Ferrol.

Sempre preocupado pola

Rodolfo Dacuña
Tivemos a oportunidade de co-
ñecelo contra fins dos anos se-
tenta, nun tempo no que facer
música tradicional na rúa fóra
dos guións das festas, mesmo
estaba mal visto. Aquel mozo
chamaba a atención, tanto pola
súa planta como polo timbre co
que expresaba as melodías. Así,
non era de estrañar que sempre
houbese viandantes que se deti-
ñan con deleite a escoitalo; uns
días nun tramo da viguesa rúa
do Príncipe, outros noutro pun-
to da devandita zona peonil. En
non poucas ocasións, entre pe-
za e peza, tiven a oportunidade
de falar con el. Para a miña sor-
presa, resultou que non só non
era da nosa bisbarra, senón que
para el Galiza convertérase nun
ámbito musicalmente evocado
dende o seu Madrid natal.

A historia comezara no perí-
odo do servizo militar, mo-
mento no que lle poñen nas
mans un exemplar da nosa cor-
namusa; e el, intérprete auto-
didacta, sinte a necesidade de
profundizar na materia. Así
pois, unha vez rematada a da-
quela “mili obrigatoria”, decide
vir para acó. O que lle permiti-
ría un contacto permanente
cos artesáns de “Os Alegres” de
Mourente; con Xesús e Ricardo
Portela e un longo etc.

Tal era o seu interese que,
perante a nosa sorpresa, todos
os fins de semana non dubi-
daba en apañar a estrada Ma-
drid-Coruña. Camiño de ida e
volta que faría durante unha
tempada coa intención de do-
minar os segredos da gaita be-
bendo das fontes vivas da tra-
dición, até se decidir por fixar
a súa residencia definitiva en-
tre nós.

Cando pasaba un tempiño
sen o escoitar na rúa os coñeci-
dos dicíanme que marchara a
recoller no rural; outras veces
para Asturias. Daquela chegara
mesmo a tocar en localidades
non só da cornixa cantábrica, se-
nón tamén polo sur de Francia.

Nun momento dado deci-
diu que o seu estilo tiña que en-
camiñarse seguindo o reperto-
rio dos “Soutelos”, de Adelino
Pichel e Emilio Fernández; de
Xan Tilve e Clemente Díaz. En
suma, dos músicos de raíz po-
pular máis afastados dos am-
bientes urbanos. Esculcou nos
instrumentos de vello, pois para
el gardan unha valiosa informa-

’’O bo facer deste dúo e
da equipa que o acompaña
establece unha sorte
de continuidade entre
os intérpretes do XIX
e os actuais”

Juanjo Fernández
Un madrileño mestre do toque fechado

Juanjo Fernández
e [abaixo]

Manuel Alonso.
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Redacción/ilustración: 

Gonzalo Vilas

No tempo das play station, os mp3, as Wii,

de internet ou de calisquer aparello no que

un queira pensar, un divertido xogo que

non precisa nin de electricidade, sigue 

atraendo a cativos, mozos e mozas e

mesmo os seus pais e nais.

O futbolín, na forma en que o coñecemos

hoxe, foi o invento dun galego, que o ideou

mentres estaba nun hospital en tempos da

guerra civil. Alexandre Finisterre quería

entreter así aos nenos que, polas súas feridas,

non podían xogar ao fútbol de verdade.

Mentras o xogo se popularizaba en 

España, o seu inventor, exiliado, 

permanecía ignorado. Moitos anos 

despois fíxoselle xustiza...
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Algúns
trucos
do xogo
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O futbolín chámase matraquilho en portugués (hai

quen quere tamén importar o nome para Galiza), foos-

ball en inglés, balilla en italiano, na Arxentina

metegol, en Chile taca-taca, e así un sinfín de nomes

que demostran a extensión deste xogo polo mundo.

Do mesmo xeito, existen moitas variantes na forma das

mesas, dos xogadores (con pés ou con tacos), distribu-

ción destes no campo, etc...

Os futbolíns que temos por Galiza son tamén comúns

en Cataluña e outras zonas, pero noutros sitios do esta-

do varían bastante.

Non existe un campionato do mundo nin nacional que

se poida chamar tal, aínda que casi todos os bares que-

ren ter o seu. Hai campionatos de maior prestixio polo

número de xente apuntada e pola seu nivel de xogo.

Nas normas tamén hai discusións para todos os gustos,

aínda que está bastante aceptado que hai dúas modali-

dades de xogo: parando e cambiando a bola de xoga-

dor, e sen parar, que dá un xogo máis rápido. Antes de

botar a xogar hai que porse dacordo nestes detalles!

O futbolín é un xogo no que poden competir nenos,

nenas, homes e mulleres de calquera idade, en igualda-

de de condicións, xa que a forza física importa moito

menos que a habilidade.

Alexandre Finisterre
Alexandre Campos Ramírez, nado en 1919 en

Fisterra, tomou para sí mesmo o nome da súa

vila para ser coñecido para sempre como Ale-

xandre Finisterre.

Aínda que, como con todos os inventos, nunca

todos se poñerán de acordo, hoxe é recoñeci-

do como o inventor do futbolín. A pesares de

que xa había artiluxios máis ou menos seme-

llantes na súa mecánica, o xogo tal como o

coñecemos foi unha invención súa, feita na

guerra civil, mentres se repoñía das feridas

causadas polas bombas nazis sobre Madrid.

Alexandre patentou aquel invento en 1938,

pero viuse obrigado a saír por Cataluña cara a

Francia, pola entrada das tropas franquistas.

Naquel penoso viaxe perdeu o papel da

patente, que daquela sería o que menos lle

importase.

Sempre no exilio, a principios dos anos 50 esta-

bleceuse en Guatemala, donde fabricou futbo-

líns de madeira e fixo negocio con eles. Alí

xogou unha partida co Che Guevara, que

aínda era pouco coñecido daquela.

Un golpe militar en Guatemala levouno a

México, despóis de escapar dos militares

secuestrando un avión... cunha pastilla de

xabrón que fixo pasar por unha bomba!

A vida de Finisterre foi moi novelesca, e foi,

ademáis de inventor, un notable home de cul-

tura, editor, poeta, sempre na férrea militancia

antifranquista.

Morreu o ano pasado, con tempo abondo para

verse recoñecido en todo o mundo como o

creador do futbolín.

Como en calquera xogo, no futbolín hai unha serie de técnicas,

estratexias e trucos que nos axudarán a disfrutar mellor del.

Despóis está a habilidade, velocidade e pillaría de cada quen, que

tamén contan moito!

Nestes esquemas tes distintas posicións nas que 

porteiro e defensa tapan o ángulo de tiro do dianteiro.

A defensa.

No futbolín tan importante é atacar e meter

goles como defenderse.

O porteiro e os defensas teñen que formar 

un ángulo que cubra o tiro do dianteiro 

en cada posición.

Alexandre Finisterre 

BULE-BULE 1327  1/10/08  00:09  Página 2



ANOSATERRA
2-8 DE OUTUBRO DE 2008

E d i c i ó n s
A NOSA TERRA

Cando o rival tira desde a media, hai que tentar

cubrir o tiro coa media, a defensa e o porteiro,

combinando as posicións co compañeiro.

Canto máis lonxe é o tiro, máis amplo é o ángulo

que abarca, e máis forza colle a bola, polo que é

importante tentar tapalo.

Por outra banda, o atacante na media pode bur-

lar esta defensa cambiando a bola de xogador,

de maneira rápida, e tirando así por donde non

está cuberto.

Lembra tamén que a

forza nos mandos

prodúcese cun

movimento do

pulso, non do brazo.

Hai xente que quere

darlle forza cun

movimento do

corpo, cando toda a

forza e dirección son

dadas pola man.
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An Alfaya 

JJL.Cuerda recorre á litera-
tura para amosarnos o seu

imaxinario cinematográfico,
coa Guerra Civil como pano
de fondo. De Los girasoles
ciegos quedo coa forza des-
trutiva da igrexa na educa-
ción. O personaxe do cura
novo é a caricatura dun ser
frustrado, envilecido e sufo-
cado polas súas paixóns irre-
verentes. Encarna un estere-
otipo de mestre-ruín encar-
gado da instrución duns
pupilos maleables e asustadi-
zos, fillos da posguerra, que
medran baixo a tutela do me-
do duns ou da fachenda dou-
tros. Doulle as grazas a
A.Méndez polo seu fermoso
libro, que estendo a M.Rivas
polo seu relato A lingua das
bolboretas, levado ao cine ta-
mén polo mesmo cineasta.
Pardal, o neno protagonista
do conto, empatiza cun mes-
tre-conciliador, que será con-
denado por defender as súas
ideas roxas. A súa mirada re-
flicte o terror dun cativo que
non comprende o sentido do
que acontece, un neno que,
presumo, sentirá remorde-
mentos o resto da súa vida,
podrecendo na ditadura
franquista, lembrando os
seus improperios cara ao
mestre. Porén, mal que lle pe-
sen a algúns, as historias
“guerracivilescas”, son nece-
sarias. Historias como As
sombras do faro, Noite de vo-
races sombras ou Corredores
de sombra de A.F. Paz, O lapis
do carpinteiro, Os libros ar-
den mal de M.Rivas, Home
sen nome de S. de Toro, ou
Cardume de R.Vega, entre
outros, restitúen a memoria
dos nosos devanceiros, sen
rancores, mais con rigor. Pola
miña banda quixen aportar o
meu gran de area con A som-
bra descalza. Se de educación
falamos, creo que isto tamén
supón educar. �

LITERATURA-
CINE-EDUCACIÓN

Restituír 
a memoria
dos nosos
devancei-
ros, sen
rancores”

’’

Un ao dez.

Autor:  Betty Ann Schwartz

Ilustracións:  Susie Shakir

Editorial: Edicións A Nosa Terra

Curioso e orixinal álbum ilustrado co
que os cativos, de certo, van gozar
non só polo seu contido senón ta-
mén polo seu deseño. Trátase dun li-
bro sorpresa xa, antes de comezar a
súa lectura, pois o primeiro que
chama a atención de modo positivo,
é o seu formato de maleta portadora
dunha amálgama de palabras, cores
e formas que fai que resulte atractivo,
e mesmo engaiolante, a calquera lec-

tor. É unha maneira divertida para
que os nenos asimilen as nocións bá-
sicas matemáticas de contar e mais
de descontar dun xeito gráfico, visual
e táctil a través dunha máxica cinta in-
terior, metáfora do talo dunha flor
polo que unha determinada serie de
animaliños quere gabear, pero só un
será o que logre o seu obxectivo. Des-
taca a simbiose entre o texto e a
forma dando lugar a un dobre libro
onde o resultado tamén variará se-
gundo se lea polo dereito ou polo re-
vés. O soporte, en tapas duras, é axei-
tado para levalo contigo e así poder
practicar en calquera sitio, facendo

del un fermoso compañeiro de viaxe.
Aínda que non se escatiman recursos
para o colorido das súas páxinas, o
branco e o negro son as cores predo-
minantes que ocupan os fondos das
mesmas e que limitan e sinalan a do-
bre lectura a dúas mans.�

Alba Piñeiro

A diversión de contar

Atopa neste barullo de letras os nomes de seis

montañas galegas.

Atopa o camiño 

do tesouro. Só hai que

seguir a frecha. 

A correcta, claro!

Horizontais:
1- Pelos da cara. 2-Ave palmípeda, ou xogo de mesa. A segun-
da letra do abecedario. 3- Unha nota musical. Si repetimos esto,
chamamos pola nosa nai. 4-Símbolo do xofre. Ía para Santo,
pero non collía. 5- Persoa de moi pouca altura, pero moi pouca.

Verticais:
1- No que levamos a com-
pra. 2-Aquí, sobre todo si o
dí un arxentino. Símbolo do
Nitróxeno. 
3- Un deus dos exipcios.
Siglas de Sociedade Anóni-
ma. 4- Si repetimos esta
letra, mandámosche beber.
Sin ela non poderíamos
coller as cousas, nen facer
casi nada. 
5-Danos aire cando vai calor,
e non hai que enchufalo...
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despois de ser escrita, por unha
compañía que a suba ao escena-
rio. “Ogallá (a edición da Obra
dramática completa) sirva para
que se recupere. É un autor que
viviu o éxito en vida. Eu lembro,
de pequeno, a estrea de Lenta
raigamee Caderno de bitácora
con moitísimo público. Pero logo
foi quedando desprazado, entre
bambolinas. O libro pode servir

como unha ferramenta para le-
valo á escena, pero tamén son
textos de interese para calquera
lector. E para os estudosos do te-
atro, este é un autor que teñen
por revisar”. 

Aínda no 2003, Antonio Si-
món dirixiu O veloriono marco
do espectáculo Daquel Abrente,
que incluía tamén Laudamuco,
señor de ningures, de Roberto
Vidal Bolaño. Estoutro drama-
turgo fundamental para o noso
teatro morrera o ano anterior.
Eles dous, xunto a Manuel Lou-
renzo e Francisco Pillado, foron
o motor da dignificación das ar-
tes escénicas en Galiza. Taxes
non chegou á estrea, que foi en
marzo no Salón Teatro compos-
telán. Morrera en febreiro, con
62 anos, logo de levar dez anos
retirado dos escenarios por
cuestións de saúde. O veloriofoi
unha das obras máis representa-
das do teatro galego, con preto
de 200 actuacións.

CULTURA.31.

TAMÉN NAS PANTALLAS E NAS ONDAS.

Aínda quedaría fóra unha peza
inédita, da súa mocidade. “É
unha obriña iniciática, de feito,
está en castelán: La Guerra del
poder o el poder de las ideologías,
un primeiro ensaio”, conta
Xurxo Taxes. “El mesmo dixera
en ocasión que era unha obra
pretensiosa. Pola contra, sería in-
teresante recoller os seus moitos
traballos xornalísticos”. Tamén
na narrativa, obtivo no 73 o pri-
meiro premio no concurso de li-
teratura infantil O Facho, co
conto “O Choniño”. 

Taxes desenvolveu tamén o
seu talento a través do cinema,
“nun momento iniciático”, su-
bliña Xurxo: son seus os guións
d’O cadaleito,  adaptación dun
conto de Ánxel Fole (“A caixa do
morto”), dirixida por Enrique
Baixeiras no 76, e d’O caso das
galiñas aforcadas, que interpre-
taron Lino Braxe, Manuel Man-
quiña e Antonio Durán, Morris.

O cadaleito mesmo chegou ao
Festival de Pessaro, en Italia, e
acadou o Premio Mikeldi de
Prata no XVIII Certame Interna-
cional de Cine Documental e
Curtametraxes de Bilbao, no 77.
Xa no 75, nas III Xornadas de
Cine en Ourense, o Tribunal de
Orden Público requisara unha
curta baseada no seu conto “A
tola”, dirixida por Miguel Gato.
Non eran tempos doados: “de
feito, a distancia temporal entre
a escrita d’O velorio e a súa es-
trea ten bastante que ver co
medo á censura. El non facía un
teatro en absoluto panfletario,
pero si social”. 

Autores como Manuel Lou-
renzo e Roberto Vidal Bolaño,
que movían as súas propias
compañías, estiveron máis
tempo en activo. “O feito de
non ter compañía propia, a fe-
bleza inherente ao sistema tea-
tral, e, tamén, o seu propio ca-
rácter, hedonista e ácrata, fixe-
ron que a súa obra dramática se
limite a estas cinco pezas. Non
se escribía para ter os textos na
gabeta”, conta Xurxo. Tamén
lamenta que non se lle desen
máis azos por parte do teatro
institucional. A edición da Obra
dramáticade Francisco Taxes é
un primeiro paso para a recu-
peración dunha figura que foi
dos principais axentes dinami-
zadores do noso teatro.�

Lara Rozados
Francisco Taxes Prego (A Co-
ruña, 1940–2003) formou parte
do chamado Grupo de Ribada-
via ou Grupo Abrente, un dos
alicerces do noso teatro. A co-
mezos dos anos setenta fundou
xunto con outros escritores e ar-
tistas os colectivos coruñeses de
arte experimental A Carón e
Galga, e cando se estreou, no
colexio compostelán La Salle no
78, O velorio, que el escribira
sete anos antes, por parte do
grupo Troula, abriuse o camiño
para o teatro profesional galego.

Despois aínda virían Lenta
raigame(no 79, posta en escena
ese mesmo ano por Andró-
mena, con dirección de Eduardo
Alonso); Casta i Albito(1980, es-
treada nunha homenaxe que se
lle fixo ao no seu cabodano, no
2004, con dirección de Ánxela G.
Abalo, no Teatro Rosalía de Cas-
tro. Nese mesmo ano, editouse
esta obra na colección Mandaio
de Biblos Clube de Lectores); Ca-
derno de bitácora. Comedia es-
tupenda, no 85, que estreou, ao
ano de de nacer CDG, con direc-
ción de Antonio Simón; e mais
Elas(1997), que aínda non foi es-
treada. “É a súa obra máis trans-
gresora e afouta”, explica seu fi-
llo, e editor da súa Obra dramá-
tica (na colección Biblioteca
Dramática Galega, de Xerais),
Xurxo Taxes. Esta compilación
inclúe as inéditas Caderno de bi-
tácora e Elas. Nesta súa última
obra, Taxes xoga co metateatro
para pór tres actrices a ensaiaren
a obra dun autor estadouni-
dense que fai unha versión do
Don Juande Zorrilla. 

A partir de aí, reflexionan so-
bre o teatro galego. “Aproveita
para render contas consigo
mesmo e co teatro, para reivindi-
car os autores galegos fronte a esa
tendencia que hai de pór en es-
cena os de fóra”, conta Xurxo Ta-
xes. A obra fora unha proposta
das actrices Luísa Merelas e Elina
Luaces, e aínda agarda, 11 anos

ANOSATERRA
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Edítase a obra
completa
do dramaturgo
coruñés, da man
do seu fillo,
Xurxo Taxes,
incluídas dúas
pezas sen estrear

O escritor Francisco Taxes. CARME VALIÑO

A caixa negra de Francisco Taxes

Vidal Bolaño dicía que era nece-

sario "facer teatro tamén para a

xente que non vai ao teatro".

Nesa liña traballaba tamén Ta-

xes. "Era un debate que se abriu

nese momento: teatro vangar-

dista ou teatro popular. El es-

taba por un modelo próximo á

xente, como o de Blanco Amor:

con diálogos áxiles, cunha lin-

guaxe sinxela, con moito xogo

escénico, mesmo en Lenta rai-

game, que é un drama". O seu

teatro, comprometido coa reali-

dade sociopolítica, achégase ao

pobo sen deixar de abordar te-

mas como a morte, a violencia,

o sexo ou o poder, e sen deixar

tampouco de apostar pola in-

novación estética. "Isto non

quere dicir que non estivese in-

fluído polas vangardas: facía te-

atro para todo o mundo, pero

non era costumista".�

Teatro para a xente que non vai ao teatro

’’O veloriofoi unha das obras
máis representadas do
teatro galego, con preto de
200 actuacións”

’’É un autor que viviu
o éxito en vida, 
pero logo foi quedando
desprazado”
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mos esquecer a inexistencia
dunha tradición consolidada.
Por moito que salientemos no-
mes e títulos senlleiros, estes
aparécensenos como acasos illa-
dos, esporádicos. Nin, e xa falan-
do desde o punto de vista técni-
co, o feito de que os(as) creado-
res(as) sintan que desde esta te-
mática resulta moi complexo
sorprender o lectorado,
ben coñecedor da pe-
chada gama de posibili-
dades agardábeis. 

Quizá esta última re-
flexión pese máis do
que en principio pode
parecer, o mesmo que
a saturación que no lec-
torado operaría a so-
breexposición do tema.
Porén, agora é momen-
to de expresar os para-
béns á autora, Chelo
Suárez, finalista do Xe-
rais de 2006, desta Os milagres de
Cristamar,merecente do premio
Narrativas Quentes na cuarta
convocatoria. Chelo Suárez é
muller; téñase en conta porque
na narrativa non é frecuente a
autoría feminina de textos con
marcado carácter sexual ou eró-
tico, pola contra do que acontece

crítica

CULTURA.32.

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

� MMaaddee  iinn  GGZZ.. Séchu Sende. Galaxia.

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

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

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

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

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

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

� OOuuttrraa  GGaalliicciiaa.. Suso de Toro. Xerais.

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

Falaremos hoxe do IV Premio
Narrativas Quentes, que convo-
ca e publica, cada dous anos, Po-
sitivas. Este certame, que na súa
primeira edición gañara Manuel
Lourenzo (Infidelicidades),sen-
do finalista
Francisco Cas-
tro (Xeografías),
e na segunda re-
caera en O lobo
da xente(Alber-
te Momán), fi-
cou deserto na
terceira edición. Xustamente a
primeira reflexión que nós que-
remos facer nestas palabras, é re-
lativa ás grandes dificultades que
a narrativa erótica padece á hora
de asentarse, e non tanto entre o
público como moito máis entre
os e as fabuladores (as) que te-
ñen a misión de facelo posíbel. 

Tales dificultades, que non
son exclusivas do panorama lite-
rario galego posto que ben pode-
mos observalas, malia as tentati-
vas mediáticas de reflotación, en
calquera outra literatura occi-
dental, ben poden explicarse co-
mo herdanza social de tantos sé-
culos, como levamos ás costas,
nos que a relixión desacreditou,
perseguiu e condenou o acto se-
xual. Claro que en tempos nos
que esa presión era máis acen-
tuada, viron a luz obras mestras
do xénero… comezando polas
mesmas cantigas medievais. Po-
lo cal, vista a relaxación de valo-
res propia de hoxe en día, non re-
mata por convencer tal teoría.
Aínda que poida ter moito que
ver na, algo máis que presumí-
bel, infravaloración que no mun-
do da fabulación padece, como
un dos seus desencadeantes.
Un, porque tamén non pode-

O discurso que aquí atopamos
áchase condicionado, de ma-
neira notoria, pola súa auto-
consciente natureza ficticia.
Conta unha historia na que hai
sexo, indubidabelmente, en si-
tuacións variadas que van desde
certa tenrura á violencia de vio-
lación, e está protagonizada por
personaxes curiosas. As perso-
naxes son precisamente un dos
centros do discurso. A novela
complétase, en grande parte, e
avanza, podemos dicir, grazas
aos retratos, ben entrelazados,
destas personaxes. De non ser
así ficaría nun conto longo.  O re-
mate, a “Síntese”, así como o
“Introito” e o texto que o antece-
de, nacen, a bo seguro, da sensa-
ción de incopletude. Están co-
rrectamente xustificados e con-
firen certo ar melancólico, trans-
cendente e lírico, mais  o certo é
que a historia cóntase entre eles.

A historia, que abre portas
acenando diversas tradicións li-
terarias, desde o mesmo Quixo-
te, á picaresca ou á tradición
orientalista clásica (Alí Babá, Ala-
dino…), ubícase en Cristamar
(trasunto claro de A Coruña),
fundamentalmente na rúa do
Galo Falangueiro (lembra o Pa-
pagaio coruñés), entre un con-
vento de monxas e un bordel.
Son iso, acenos. E o lector ou lec-
tora poderá establecer outras
correspondencias, como a de
María Pita e Branca Odisea, se
quixer. Unha serie de persona-
xes curiosas completan o cadro.
Desde un/unha hermafrodita, a
un sátiro e eunuco, putas vellas e
resabidas, un mariñeiro-filóso-
fo-pintor, unha virxinal filla de ex
puta…amén das monxas, desde
a Espiritada á Madre Chola (su-
bliñado seu) e o seu socorrido
haxix. Imposíbel non detectar o
proceso de carnavalización. To-
do isto tinxido dun lirismo que
se superpón e impregna o dis-
curso de cabo a rabo. Evidente-
mente, como é agardábel des-
pois do dito, salferido de situa-
cións cómicas ou de empregos
lingüísticos con esa mesma fina-
lidade. E, por suposto, outras si-
tuacións de ambiente erótico,
tratadas en ocasións con tenrura
lírica e outras veces de xeito máis
neutro. Cos protagonistas

Rexina Vega

E stes días, alén da polémica
de Steiner hai tamén, en

diferentes medios, alporiza-
mento ao redor do tema da lin-
gua. Moitas veces penso que o
mellor sería calar e facer, que as
declaracións públicas, sempre
abalando entre o vitimismo e o
combate, non conseguen máis
que provocar un esencialismo
reseso. Con todo, ás veces non
queda máis remedio que volver
axitar as fantasmas. Porque
non podemos permanecer de
contino falando e escribindo
como se a nosa cultura fose
“normal”. Agora a fronte aberta
pola eufemística Galicia Bilin-
güe dálle voz a unha realidade
socioloxicamente ben impor-
tante, a dos monolingües en
castelán. Coido que hai xa tem-
po que o modelo de monolin-
güismo en galego deixou pa-
tente a súa condición de utopía
e que o futuro transita pola vía
do multilingüismo, co castelán,
o inglés e o portugués como
presenzas útiles ao carón do
galego. Para lograr este “multi-
lingüismo operativo”, como di
Víctor Freixanes, aparéceseme
como de importancia vital afir-
mar a presenza do galego nas
institucións. Os argumentos
que esgrimen os partidarios da
“liberdade”, e que levan a unha
segregación en función da orixe
social, son deformantes. O arti-
go que expresa a queixa dunha
nai: “Agudizamos el ingenio pa-
ra evitar la imposición del galle-
go” indica unha enorme falta de
cultura lingüística. Pensar que o
galego pode danar a competen-
cia en español é tamén menos-
prezar a potencia dunha lingua
en imparable ascenso. Cómpre
defender a calidade e a sistema-
ticidade da outra lingua en
cuestión, o galego.�

AGUDIZAMOS
EL INGENIO

’’

NARRATIVA.

Lirismo,
carnavalización
e sexo

Os milagres de Cristamar
AAuuttoorraa::  Chelo Suárez.

EEddiittoorriiaall::Positivas.

’’O futuro transita pola vía
do multilingüismo,

co castelán, o inglés
e o portugués
como presenzas
útiles ao carón
do galego”

na poesía, onde todos podemos
sinalar varios nomes de autoras
que senten predilección pola
sensualidade, ou carnalidade,
do sexo. Eis, pois, outro motivo
de celebración, á vez que dina-
mizador do horizonte de expec-
tativas á hora de ler Os milagres
de Cristamar. 

Como será a expresión dun-
ha muller?, habera al-
gún tipo de particulari-
dade expresiva propia
do sexo feminino na es-
crita narrativa?, existi-
rán estas, xa na mesma
concepción e finalidade
do discurso, xa que os
dous sexos vivimos de
xeito moi diferente o ac-
to carnal?
Pois digamos que, se na
poesía sería posíbel ten-
tar responder, a derra-
deira pregunta formu-

lada, de forma afirmativa, no ca-
so concreto de Chelo Suárez e
Os milagres de Cristamar,nós
non observamos absolutamen-
te ningunha diferenza. Resposta
tamén aplicábel á segunda das
preguntas. Moi posibelmente
porque a explicación radica na
resposta que merece a primeira.

’’Unha novela
de lectura
amábel e
divertida,
con situacións
cómicas e
outras onde
o sexo resulta
central”

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

Chelo Suárez. M. PÉREZ / A.G.N.

>>>

32-37 critica.qxd  30/9/08  23:10  Página 2



o labirinto creado pola súa pre-
sunta inocencia. E ese descubri-
mento, o de que o narrador pode
ser unha fraude que nos está a
enredar, a inmiscirnos nun xogo
que el manipula ao seu gusto, é o
que converte a Humbert nun

personaxe tan irresisti-
belmente atractivo e se-
dutor, o que nos en-
gaiola e nos repugna ao
mesmo tempo. Porque
a sospeita se instala en-
tre o relato e o lector de
xeito inevitábel: nin-
guén sae indemne da
lectura desta novela.
Mais tamén hai que
chamar a atención so-
bre o feito de que o es-
magador método de
Nabokov para darlle
forma literaria á súa
creación é a parodia. O

autor é un continuador de Joyce
non só no protagonismo que lle
dá á lingua por riba da trama, se-
nón tamén no sentido de que
nos demostra, liña a liña, que a
parodia pode ser un vehículo
portador da excelencia literaria.
Lolita caricaturiza ao longo das
súas páxinas a novela decimo-
nónica –sinaladamente Dos-
toievski–, o diario literario, a no-
vela romántica… Uns remedos
non doados de detectar –Nabo-

CULTURA.33.

que vimos, ocasións deste
estilo non han faltar, mais tamén
hai que dicir que a Chelo Suárez
non se recrea precisamente ne-
las, non lle dá tempo.

O resultado final é o dunha
novela, tirando a breve, 110 páxi-
nas, de lectura amábel e diverti-
da, con situacións cómicas e ou-
tras onde o sexo reclama papel
central. Desde o punto de vista
estilístico non se lle poden pedir
grandes cousas. Alterna mo-
mentos onde a escrita manifesta
querenza por barroquizarse un
chisco, con outros de expresión
tendente á planicie, e por iso en-
tendemos que non sabe traducir
na expresión esquemas sintácti-
cos complexos dotados de múlti-
ple complementación adxacen-
te. Lástima non lle tirar máis par-
tido, crer máis nas posibilidades
da historia e darlle máis tempo.�

Xosé M. Eyré

Baixo o signo
da ambigüidade

Lolita, xa transformada en mito,
segue a ser unha obra contradi-
toria: é unha das novelas máis
complexas polo estilo e, non em-
bargante, unha das máis entreti-
das pola súa tra-
ma; un auténtico
epítome do este-
ticismo e, ao
mesmo tempo,
un texto do que
se poden derivar
múltiplas e sutís
lecturas sociais e morais; unha
verdadeira traxedia desas na que
todos morren e, simultanea-
mente, un dos relatos máis diver-
tidos da literatura moderna. Non
nos trabucaremos se a definimos
coma unha das máis grandes
obras literarias do século XX. 

Aínda hoxe, cando se fala des-
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CONTADELIBROS.
Queizán nas táboas

María Xosé Queizán presenta
un volume con tres obras
teatrais, Antígona, A Cartuxeira,

Neuras.En
cada unha
das pezas, a
escritora
explora a rea-
lidade a través
das arelas ex-
presivas e o
discurso poé-

tico que caracterizou toda a súa
obra: o papel da muller na
sociedade, o compromiso ou a
ética. Edita Galaxia.

O reto da coeducación

Manual para coeducar na
escola infantil,de María Luísa
Abad Abad, é unha ferramenta

pensada para
os
profesionais
da docencia e
dos coidados
dos nenos
para que
superen

mitos e hábitos culturais
subconscientes que favorecen
a diferenciación entre homes e
mulleres. O libro explica con
diferentes exemplos prácticos
o mellor xeito de fomentar a
igualdade entre nenos e nenas.
Edita Xerais, coa colaboración
da Xunta de Galicia. 

Novas propostas teatrais

Laiovento publica dous novos
volumes da súa colección ‘Ca-
dernos/Tea-tro’: O caso da rúa
de Lourcine, de Eugène
Labiche, con tradución e

prólogo de
Henrique
Harguindey.
Novos
autoresreco-
lle textos de
Zé Paredes,
Xoán de

Oliveira, Xosé Manuel García e
Antonio López Rico; con diver-
sas propostas escénicas e
temáticas. �

te libro, saen á luz os habituais
escrúpulos morais ante os que
os lectores non saben como si-
tuarse. E o certo é que segue re-
sultando perturbador outorgar-
lle tanto poder de fascinación a
un corruptor de menores. Mais
este achegamento a Lo-
lita é excesivamente
simplista. A grandeza
desta novela, a súa
grande achega á histo-
ria do xénero é a súa
conquista da ambigüi-
dade do narrador. A
prodixiosa creación da
voz narrativa de Hum-
bert Humbert é o au-
téntico achádego de
Nabokov. A partir de
Lolita, a confianza dos
lectores na voz que refi-
re un relato queda irre-
mediabelmente fractu-
rada. Xa o advirte o propio Hum-
bert ao comezo: “Dun asasino
sempre se pode agardar un re-
quintado estilo narrativo”. A
franqueza con que conta a súa
historia lévanos a poñernos nas
súas mans, a deixarnos levar po-
la súa crónica; mais a evidencia
de que é un sádico vai instalán-
dose paulatinamente na con-
ciencia do lector, que descobre
paseniño até que abismos de
perversidade pode conducirnos

kov era moi estrito cando apun-
taba a un lector culto e sensíbel
como receptor exclusivo da súa
obra– pero que contribúen a cre-
ar un núcleo entre sarcástico e
sofisticado na que o xenio de Na-
bokov mestura referencias da al-
ta cultura coas da cultura popu-
lar americana. 

E –velaí a suprema ironía do
autor– este xogo literario dáse no
marco dunha outra parodia de
mais calado: a da América que
percorren os protagonistas.
Cancións lixeiras, modas xuve-
nís, a omnipresencia da publici-
dade, os campamentos de verán
de espírito scout, revistas ilustra-
das, as atraccións turísticas co-
ma substitutas da realidade…
estes son os elementos fundado-
res da sociedade que moldea a
“vulgaridade” de Lolita, tan que-
rida por Humbert. Aínda que o
propio Nabokov negou que ridi-
culizase América –e que as súas
novelas tivesen lectura política
ningunha–, o certo é que a des-
crición que elabora daquel país
non deixa moitas dúbidas sobre
cales son os trazos morais (sor-
prendentemente actuais) que
caracterizan o arquetipo do “so-
ño americano”. A reprobación
do “pluralismo” capitalista, a
burla da súa filosofía idealista da
abundancia, o remedo do mito
dos “fora da lei” viaxando nun
eterno deambular polas inter-
minábeis estradas do novo con-
tinente… non son senón as di-
versas caras que adopta a crítica
ao mito da liberdade –tal e como
nolo presenta o modelo de capi-
talismo consumista americano–
e que acada o seu apoxeo na tra-
xedia do pederasta. É a corrup-
ción desta sociedade a que im-
pulsa o envilecemento de Hum-
bert Humbert? Talvez sexa unha
lectura esaxerada, mais lembre-
mos que a imaxe máis divulgada
de Lolitaé a da actriz Sue Lyon –a
protagonista da adaptación ci-
nematográfica de Kubrick–: un-
ha adolescente considerabel-
mente maior que a Lolita da no-
vela, semiespida e cun perma-
nente chupachups entre os bei-
zos. O contrario do que pintou
Nabokov, pero un perfecto re-
clamo publicitario. 

Lamentabelmente, hai

Día Internacional da Tradución dedicado a Valentín Arias.A Consellaría

de Cultura e Deporte celebrou o 30 de setembro cunha serie de actos conme-

morativos: unha homenaxe a Valentín Arias, “un dos máis grandes tradutores

de Galiza”,  membro fundador en 1984 da Asociación de Tradutores Galegos,

Premio Ramón Cabanillas de Tradución, e Premio de Tradución Xuvenil do Mi-

nisterio de Cultura. Amais tivo lugar unha xornada sobre terminoloxía, na Fa-

cultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo, organizada pola Aso-

ciación de Tradutores Galegos e a Asociación Galega de Profesionais da Tradu-

ción e Interpretación.�

’’A partir de
Lolita, a
confianza dos
lectores na
voz que refire
un relato
queda
irremediabel
mente
fracturada”

Lolita
AAuuttoorr::    Vladimir Nabokov.

TTrraadduucciióónn::  Xesús Fraga.

EEddiittoorriiaall::Factoría K.

Vladimir Nabokov.
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2-8 DE OUTUBRO DE 2008 O III Premio Meiga Moira,para Xa-

vier López Rodríguez.O xornalista

e escritor obtivo o premio, convoca-

do por Baía Edicións, coa novela Os

globos de andar, destinada ao público

de entre 8 e 10 anos. O tribunal, presi-

dido polo catedrático de Literatura

Galega da UDC, Carlos Paulo Martí-

nez Pereiro, salienta valores como a

inocencia, bondade, confianza, soli-

dariedade e a esperanza. A súa obra

foi escollida entre 50 que se presenta-

ron ao certame.�

riantes desusadas que o poeta
sabe engastar habelenciosa-
mente nunha sintaxe torsionada
ao extremo por quen é, a non
dubidar, un ourive da lingua.

Para os espíritos máis refina-
dos estas Cantigas de amor vilao
encerran aínda outra agradable
sorpresa: as fermosas e alusivas
ilustracións de Xurxo Fernán-
dez, quen atinou a interpretar
plasticamente unha escrita evo-
cadora e vibrante coma poucas,
onde Eros sempre vence a Tha-
natos e a asunción do fluír dos dí-
as nos volve máis sabios e cons-
cientes amantes. Cantigas do
sangue arreite do amigoe a flor
enlevada da senhor. Ouleos do
sangue do tempo que perdura-
rán na luzada infinda dos senti-
dos das xeracións que han vir.�

Armando Requeixo

A compañía Lagarta, lagarta pa-
rece embarcada nunha cruzada
para a recuperación do teatro
comercial, o grande esquecido
no proceso de constitución do
sistema teatral da Galiza con-
temporánea. A súa aposta por
textos que cheguen a toda caste
de públicos preservando a cali-
dade do espectáculo era unha
necesidade urxente dende hai
ben tempo e hai que dicir que
non deixa de ser arriscado o en-
vite de pór en escena estes Aero-
planos. Arriscado porque se tra-
ta dunha obra de escasas pre-
tensións que xoga limpamente
coas únicas armas coas que
sempre contou a comedia: co-
ñecemento e comprensión do
ser humano. 

Continuando coa liña

cambio de rumbo que logo daría
pasos a outros textos e empresas
ben ambiciosos.

Aínda que escrito en 1981, o
poemario non veu luz ata seis
anos despois. Isto explica que
moitas das súas claves,
dos xiros e estilemas se-
xan coincidentes cos do
seu A fraga amurallada
(1983) e aínda con al-
gunhas liñas do cele-
brado Romanceiro da
Terra Chá(1973), este
último, por certo, reedi-
tado tamén en Ronsel
por volta de 1984.

Cantigas de amor vi-
laoé o canto de cisne da
escola neotrobadores-
ca galega. A meu ver,
ninguén despois de Cabana re-
creou tan maxistralmente unha
materia e uns metros que retroa-
limentaron e camiñaron en pa-
ralelo a toda a nosa poesía do pa-
sado século.

As vinte e dúas composicións
da obra debuxan unha particular
estrutura alternante, onde tras
un poema con metro moderno
figura unha cantiga propiamen-
te dita ao estilo medieval. Tanto
estas últimas coma, sobre todo,
aqueles primeiros ofrecen unha
inmersión a pulmón cheo no

que obxectar que a tradu-
ción que nos ofrece esta edición é
o que se di manifestamente me-
llorábel. Ríxida e pouco flexíbel
por adherirse demasiado ao ori-
xinal inglés na construción das
reviradas frases de Nabokov, pa-
dece ademais dunha evidente
falta de revisión. Se non, non se
entende a –demasiado frecuen-
te– aparición de anglicismos (se
algunha vez descubría que non
cría non Noso Deus Cristián, co-
metería suicidio), de erros (nun-
ha das súas lembranzas[por fan-
tasías, soños] carentes de tacto,
profetizou…), de omisións de
texto do orixinal ou, directamen-
te, de fragmentos máis propios
dunha antoloxía do surrealismo
(montañas de primavera tempe-
rá con lanuxe de elefante novo
polas súas espiñas–sic–). En fin,
esta é, en todo caso, a única opor-
tunidade que temos, polo de
agora, de achegarnos a Nabokov
en galego. Que lle imos facer.�

Manuel Xestoso

Cando en 1987 Darío Xohán Ca-
bana publicaba Cantigas de
amor vilaona desaparecida Co-
lección Ronsel da Editorial Gala-
xia, practica-
mente ninguén
en Galicia poeti-
zaba xa ao antigo
modo, que diría
Filgueira Valver-
de. Por iso e por-
que o escritor de
Roás chegaba a este libro tras un-
ha traxectoria crecente e madu-
recida, a publicación daquela
obra supuxo na súa andaina a
confirmación dunha incontesta-
ble mestría lírica e, tamén si, un

universo do amoroso. Neste
sentido, Cabana conseguiu re-
crear algúns dos versos eróticos
máis suxestivos e sensuais, máis
arrebatados e pulsionais que se
teñan escrito nas últimas déca-

das. Versos, cómpre
lembralo, nos que ecoa
a mellor das tradicións,
a que pasa por Fernand’
Esquío, Nun’ Eanes
Cêrzeo, Celso Emilio
Ferreiro, Uxío Novo-
neyra, Bernardino Gra-
ña, Xosé Luís Méndez
Ferrín, Cesáreo Sán-
chez Iglesias ou Claudio
Rodríguez Fer, mais ta-
mén por François Vi-
llon, Pierre de Ronsard,
Luis de Góngora, Walt

Whitman ou Pablo Neruda.
Son os seus poemas celebra-

tivos, exultantes, gozosos, exu-
berantes. Versos nos que a natu-
reza, a paisaxe chairega de seu, se
funde nun revelador telurismo
erótico que preanuncia algúns
dos camiños que con tanto ben
andaron as poetas da década se-
guinte. Textos formalmente moi
elaborados, nos que se fai paten-
te unha aposta deliberada por
achegar ao gran río do lexicográ-
fico galego solucións dialectais,
medievalizantes e mesmo va-

crítica

O CORDEL.
Cerna
Nº 55. Verán do 2008. 

Dirixe: Manuel Soto.

Edita: ADEGA. 

Prezo: 3 euros

Ramón Varela fai un informe so-
bre os gases de efecto inverna-

doiro. Belén
Rodríguez en-
trevista o
director do
‘Proxecto Cli-
mántica’,
Francisco Só-
ñora, fai unha

reportaxe sobre volunariado
contra os incendios e tamén dá
conta das Xornadas sobre
Transportes. 

Administración & Cidadanía
Nº 3. 2007.

Dirixe: Ramón Bouzas.

Edita: Escola Galega da

Administración Pública.

Este número adícase monogra-
ficamente á xestión da adminis-
tración pública na era dixital. In-
clúense artigos de Michael

Blakemore,
Marta Cantijoch
e Josep San Mar-
tín, Ricardo
Chueca, Xosé
Xulio
Fernández,

Xavier Fernández, Juan Ignacio
Criado, Christine Leitner, Xosé
María Mahou e Henrique Vare-
la, Adela Mesa, Miquel Salvador
e David Sancho.

Andaina
Nº 49. Verán do 2008. 

Prezo: 5 euros

Dáse conta do II Encontro de
‘Outras Voces Feministas’ que
tivo lugar en Panxón no pasado
maio. Áurea Sánchez explica as

conclusións do
Encontro de
Mulleres
Xornalistas de
Granada.
Isabel Lodeiro
coordina un

dossier sobre ‘Mulleres e
diversidade funcional’ e
entrevista a Mercedes Alonso,
da Asociación Teima. �

’’Cabana
conseguiu
recrear algúns
dos versos
eróticos máis
suxestivos e
sensuais, das
últimas
décadas”

LIBROSDEFONDO.

O amor vilao
de Darío Xohán
Cabana

Cantigas de amor vilao
AAuuttoorr::  Darío Xohán Cabana.

EEddiittoorriiaall::Galaxia, 1987.

TEATRO.

Emoción
sen cinismo

Aeroplanos
de Carlos Gorostiza
CCoommppaaññííaa::    Lagarta, lagarta.

DDiirreecccciióónn::  Rosa Álvarez.

EElleennccoo::Ernesto Chao e X.M. Olveira Pico.Dario Xoán Cabana.
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espontaneidade que non preci-
sa de alardes para alternar co-
micidade e patetismo. 

Como é lóxico, unha gran
parte da responsabilidade do
éxito desta obra recae sobre a
complicidade que cheguen a es-
tabelecer os actores que dan vida
a Cristo e Paco. E complicidade é
o que lles sobra a Ernesto Chao e
“Pico”, que sosteñen con nobre-
za o atordamento e a vulnerabili-
dade dos seus personaxes. E con
momentos pletóricos: non lles
esquecerá, cando a vexan, a es-
cena do paxaro huia. Todo, por
outra banda, está disposto para

o seu lucimento: escenografía,
iluminación, música. 

Só lle poñería unha pega a es-
te espectáculo: algúns subliña-
dos musicais innecesarios. Polo
demais, é un magnífico expo-
ñente de como dende a sinxele-
za se pode crear unha función
teatral que nos reconcilie coa de-
licadeza e a amargura do existir,
que reivindique a imaxinación e
a esperanza, que nos obrigue a
desenterrar as emocións máis
elementais despoxados de cal-
quera cinismo. Gustará a todos:
ninguén é invulnerábel.�

Manuel Xestoso

Hai menos dun ano comezaba a
escribir de cine nestas páxinas
falando dunha película de Wo-
ody Allen; así que supoño que fa-
cer esta outra película levou me-
nos de un ano, que é o tempo
que se toma o xenial autor de
Manhattan para levar adiante
un proxecto, antes case sempre
en Nova York e agora nunha pe-
legrinaxe polo mundo adiante,
preferentemente en Europa. Sá-
bese que este é un filme feito de
encarga e Allen bota man de cal-
quera subvención para mostrar
o seu talento, con catro patacos e
moito cine. 

Pero neste caso pesan máis
cousas que lastran o producto fi-
nal. Primeiro, a necesidade de
ser educado e agradecido

temática do seu anterior es-
pectáculo –o exitoso As última
lúas–, Aeroplanosfálanos tamén
da vellez, mais esta vez son dous
os protagonistas, o que dá lugar a
unha emotiva reflexión sobre a
amizade. Ambos temas confor-
man o eixo arredor do que se vai
desenvolvendo a obra, presen-
tándose como visións comple-
mentarias das relacións huma-
nas. Se por unha banda
se nos amosan o desin-
terese e a insensibilida-
de con que son tratadas
as persoas maiores na
sociedade actual, pola
outra saliéntase a soli-
dez da lealdade e o cari-
ño que xorden dunha
existencia compartida.
Malia ser dúas perso-
nalidades completa-
mente opostas, Cristo e
Paco, os dous personaxes de Ae-
roplanos, lograron madurar un-
ha robusta amizade, conflitiva
mais sen fisuras. Cristo é o home
tranquilo, metódico, responsá-
bel, o que, quizais por medo,
prefire coñecer o mundo a través
dos libros e da súa colección de
selos. Paco é o bandallo, o mo-
ceiro, o fedello, o que sempre es-
tá pendente do dobre sentido
que sempre se nos revela na vi-
da. Ambos os dous foron xoga-
dores de fútbol e, como di Cristo,

“Paco era dos que daban leña e
eu dos que recibían”. 

A partir desta sinxela propos-
ta e dun espazo único –a sala de
estar da casa de Paco– a obra vai
tecendo a súa arquitectura exac-
ta. Non pasa nada e, non obstan-
te, pasa de todo: o medo á morte
que asexa no resultado dunhas
análises médicas, a ameaza do
xeriátrico, as lembranzas dunha

mocidade sempre idea-
lizada, a dor do amor ao
que a morte puxo fin, as
confesións tristes e os
arroutos de alegría… O
texto do arxentino Car-
los Gorostiza –por certo,
irmán da actriz Analía
Gadé, para quen garde
recordo– é, neste senti-
do, un exemplo de bo
facer dun autor dramá-
tico. A trama é humilde,

mais descansa nuns diálogos
erixidos con rigor e naturalida-
de, en personaxes ben construí-
dos, en matices e réplicas bri-
llantes que se van acumulando
para dar paso a un debuxo
completo dos caracteres. Mais
que nunha concatenación de
causas e efectos, apóiase na ten-
sión que xorde dunha conversa
casual, con súpetas explosións
de dramatismo inmediatamen-
te contrarrestadas polo humor
ou pola tenrura. E todo cunha

ANOSATERRA
2-8 DE OUTUBRO DE 2008

Sons da Diversidade despide o ano coa volta de Fuxan os Ventos. A

mítica formación volve aos escenarios logo dun silencio de dúas décadas

en dous concertos, no Auditorio de Galicia, o 18 e 19 de outubro, en que

amais gravarán o disco Terra de soños. O ciclo que promoven Nordesía e a

Concellaría de Cultura compostelá segue aínda con sons que veñen dende

o Camerún e  o Kurdistán: Manu Dibango estará no Auditorio o 9 de no-

vembro, e Aynur, próxima á tradición xiíta, trae as sonoridades da cultura

kurda o 13 de decembro.�

CINEMA.

GGaauuddíí
eenn  MMaannhhaattttaann    

Vicky Cristina Barcelona.
DDiirreecccciióónn  ee  GGuuiióónn::  Woody Allen.

FFoottooggrraaffííaa::  Javier Aguirresarobe.

EElleennccoo:: Javier Bardem, Penélope Cruz,

Scarlett Johansson e Rebecca Hall.

>>>

Xosé M. Olveira PicoeErnesto Chao.

’’Unha función
teatral que
nos obriga
a desenterrar
as emocións
máis
elementais”

>>>
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crítica
pouco, en 2000, xa atesourou a
maior colección de arte latino-
americana de Europa. 

Un pracer de colectiva. Entre
os brasileiros, o recente premio
Velázquez, Cildo Meireles cons-
trúe unha capela de ex votos
cunha columna de ostias, osos
pendurados no teito e reais bra-
sileiros no chan ou Ernesto Neto
cuns armazóns –coirazas–cun-
chas– mochilas lenes para por-
tar os visitantes. O colombiano
Óscar Muñoz obríganos a botar-
lle un bafo de respiración, un há-
lito de vida ao cabo, a unha su-
perficie pulida que nos reflicte e
que, un segundo despois, amosa
o rostro dun morto. A guatemal-
teca Regina José Galindo somé-
tese núa ao cicho de auga a pre-
sión que a asoballa e a inmobili-
za e a despraza. O mexicano Ra-

fael Lozano-Hemmer
dende México amósa-
nos un gran ollo que
desde a pantalla nos
persegue cando nos
movemos. Ou o chile-
no Gonzalo Díaz que
escribe “Resistencia”
cunha efémera e late-
xante resistencia eléc-
trica. Ou a botella de
Coca-Cola do xerma-
no-uruguaio Luis
Camnitzer chea de cris-
tais doutra botella de
Coca-Cola porque se-

gundo el mesmo escribe: “Tiña
claro na miña mente que a Co-
ca-Cola é  a única bebida artifi-
cial capaz de ocupar un lugar
competitivo ao lado da auga, o
viño e o leite, seguramente supe-
rando ao zume de laranxa... Isto
significa que a industria nortea-
mericana ten acadado un ar-
quetipo artificial, unha fazaña
que coido non ten paralelos na
historia da humanidade”. Obras
de compromiso a meirande par-
te, mais tamén de puro gusto es-
tético nun edificio prometedor
que terá a súa apertura definitiva
en 2013.

MUDAN OS ESPAZOS. Até o de agora
en Donostia os programas de
arte contemporánea estaban
en mans, fundamentalmente,
de dous espazos. Por unha ban-
da, Arteleku, un dinámico

personalidade, cando se traspa-
san son menos críbeis: agora é
cando nos decatamos de que os
de Manhattan viven como deus
sen pegar chapa, porque cando
iso se traspasa a Barcelona, ve-

mos que ese nivel de vi-
da é pura ficción. 
O marabilloso é que a
película resiste, ben se-
xa porque os actores
son bos actores, ben
porque sempre queda
un pouso de Allen que
nos reconcilia co cine
de sempre, ben sexa
porque os fans somos
así e unha vez máis
comprobamos que un
segundo dunha das pe-

lículas menos favorecidas de
Woody Allen ten máis cine que o
90 por cento das grandes produ-
cións con que atacuñan as pan-
tallas de agora mesmo. Penso
que iso xa o dixen hai menos de
un ano nestas páxinas.

PROPOSTA: Aproveitar o  sol
deste veranciño miúdo e com-
prar os últimos figos da tempa-
da, porque xa se sabe que “os fi-
gos de outono, que os coma o
dono”.�

J.A. Xesteira

usar as lentes para conseguir que
“vexamos” un deseño de estilo,
aquí nos leva a un lixeiro desen-
foque constante, que non se sabe
ben a qué obedece, tendo, por ri-
ba, a un mestre como Aguirresa-
robe detrás da cámara. 

A historia, o tema, o
guión, son o máis frou-
xo do que se lle coñece a
Allen. Os guións máis
febles da súa filmografía
sempre contaron cun-
ha estrutura, cunha ar-
quitectura fílmica que
os sosteñen en pé; aquí,
a historia (mínima, case
anécdótica) avanza sen
aristas, sen esquinas,
até que se empezan a
cruzar e descruzar as relacións
sexuais, amorosas e morais dos
personaxes, con habilidade, pero
con pouca estrutura. 

Allen fai unha transposición
de Manhattan a Barcelona, un
trasplante dunha cidade de rúas
coñecidas e ámbitos xa clasifica-
dos no arquivo cultural do es-
pectador, a unha cidade aberta e
soleada, distinta. Pero os perso-
naxes, que en Nova York xa os te-
mos aceptados como xente cul-
ta, “cool” e con problemas de

que evidencia Allen cando
traslada a acción, innecesaria-
mente (a non ser que tamén As-
turias pagase a escote) a Oviedo,
onde o cineasta ten estatua, ou
para mostrar a Barcelona de
axencia de viaxes; claro que este
aspecto o miramos dende aquí,
pero ao mellor funciona como
un atractivo suplementario visto
dende o exterior. 

Outro dos posíbeis lastres é
ese recurso ao tópico musical
para suliñar momentos da pelí-
cula; Allen é, non só un músico
de respeto, senón un mestre á
hora de buscar fondos sonoros
para as súas historias, preferen-
temente no mundo do jazz, mais
tamén no mundo clásico e aínda
popular dos anos 20 e 40. Pero
nesta ocasión bota man do “En-
tre dos aguas” de Paco de Lucía e
dúas pezas de Albéniz interpre-
tadas ao estilo de música “chill
out” (a música orixinal, feita por
rapaces cataláns é, non obstante,
correcta cando menos). 

Son esas pequenas cousas
que cantan no medio da historia.
Por outra parte, a utilización da
fotografía, un tema que nunca é
gratuito no cine de Allen, que sa-
be onde poñer a cámara é como

O visitante asiste á descuberta
duns xigantescos espazos anti-
gos e orgullosos, tamén vulnerá-
beis e moi racionais. Paredes e
chans avellentados polo tempo,
polas persoas e polas máquinas.
E aí, as obras de arte
séntense cómodas,
quizais mesmo por
mor da súa camuflaxe
cos lixados muros en-
calados ou nesas gasta-
das baldosas hidráuli-
cas. 

Ao redor da antiga
fábrica de Tabacalera
conviven as vistas pro-
letarias e fabrís das  ca-
tenarias e camiños de
ferro xunto con, un
chisco máis alá, a es-
tampa altoburguesa do
paseo a carón do río Urumea.
Dá mágoa que estea xa en mar-
cha un concurso internacional
para reconverter arquitectoni-
camente a Tabakalera –desta
volta con k–. Porque é doado
que poda desaparecer axiña esa
faciana industriosa e sucia, fe-
rruxinosa e obreira deste, subti-
tulado, Centro Internacional de
Cultura Contemporánea.

A penas cun ano de funcio-
namento e pendente aínda de-
se proxecto gañador de refor-
ma, veuse xa aproveitando pa-
ra amosar, por exemplo, unha
colección particular dedicada
ao audiovisual ou unha mono-
gráfica sobre Julian Schnabel.
Agora está en cartaz No es neu-
tral / Ez da neutrala que reúne
obras latinoamericanas da co-
lección Daros con sé en Zürich
a cal, malia a iniciarse hai ben

ARTE.

Unha fábrica
de cultura que
non é neutral

Ez da neutrala / No es neutral 
LLuuggaarr::  Tabakalera, Donostia.

DDaattaass::  Até o 15 de outubro.

Budiño e Cao reciben os Pemios
Opinión.O venres 3 de outubro te-

rá lugar no Teatro Rosalía de Castro

da Coruña a gala de entrega da séti-

ma edición Premios Opinión de Mú-

sica Folk, que este ano elixiu como

mellor disco do ano Home, de Xosé

Manuel Budiño. Tamén subirá ao es-

cenario Emilio Cao, para recoller o

galardón que por vez primeira se

entrega no marco destes premios

en recoñecemento a toda unha tra-

xectoria musical.�

’’A historia,
o tema,
o guión, son
o máis frouxo
do que 
se lle coñece
a Allen”

>>>

Javier Bardem e Scarlett Johansson en Vicky Cristina Barcelona.
’’Euskadi

semella non
ser neutral
en moitos
asuntos,
tampouco
en arte
contem-
poránea”

>>>
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Euskadi semella non seren
nada neutral en moitos asuntos,
tampouco en arte contemporá-
nea, onde o diñeiro xunto a
aposta decidida pola imaxina-

ción nas resolucións políticas es-
tán a convertela nun territorio
cun rico enramado de institu-
cións artísticas diversas.�

Xosé M. Buxán Bran

e ben coñecido espazo-
alicerce de obradoiros e proce-
sos artísticos dende a base. E,
por outro lado, Koldo Mitxele-
na, un Centro sociocultural e bi-
blioteca que mantiña nos sotos
unha sala expositiva, a KM, ta-
mén cun historial expositivo re-
coñecido en España. Ambas
dependentes da Deputación
Foral de Guipúscoa. Agora o
nobre e céntrico edificio da Kol-
do Mitxelena  pasará a ser só Bi-
blioteca Nacional de Euskadi e
deixa de ser propiedade da De-
putación para selo do Goberno
Vasco. Arteleku e a Sala de ex-
posicións da KM son absorbi-
das por Tabakalera, e aquí cen-
traranse e concentraranse os
maiores esforzos orzamenta-
rios en arte contemporánea pa-
ra Guipúscoa dos tres patróns:
Goberno Vasco, Deputación
Foral e Concello. Joxean Muñoz
pilota este proxecto no que in-
siste en falar de “fábrica de cul-
tura visual”, unha fórmula que
o levou mesmo a rexeitar para
Tabakalera (por non querer

convertelo nun museo) o depó-
sito de parte da colección foto-
gráfica Ordóñez-Falcón (algun-
has desas obras agora veñen de
depositarse no CGAC).

Xavier López López

23-09-08.17,30h. Logo da
súa xornada laboral

intensiva, un inxenuo e pacífi-
co cidadán intenta aproveitar
a tarde na casa para adiantar
traballo pendente. De socato,
como vén acontecendo con
inquietante regularidade nas
últimas semanas, o molesto
timbre do teléfono escacha o
serán pola metade, obrigán-
doo a deixar o que tiña entre
as mans, fatigar o corredor
cunha urxente carreiriña e,
tras percibir o neutro acento
mercantil do outro lado da li-
ña, comunicar xentilmente
que non, que non lle interesa
ningunha proposta comer-
cial, que está ocupado, que o
desculpen. Cando está a pi-
ques de volver o auricular ao
sitio sente a voz da operadora
(ao fin o cabo unha traballa-
dora) pregando, por favor, só
un minuto de atención, só un
minuto, que non vende nada,
que só son unhas preguntas
sobre o grado de satisfacción
sobre o seu novo vehículo.
“Ben, se só é un minuto”. 

Sólo un minuto. Gracias
por su atención. ¿Tiene su ve-
hículo en estos momentos o
está en el taller? “Non, téñoo
eu”. ¿Perdón? “Que digo que o
teño eu”. Perdón, no entiendo.
“Que o teño eu, que non está
no taller”.¿Tiene su vehículo
en estos momentos o está en el
taller? “Xa lle dixen que non es-
tá no taller, que o teño eu”. No
lo entiendo. Aquí hay un pro-
blema... “Un problema? A qué
problema...”. No lo entiendo.
No conozco su... aquí hay un
problema de idioma. Adiós,
buenas tardes.

O inxenuo e pacífico cida-
dán queda coa palabra na bo-
ca. Pensa no seu coche, ao ca-
bo coreano. Pero iso non ate-
núa en absoluto o desconcerto
que lle arde nas fazulas. �

TELÉFONO
’’

Aquí hay un problema... 
“Un problema?
A qué problema...”.
No lo entiendo.
No conozco su...
aquí hay
un problema
de idioma”

’’

En marcha as XX Xornadas de Banda Deseñada de Ourense.Até o 18 de

outubro permanecerán abertas as mostras individuais programadas, entre as

que figura a dedicada a Rachel Deville, Enrique Flores, Filipe Abranches e Ro-

que Romero así como as colectivas que reúnen as adaptacións de David Rubín

e Miguel Porto de Romeo e Xulietae Tirant lo Bancrespectivamente. Dentro do

programa pasaranse ademais os filmes El castillo ambulante e Persépolis.�

Tensión Superficial (1991-2004) de Rafael Lozano-Hemmer, pantalla de plasma, ordenador e cámara. Instalación interactiva.

>>>
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tamos facer un escaparate da
cultura galega actual, coas súas
eivas, que tamén existen, pero
sobre todo coas súas potenciali-
dades. Queríamos unha exposi-
ción que celebrase  25 anos de
cultura e de transformación”. 

O comisario destaca ade-
mais que “hai unha nova xera-
ción en marcha e unhas capaci-
dades e uns recursos que hai 25
anos non existían, unhas insti-
tucións que fan posíbeis os pro-
xectos e un país que cre no seu
futuro e que ten un gran poten-
cial económico”. 

Ao seu ver “a cultura é a gran
inversión que a sociedade da in-
formación e do coñecemento
pode facer nestes momentos”.
Por iso o proxecto da Cultura
Galega que se materializa nesta
exposición “non se limita a es-
critores e poetas senón que
abarca os novos eidos da pro-
dución e contempla o motor do
país, a empresa, a economía e a
capacidade de estrar presente
máis alá das nosas fronteiras”.

Estase a barallar a posibilida-
de de iniciar unha itinerancia da
mostra polas principais cidades
do país, unha vez clausurada en
Vigo, e por Portugal. “O esforzo
tan grande que supuxo a posta
en marcha desta exposición non
debería nacer e morrer en Vigo”,
destaca o presidente de Caixa-
nova, Xulio Fernández Gayoso.�

M.B.
A serie Presente continuo de
Andrea Costas recolle en dúas
fotografías a filosofía da exposi-
ción que vén de inaugurarse no
Centro Cultural Caixanova de
Vigo baixo o título Galicia 25.
Unha cultura para un novo sé-
culo. A creadora retrata a posi-
bilidade de facer convivir me-
moria e identidade cos novos
tempos a través do rostro dun
rapaz que posa cunha cámara
de museo e un vello cunha má-
quina de fotografar moderna.

Ese ollar cara diante sen es-
quecer a historia recente é o eixe
central desta mostra, organiza-
da co gallo dos 25 anos de vida
do Consello da Cultura Galega
pola propia institución e Caixa-
nova, que ten como comisarios
a Vitor Freixanes, Henrique
Monteagudo e Iago Seara.

Concibida como “un traba-
llo de equipo”, en palabras de
Vitor Freixanes, a mostra arte-
llase ao redor de 25 módulos te-
máticos nos que xunto ás preto

de 800 referencias en imaxes
preséntanse cerca de 30 apoios
audiovisuais e multimedia.

Os contidos da mostra foron
elaborados por unha comisión
atendendo a eidos culturais tan
diversos como a arquitectura, o
deseño, as historias debuxadas,
a memoria, a sociedade do co-
ñecemento, a literatura, a músi-
ca, as artes escénicas ou a in-
dustria do libro.

Como sinala o presidente do
Consello da Cultura Galega, Ra-
món Villares,  “non se trata dun-
ha homenaxe ao Consello da
Cultura Galega, senón dun tri-
buto á cultura galega, en canto
elemento substancial de identi-
dade do país e da súa transfor-
mación nas últimas décadas”.
Ao seu ver, neste tempo pasouse
dunha fase “esencialmente le-
trada” dentro do panorama cul-
tural a un progresivo desvío cara
un concepto máis “audiovisual”.
Así, Villares destaca que na ac-
tualidade existe unha grande
pluralidade de contidos e de ac-
tores dentro do mundo da cultu-
ra, “unha diversidade á que se lle
tentou dar reflexo na mostra”. 

A EXPOSICIÓN DA AUTOESTIMA. “É un-
ha exposición de autoestima” si-
nala Vítor Freixanes “para pre-
sentarlle á xente un país vivo,
que actúa con outras culturas do
mundo sen complexos”. “Ten-

o,
pón con
italistas

Xosé Lois García

Q uizais sexa Mozambique, no contexto da cultura afri-
cana, o pobo que mais aprecia os dons e os labores

das mulleres. Sempre son elas as que buscan a dádiva cotiá
para asistir os seus íntimos. A muller mozambicana sabe
moito de economía de subsistencia e de tantos outros valo-
res e mesteres que proporciona. Por iso non é estraño velas
nas grandes obras de arte, tipificadas descalzas e co cesto de
froitos na cabeza e ás súas costas unha crianza sostida pola
capulana (lenzo de suxeición). 

No Museu de Arte Contemporánea de Maputo aí están
elas representadas nas grandes obras pictóricas de Malanga-
tana, Chichorro, Lívio de Morais e Naguib, etc. Detrás deste
museu están os grandes doutos da artesanía labrando esa du-
ra madeira de sándalo e colocando en diversos formatos gru-
pos de mulleres nos que se destaca a perpetua e ancestral la-
boriosidade das sufridas donas de Mozambique. Aí están elas
cos seus perfís de acedume e de candor, tan ben conforma-

das polas áxiles
mans dos artesáns,
para ser veneradas
en cada unha das li-
turxias da vida e do
silencio. Tal vez ese
anaco de tronco
destinado á modu-
lar esas figuriñas te-
ña para un africano
un sentido sacrali-
zado do que repre-
senta a muller en to-
da a súa existencia. 
Esas mulleres que
sempre van en gru-
po, estáticas e co
seu pano florido na

cabeza, son as destinatarias de tantos pasados e constructo-
ras de incómodos presentes. Nestas estatuíñas reside o ar-
dor, a  ironía, o sufrimento e a metáfora de tódalas vivencias
de África. A muller convertida en tantos dilemas e en tantos
acosos, agora fican nestas obras artesás a perpetuidade; flo-
recen en harmonía e resisten nese encontro de dádivas e lo-
anzas dos que as cultivan e veneran nun recantiño da súa
cubata (chabola) como un ser vivo e indestructíbel.

Mais da transcendencia ancestral e iniciática destas figu-
ras femininas agora teñen outro apousento exhibicionista
nos mercados de artesanía de Maputo, onde os turistas
atrapallan todo, cando mercan esas figuras animistas e sa-
cralizadas no cotián como o tótem benéfico e dador da re-
produción dos froitos que sustentan a vida. Estas figuras sa-
cralizadas de antes agora son materia profana nas loxas de
souvenirs. A demanda turística faise insensíbel ante ese bi-
nomio inseparábel do que se representa nestas figuriñas,
tanto do lado das crenzas como da arte. 

En Mozambique sempre florecen eses paus de sándalo
onde a gubia e o papel de lisa modelan esas mulleres sen re-
quintes e nunha formatura simple mais co rigor de perpe-
tuar ese espírito vivificante con que os artistas mozambica-
nos saben expresar nestas molduras artesanais. Falamos,
pois, dunha arte singular e sempre intemporal; tan rudi-
mentaria como funcional que as nosas maos poden tocar e
as nosas retinas venerar. �

A MULLER
NA ARTE MOZAMBICANA

’’ ECOS LUSÓFONOS

Unha mostra
celebra os 25 anos
do Consello
da Cultura

Pormenor da mostra inaugurada en Vigo. PACO VILABARROS

A creación como
investimento produtivo
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como a miña propia, unha sor-
te de infancia reencontrada”. 

Joan Margarit, pola súa ban-
da, salientou o acolledor do
evento e enxalzou a necesida-
de da convivencia lingüística:
“síntome na casa, con esta va-
riedade de linguas a faceren
poesía, porque a poesía é para
todos a mesma, falemos na lin-
gua que falemos. Nunca tiven
problemas con amigos poetas
noutras linguas. Os que puide-
se haber, eran de superestrutu-
ra, de orde política. Canto
maior me vou facendo, máis
constato que non é certo aqui-
lo de “tradutore, traditore”.”

Mesmo Álvaro Mutis sinalou
que para el, ler, de neno, textos
hispanos, era “a felicidade abso-
luta”. O autor salientou a súa
moi especial relación con Cun-
queiro: un amigo de seu, Luis
Feducci, recomendoulle a lectu-
ra das Crónicas do sochantree
mais do Merlín e familia, nunha
libraría barcelonesa. “Entrei
nun mundo alucinante, mara-
billoso, cunha verdade literaria
rotunda. Produciume un enor-
me pracer, e Cunqueiro conver-
teuse para min nunha compa-
ñía que sempre teño presente.
Non me abandona, non hai día
que non me veña á memoria ou
ás mans unha páxina ou un sen-
tir que el crease”.�

mozambicano Mia Couto, o
poeta catalán Joan Margarit, e o
narrador e poeta colombiano
residente en México Álvaro Mu-
tis. O evento tivo lugar no Pazo
de Fonseca, en Compostela, o
pasado día 26, e contou coa
asistencia da conselleira de Cul-
tura, Ánxela Bugallo, do presi-
dente do Consello da Cultura,
Ramón Villares, e do reitor da
USC, Senén Barro. 

Entre as grandes voces da li-
teratura premiadas co Rosalía

Lara Rozados
Un ano máis, o Pen Clube de
Galicia entregou os Premios Ro-
salía de Castro, que outorga con
periodicidade bienal dende o
96 “para agasallar outras litera-
turas ibéricas”, segundo o seu
presidente, Luís González To-
sar. Daquela fora o escritor Car-
los Casares, presidente naquel
momento do Pen, quen os ins-
tituíra. Desta volta, os homena-
xeados foron o crítico e ensaísta
vasco Jon Kortazar, o novelista

de Castro, figuran José Ángel
Valente, “poeta de noso”, que
non chegou a recibilo, Gonzalo
Torrente Ballester, Manuel
Vázquez Montalbán, o catalán
Joan Perucho, Josep Palau i Fa-
bre, “pai da poesía catalá”, ou a
portuguesa Sophia de Mello
Breyner, Isabel Allende ou Ru-
bem Fonseca.

Moitos dos homenaxeados
este ano recoñeceron a súa
proximidade e identificación
coa literatura hispánica ou a
galega. Mia Couto, fillo de emi-
grantes do Norte do Portugal,
que fuxían do réxime colonial
portugués, afirma: “probabel-
mente teña un fondo substrato
de Galiza, casa que recoñezo

O Pen Club galardona a poetas
nas catro linguas ibéricas

Eloi Caldeiro

‘O folk e
o flamenco seguen
sendo a música
máis exportábel’
M.B.
Para xaneiro está previsto o
lanzamento do novo disco de
Brath, Ás portas de Lug, que
ten como fío condutor os ro-
manos e os pobos que vivían
na nosa terra cando chegaron
as lexións do César.
EEnn  qquuee  ffaassee  ssee  ttooppaa??
Xa está gravado, só falta meter
as voces e facer as mesturas. 
CCoonn  qquuee  ssee  vvaaii  ttooppaarr  oo  ppúúbblliiccoo??
Cunha volta de torca máis á nosa
idea de seguir a traballar nunha
música moderna sen afastarnos
do tradicional, que é o que vimos
facendo nestes últimos trinta
anos. Por vez primeira incorpo-
ramos un saxo na gravación. Es-
tamos traballando ademais
nunha nova sonoridade para
Brath porque non queremos
manter un proxecto que repita
fórmulas. Outra das característi-
cas do disco é que os temas son
moi longos, de até 6 minutos.
PPoorr  qquuee  oollllaarr  oo  tteemmppoo  ddooss  rroo--
mmaannooss??
Queríamos explorar unha socie-
dade que descoñecemos pero
que se opón inicialmente a que
os romanos se instalen. O disco
comeza cun tema que narra o
camiño das tribos que cruzaban
o Estreito de Xibraltar na procura
de Fisterre. A partir de aí arranca
unha mestura de melodías que
recordan o norte de África e a
cultura tartesa. O disco traza un
camiño na historia e rende ho-
menaxe á cultura autóctona e á
pegada dos romanos.
BBaaiixxoouu  aa  eeddiicciióónn  ddee  ffoollkk,,  ppoorr  qquuee??
A maioría dos discos son autoe-
dicións. A tecnoloxía permite fa-
celo na casa. Por outra parte, a
aposta das discográficas por no-
vos grupos é cada vez máis com-
plicada polos custes que implica
colocalos no mercado. Con to-
do, o folk segue sendo, co fla-
menco, a música máis exportá-
bel do Estado aínda que non se
traduza en axudas públicas.�

Amais do acto de entrega dos
premios, o Pen Clube organi-
zou para este ano a edición do
volume Poesía suspensa, que
compila 51 poemas de diver-
sos autores e autoras, dende
Darío Xohán Cabana ou Xoha-
na Torres a Gioconda Belli ou a
Nobel polaca Wislawa Szym-
borska. Escrito en dez linguas
(galego, catalán, portugués,
castelán, euskera, inglés, fran-
cés, alemán, italiano e polaco),
foi editado por Espiral Maior.

Para Fernán Vello, este proxec-
to, literatura “suspensa no
tempo e no espazo”, configura
“un espazo de encontro entre
linguas poéticas, unha repre-
sentación da fraternidade”.

O libro foille encargado a
Luciano Rodríguez coa idea de
configurar un catálogo para
unha exposición pensada para
as arcadas de María Pita, na Co-
ruña, que sería inaugurada no
Día Mundial da Poesía deste
ano. Propuxéranllo en novem-

bro do ano pasado, e, coa axu-
da de Jon Kortazar e Xano Tre-
vinca, comezou a tradución de
51 poemas, axeitados a este es-
pazo, polo que ningún excede
os doce versos. Cando en fe-
breiro lle comunicaron que
non podía realizarse a exposi-
ción finalmente, aceptouno
con “resignación doída”, pero
agardou a ter unha oportuni-
dade para publicalo. “Agora,
celebramos con algo de atraso
o Día Mundial da Poesía”.�

Cincuenta e un poemas en dez linguas

Mia Couto, Margarit, Mutis
e Jon Kortazar premios Rosalía

Luís González Tosar, Mia Couto, Álvaro Mutis, Joan Margarit, Miguel Anxo Fernán Velloe Luciano Rodríguez. A.N.T.
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AAConsellaría de Me-
dio Rural, a de Vi-
venda e Solo e a So-
ciedade para o De-

senvolvemento Comarcal de
Galicia veñen de publicar Ca-
roianos, o volume asinado por
Xosé Fortes e Xermán Fortes
que repasa de xeito exhaustivo
a historia e a evolución da pa-
rroquia de Caroi (Cotobade).

A xestación do libro remón-
tase a 1991 e é debedora en boa
medida da paixón de Xermán
Fortes por coñecer o xeito de vi-
da dos seus antepasados. A tra-
vés de continuas incursións do-
cumentais en arquivos, que se
foron arredando xeografica-
mente a medida que avanzaba
a investigación, Xermán Fortes
compilou máis de 20 volumes
de documentación, aos que,
posteriormente, o historiador
Xosé Fortes deu forma escrita.

Concibido como “unha ho-
menaxe a parroquia” da que
foi a última xeración que se so-

cializou en Caroi, a historia que
narra Caroianos, sustentada
basicamente nas pescudas en
arquivos e protocolos nota-
riais, é tamén, en palabras de
Xermán Fortes, “un exercicio
de memoria e un intento de re-
cuperación histórica a través
dos testemuños que están a pi-
ques de desaparecer”.

“Queríamos chamar a aten-
ción do deterioro do rural, un
feito xeneralizado en Galiza”,
comenta Xosé Fortes. “Hai un
patrimonio arqueolóxico que
se está degradando”. Pero, máis
alá da simple alarma, o libro
persegue solucións para o pro-
blema e reflexións sobre a situa-
ción que atravesa o rural e o
agro. Así inclúense os artigos do
arquitecto César Portela e do
antropólogo Marcial Gondar, o
primeiro sobre cuestións da ar-
quitectura popular e adecua-
ción das construcións ao entor-
no físico e económico e o se-
gundo sobre a parroquia como
ente en continuo cambio social. 

A REVOLUCIÓN DO MILLO, O VALOR DA
PALABRA.Ambos investigadores
aseguran recordar Caroi tal co-
mo era tras a caída do Antigo
Réxime, porque, como Xosé
Fortes explica, a parroquia non
sufriu até mediados do século
XX, exceptuando os 30 anos
previos á guerra, variacións sig-
nificativas. Malia todo, ambos
autores salientan o “enorme

impacto” que o cultivo do millo
tivo tanto en Caroi como no res-
to do país no século XVIII. 

Como explica Xosé Fortes
“a vitalidade dos pobos cam-
biou segundo a calidade das
agras” até tal punto que o his-
toriador chega a afirmar que
con el  aparece o mundo de ri-
cos e de pobres. 

“Co millo proliferaron os

canastros de pedra (preto do
80% do total) e as casas con
balcón”, sinala Xermán Fortes.
Aumentou ademais a poboa-
ción, acadando un pico máxi-
mo na época do Marqués de
Ensenada. “Co tempo, foi es-
morecendo, desapareceu a ac-
tividade agraria e na actualida-
de Caroi só ten 20 veciños”, co-
menta Xermán Fortes.

MA A INE.40.ZG

O mundo visto desde a parroquia de
Desde hai un século, os historiadores
franceses comezaron a estudar o seu país e
o mundo a través da súa aldea ou vila natal.
A tendencia está agora a acrecentarse en
Galiza, onde o mundo rural ofrece as súas
derradeiras testemuñas

HISTORIA SOCIAL

Romaría de Santa Mariña (1948). En primeiro plano os nenos e os gaiteiros Los Dos Hermanos.De pé destacan Manolo de Lis, Xosé Lois, Manuel Nieto e Carme de Ca

A muiñeira recolle un puñado de fariña para comprobar se está ben munda.

O libro recolle o testemuño
autobiográfico de Nina, a
nai de Xosé Fortes, escrito
por ela mesma nas súas
memorias. Nunha das pa-
saxes recorda as troulas e
os enredos que tanto ela
como o resto dos rapaces
que lles tocou vivir na pa-
rroquia nos primeiros anos
do século XX empregaban
a cotío.

“Pasei a miña nenez sen
saber que era un xoguete”,
relata, “nin sequera unha

boneca”. “Cando ía coas
vacas para unha veiga que
lle chamaban O Lago collía
sempre uns sanguiños que
brotaban no verán, cunhas
bolas rubias e unhas follas
anchas que me permitían
facer unhas blusas con bo-
tóns vermellos. Cando me
aburría de facer blusas facía
filloas cos couselos. Así
eran os xoguetes de todos
os nenos daquela aldea. Os
Reis non chegaron nunca a
Caroi”.�

‘Os Reis Magos
nunca chegaron a Caroi’
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Neste estudo, sorprende
ademais que “a pesar de toda a
cantilena tridentina posterior
ao Concilio de Trento” en Ca-
roi os veciños casaran por nor-
ma xeral polo civil. “Dábase a
palabra de matrimonio” co-
menta “e só por cuestións de
legalidade ocorríaselles pasar
pola igrexa. A palabra funcio-
naba como un reloxo”. Existía
ademais un home prototipo
do que gustaba todo pai para a
súa filla casadeira. O aspirante
debía ser “traballador, bo sega-
dor e canteiro e, sobre todo,
comprometido coa parroquia
e as necesidades veciñais”.

O FIN DA PARROQUIA. Para Xosé
Fortes o fin da parroquia sitúase
na década dos 60 cunha repo-
boación forestal que obriga aos
gandeiros a vender ovellas e ca-
bras e restrinxe o número de re-
ses de vacún e de bestas. Fortes
denomínao “capítulo negro da
nosa historia” e vincúlao tamén
á emigración cara a América.
“Parece que se arranxa todo coa
chegada do teléfono, da luz e
das estradas, pero, en realidade,
con todas as modernizacións
chega o fin da parroquia”.�

MA AzG
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uia de Caroi

Xosé Lois, Manuel Nieto e Carme de Cavados coa rosca da santa.

Suicidios
e psico-
fármacos
Marcial Gondar sinala no
seu artigo que un dos pro-
blemas da sociedade actual,
especialmente no rural, é a
falta de planeamento do
cambio social no que a fac-
tores sociais se refire. “Men-
tres os nosos políticos e xes-
tores teñen unha concien-
cia clara da necesidade de
planear o urbanismo, as co-
municacións e a economía
para evitar que se produza
un caos social, ninguén pa-
rece ser consciente de que
os cambios culturais non se
poden deixar á casualidade
se non se quer provocar un-
ha anomia como a que, de
feito, está acontecer nas no-
sas aldeas”. 

O antropólogo achega un
dato significativo parello ao
“proceso acelerado de pre-
tendida modernización do
mundo do  agro”, o índice de
suicidios e de consumo de
psicofármacos. “Até finais
dos cincuenta, o rural man-
tiña as taxas de suicidios
máis baixas do Estado espa-
ñol. Ao comezar os 60, a taxa
comeza a dispararse de xeito
que hoxe estamos a ocupar
os postos máis elevados”,
apunta.

Ao seu ver, as solucións a
este problema deberían
contemplar, dunha banda
os “trastornos psicosociais
das xeracións afectadas” e
doutra “o deseño e progra-
mación de imaxinarios so-
ciais integrados nos que se
utilizase, xunto a elementos
modernos, aqueles recursos
do pasado con potencia in-
tegradora e posibilidade de
tradución temporal”. 

Por iso, o antropólogo
considera necesario que
“igual que as empresas que
aspiran a ser eficientes, os
pobos, de cando en cando,
deberían facer un alto no seu
camiño para pararse a pen-
sar, facer balance e así poder
camiñar cara o futuro”.�

Ponte de Cerdedo sobre o Lérez, paso obrigado de Caroi a Presqueiras ou Soutelo. No

medio da ponte o cruceiro, ao fondo, a ermida de Santo Antón, de probábel orixe roma-

na foi reconstruída no século XVII .

O Catastro de Ensenada, elaborado

no século XVIII por iniciativa do mi-

nistro de Facenda de Fernando VI,

recolle que en Cotobade había

máis de 1500 canteiros. En Caroi es-

tá documentado que preto do

80% dos artesáns eran canteiros e

que boa parte deles marchaban fó-

ra exercer o oficio, xa fose nos esta-

leiros de Ferrol, no Bom Jesus de

Braga ou nas obras civís de Asturias

ou Madrid. “A cantería” explica For-

tes “foi o único medio alternativo

para suplir as deficiencias das pro-

ducións agrarias. unha vez que es-

morece este traballo, a balanza da

economía parroquial pasa a equili-

brarse coa emigración”.

As longas estancias dos homes

fóra das casas provocou que as

mulleres asumisen un papel fun-

damental nas economías domésti-

cas. Para Fortes, “Caroi ten máis que

ver común do mariñeiro, en canto

ao status da muller, que con outras

parroquias da comarca do Deza”. O

historiador sinala que alí se deu a

transmisión da herdanza á filla pe-

quena, por ese papel de sustenta-

dora da casa e das posesións.�

Terra de canteiros, fogar de mulleres

Portalén, na cima do Seixo, singular formación granítica. Segundo unha vella lenda o que cruza Portalén entra no mundo dos mor-

tos e pode comunicarse con eles..

Parroquia atípica
A evolución socioeconómica
de Caroi podería ter sido a
mesma que a de calquera pa-
rroquia galega, de non ser pola
particularidade de que tivo
que “loitar contra a súa desfei-
ta”. E é que Caroi non foi sem-
pre unha parroquia unitaria,
senón que durante boa parte
da súa existencia un terzo dela
pertencía á xurisdición de
Montes, outro a de Caldever-
gazo e o terceiro á de Cotoba-
de. “Como antídoto”, sinala
Fortes “tivo que crearse un for-
te sentido identitario caroiano
que aínda se mantén”. 

Co tempo, Caroi pasou
desta división inicial a perten-
cer á xurisdición de Caldever-
gazo e, posteriormente e por
petición popular á Cotobade,
onde continúa.�
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Xurxo González

DDesta vez, o pobo
conseguiu parte
dos seus obxecti-
vos, xa que Pimen-

tel, o sanguinario conde de Be-
navente foi pasado a coitelo
polas tropas sublevadas e o ar-

seu lexítimo trono... Non obs-
tante, o antigo líder irmandiño
Paio Rodríguez tamén sobrevi-
viu, e non esquece o seu ob-
xectivo de derrocar a todos os
nobres.

O foro da páxina web dos Ir-
mandiños bota lume poucas
horas despois de que rematase

a gran batalla final. Para chegar
á conclusión da terceira edi-
ción do xogo de rol en vivo con
máis participantes do mundo
segundo o Libro Guinness dos
Records, os máis de seiscentos
xogadores tiveron que afrontar
intrigas, traizóns, loitas a espa-
da baixo o sol e dagas polas
costas na escuridade da noite.

Moitos dos irmandiños e
dos soldados nobiliarios xa
participaran nas edicións ante-
riores. E moitos expresan as
ganas de repetir o ano que vén.
Non faltan as queixas sobre
certos aspectos da organiza-
ción, moi difíciles de evitar
cando se xuntan tantas perso-

as con expectativas diferentes.
De feito, poderiamos dividir os
fieis dos Irmandiños en varios
grupos definidos: os roleiros,
os fanáticos do soft-combat e
os festeiros.

LOITA A MORTE NOS AFTER-HOURS DE
VERÍN. Os roleiros diferéncianse
pola súa habilidade para me-
terse no papel. Ben sexan ma-
riñeiros exaltados, fanáticos
sacerdotes guerreiros fieis a
Fonseca ou membros da alta
burguesía sempre dispostos a
cambiar de bando para asegu-
rarse o seu beneficio persoal, é
difícil dirixirse a eles durante os
dous días que dura a partida

cebispo Fonseca suicidouse
cando se viu rodeado no cam-
po de batalla. Pedro Madruga e
o vizconde Zúñiga volveron
contentos ao seus feudos tras
avanzar na súa guerra contra
Sabela de Castela. Como con-
secuencia, Xoana a Beltranexa
está máis preto de ocupar o

Os irmandiños volveron a Monterrei nunha edición máis
afastada da historia real, pero que deixou outra vez un bo
sabor de boca a participantes e veciños

MA A INE.42.ZG ANOSATERRA
2-8 DE OUTUBRO DE 2008

O MAIOR XOGO DE ROL EN VIVO DO MUNDO

Por fin caeu o arcebispo Fonseca!
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para preguntarlles a que se de-
dican no mundo real. E sem-
pre queren máis liberdade pa-
ra influír no desenvolvemento
da historia.

Os exaltados do soft-com-
bat (loita con todo tipo de ar-
mas preparadas para non da-
nar o contrincante) son capa-
ces de xirar a unha man unha
enorme lanza sobre a súa ca-
beza ou evitar os golpes dun

número de inimigos moi supe-
rior mentres cobren os flancos
da liña de combate da súa fac-
ción. Adoitan queixarse de que
o contrario fai trampas, xa que
non se quita todos os puntos
de vida que xustamente se lle
inflixen.

Para os festeiros, a noite é o
mellor momento. Son míticas
entre os que repiten edición
tras edición as festas no cam-
pamento irmandiño. Este ano
non foi menos, aínda que a
prohibición de beber alcol im-
posta polos organizadores mi-
tigou en gran medida, aínda
que non totalmente, os exce-
sos de anos anteriores. De to-
dos os xeitos, os noctámbulos
do fin de semana en Verín pui-
deron gozar de exhibicións
marciais a altas horas da mañá
en varias discotecas. Ademais
este ano cambiou a situación
do campamento irmandiño,
que antes estaba próximo ao
“Tele Club”, bar de Monterrei e
lugar de aprovisionamento das
clases populares. Os seus do-
nos perderon este ano varios

centos de euros en botellas de
licor café.

ORDES DE BATALLA EN CATALÁN. Aín-
da que “Irmandiños, a revolta”
sexa xa un clásico dos xogos de
rol en vivo no Estado, non des-
taca Galiza polo número de afi-
cionados a esta actividade. Ca-
talunya, Madrid e Asturias son
as zonas que salientan pola
cantidade e calidade deste tipo
de actividades. De todos os xei-
tos, a espectacularidade da
proposta da Dirección Xeral de
Xuventude reflíctese no gran-
de número de participantes
que proviñan destas zonas.
Non era raro que os Irmandi-

ños que se enfrontaban contra
a garda de Pimentel, o cruel
conde de Benavente, escoita-
sen aos seus fieis soldados be-
rrar un sonoro “tanqueu!” (pe-
chade) para tentar reagrupar
as súas liñas, superadas pola

ferocidade da garda persoal do
líder irmandiño, Paio Rodrí-
guez. O mesmo grupo catalán
achegou este ano cinco cata-
pultas que aumentaron o es-
pectáculo na batalla final.

En definitiva, un gran esfor-
zo da organización, a cargo da
Asociación 13 Negativo, que
consagra unha actividade lúdi-
ca de alto nivel. Moitos están
desexando que chegue o pró-
ximo outono para volver a
Monterrei a poñerse a cota de
malla e cear churrasco coas
mans. Logo da batalla final, os
veciños da vila despedían, co-
mo sempre, os participantes
até o próximo ano.�

?UERE SABER MÁIS?
www.irmandinhos.com
www.13negativo.com
www.anosaterra.org/nova/ant-tv-
na-revolta-irmandina-.html 

nseca!

O xogo dos Irmandiños de-
senvólvese na fortaleza de
Monterrei e nas súas inme-
diacións. O castelo, xa es-
pectacular desde a ampla
curva que describe ao seu
redor a autovía das Rías Bai-
xas, domina dende unha
elevación o val de Verín. A
súa proximidade á fronteira
portuguesa converteuno en
protagonista de enfronta-
mentos armados ao longo
de varios séculos, se ben
moitos deles non son ben
coñecidos.

Unha obra que permite
afondar na historia do caste-

lo é o libro guía que vén de
publicar Xerardo Dasairas.
Este mestre e investigador,

orixinario de Verín, ten pu-
blicado varias obras sobre a
comarca. Na última, aborda
as liñaxes que dominaron a
fortificación, a evolución da
mesma, as súas lendas e as
batallas das que foi testemu-
ña. O visitante pode apro-
veitar as rutas propostas e o
gran acompañamento gráfi-
co para gozar de todas as
posibilidades que ofrecen os
muros centenarios. E aínda
sen guía, a magnífica pers-
pectiva que se albisca desde
as murallas ben compensa a
visita ao antigo palacio dos
Zúñiga.�

Punto clave nas guerras de fronteira

?UERE SABER MÁIS?
Libro-guía de Monterrei,
Dasairas Valsa, Xerardo,
Edicións Das Airas, Vigo, 2008

’’A magnífica perspectiva
que se albisca desde
as murallas ben compensa
a visita ao antigo palacio
dos Zúñiga”

’’Paio Rodríguez,
líder irmandiño, sobreviviu
á loita e pretende aínda
derrotar a todos os señores
feudais”

’’Os donos do Tele Club,
bar de Monterrei, deixaron
de ganar este ano
varios centos de euros
en licor café”

’’Os veciños da aldea
despediron os participantes
até o próximo ano”
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Esther Quinteiro
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

OO seu espazo de tra-
ballo lémbralles os
tempos no que
vestían bonecas.

Francisco e Patricia Soto son os
creadores de La Canalla,unha
tenda de roupa á que acoden
compañías de teatro, empresas

Francisco, Filoloxía. Pero aín-
da seguían xogando, coma
cando eran pequenos, con
roupa. Na súa propia casa,
montaron un show room e
customizaban prendas desca-
talogadas que logo vendían.

No 2001, decidiron iniciar
un novo modo de vida. Cun mi-
llón das antigas pesetas crearon
La Canalla. Como calquera no-
vo empresario, tiñan medo, pe-
ro subliñan que “foi emocio-
nante”. Xa  nun principio, os
consumidores quedaban con-
tentos. De aí que o “boca a bo-
ca” fose a súa arma de publici-
dade. Dende aquela até agora,
todo foi sobre rodas.

La Canallanon funciona co-
mo outro comercio calquera.

Deseña para a tenda arredor
de 200 pezas por colección.
Ningunha delas entende de
idade ou estilos. “Entra xente
dende os 18 até os 70,  pijae al-
ternativa”. Pero todas teñen en
común a creatividade. Son
prendas únicas e distintas.
“Sempre hai unha peza para
cada persoa que entra”.

OS VESTIDOS ELEGANTES QUE CAM-
BIAN COAS HORAS. Toda esta rou-
pa está elaborada a man polos
dous deseñadores. Parece tra-
balloso, pero non é o que lles le-
va máis tempo. Cada día reci-
ben máis encargos de todo ti-
pos, sobre todo para eventos, in-
cluídos os vestidos de noiva. Co-
mo deducirán, aínda que se

manteña a cor crúa, non dese-
ñan vestidos clásicos. “Son tra-
xes de cerimonia, teñen un pun-
to moi elegante. Aínda que pro-
curamos que ao longo da festa a
estética vaia variando. Pasan
dunha imaxe máis cerimonial a
outra máis sportquitando unha
peza ou poñendo outra”

Ademais dos encargos per-
soais, tamén traballan para as
artes escénicas. Un dos seus
clientes máis soados foi La Fura
dels Baus,durante a Volvo Oce-
an Race, celebrada en Vigo. En
apenas quince días, vestiron a
80 persoas evocando a emigra-
ción dos galegos.

Obviando espectáculos
desta popularidade, desenvol-
ven outros proxectos que

de catering,artistas e persoas da
rúa que van na procura dunha
prenda pensada para eles.

“Os nosos grandes mestres
foron os nosos pais”. Dunha
muller creativa e un tapiceiro-
deseñador de mobles saíron
dous nenos aos que lles gusta-
ban as manualidades. Xa adul-
tos, cada un seguiu o seu cami-
ño: Patricia estudou Deseño e

Vestidos canallas
Vestiron de emigrantes galegos os 80
membros de La Fura dels Baus.Fan traxes de
festa que cambian coas horas. Son prendas
persoais e irrepetíbeis as de La Canalla

ANOSATERRA
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MODA ALTERNATIVA

Francisco e Patricia Soto son os creadores de La Canalla, tenda situada na rúa Xoaquín Loriga de Vigo.

>>>
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os enchen como profe-
sionais. Non esquecen a súa
primeira oportunidade neste
mundo: “A nosa madriña foi
Olga Cameselle, da compañía
Disquedanza. Entrou na tenda
como clienta e pensou en nós.
Esa vez gozamos moito”. 

Dende aquela, son innume-
rábeis os vestiarios para obras
que deseñaron nestes sete anos,
e tamén bastante o tempo em-
pregado en cada un deles. A
compañía fai un encargo, len o
libreto, elaboran a análise de
personaxes, unha proposta de
deseño... en total, tardan sobre
dous, tres meses. Normalmente
dispoñen dunha marxe de trin-
ta días entre unha entrega e ou-
tra, pero como é frecuente que
coincidan varios encargos, son
bastantes as ocasións nas que
traballan en paralelo. “En prac-
ticamente tres meses, estrea-
mos unha obra de Factoría Dis-
quedanza, Crónicas; acabamos
de entregar un infantil Game
Over que se estreará o tres de
outubro, e estamos pensando
na última do Centro Dramático
Galego con Nuno Cardoso”.

CINCOCENTAS PRENDAS A MAN PARA A
FEIRA DE ARTE ARCO 2003. Os seus
vestiarios non só se locen en
Galicia. De feito, unha das máis
gratas sorpresas chegoulles
dende Madrid. Un ano despois
de Agata Ruíz de la Prada e un
antes a David Delfín, vestiron a
toda a organización de Arco
2003 (500 prendas a man) e ela-
boraron o regalo para a prensa e
as galerías de arte.  

A traxectoria destes dous
deseñadores valeulles o pre-
mio María Casares 2007 polo
vestiario de O burgués fidalgo
da compañía O Morcego. Pero
o éxito non entorpece a súa re-
lación profesional. “Aínda que
hai temas nos que un pode ser
máis forte que o outro, esta-
mos os dous en todo. Comple-
mentámonos moi ben. Non
temos competencia de egos”.�

MA A INE.45.ZG

La Canalla é un bo exemplo
de como se pode traballar no
que un cre, sobre todo nos
tempos nos que as grandes
cadeas de moda como Indi-
tex inundan o sector. A súa
diferenciación é precisamen-
te o que os salva. “Facemos
un tipo de peza moi distinta,

é un produto que non se vai
atopar noutro sitio. Por iso
non son competencia.” Esta
experiencia sérvelles para
confiar en que as novas xera-
cións atopen un oco. “Sem-
pre hai cabida para a xente
con creatividade. Pero, cada
vez máis, tes que ter moitas

armas de formación para de-
fender a túa orixinalidade.”
De aí que se alegren da apari-
ción da Escola Universitaria
de Deseño en Pontevedra, na
que tamén dá clases Patricia,
porque advirte que “a imaxe
de deseñador tolo diante das
empresas, non serve”.�

Salvados pola diferencia 

‘A elegancia
implica non
renunciar
ao que un é’

PPoorr  qquuee  LLaa  CCaannaallllaa??
O noso logo é a bandeira
republicana. Entón querí-
amos unir un pensamento
negativo como é canalla e
poñelo en valor unido a un
pensamento positivo co-
mo é o republicanismo.
AA    ssúúaa  ffiirrmmaa  éé  ssiinnóónniimmoo
ddee......  
Liberdade persoal
OO  pprriinncciippiioo  qquuee  sseemmpprree
sseegguueenn  ppaarraa  ddeesseeññaarr  ee  qquuee
nnuunnccaa  rroommppeerrííaann......  
Non renunciar aos nosos
principios.
AA  pprreennddaa  ddee  rroouuppaa  ccoonn
mmaaiiúússccuullaass  sseerrííaa......??  
No século vinte un, tanto o
vaqueiro como a camiseta.
OOnnddee  ccoollooccaarrííaann  aa  lliiññaa  eenn--
ttrree  ddeesseeññaarr  aallggoo  ddiiffeerreennttee  ee
aallggoo  iimmppooññííbbeell??  
Non cremos que haxa na-
da impoñíbel, senón que
as prendas están feitas pa-
ra persoas. Entón depende
de cada quen.
AA  aallttaa  ccoossttuurraa  eessttáá  ssoobbrreevvaa--
lloorraaddaa??  
Non, é outra forma de ex-
presión como a literatura,
o cine, a música...
AA  ppaallaabbrraa  eelleeggaanncciiaa  rreemmíí--
tteeoo  aa......  
O saber estar, non renun-
ciar ao que un é.  
CCoommpprraarroonn  aallgguunnhhaa  vveezz
rroouuppaa  nnaa  ffeeiirraa??
Compramos, e no rastro
tamén.
OO  pprreezzoo  ee  aa  ccaalliiddaaddee  eessttáánn
rreellaacciioonnaaddooss??  
Deberían gardar relación,
aínda que nestes momen-
tos de deslocalización on-
de se confecciona en Chi-
na, Bangladesh... non ten
que ver. Hai cousas que
son un engano.
OO  mmaaiioorr  ssooññoo  nnoo  mmuunnddoo
ddaa  mmooddaa  sseerrííaa......  
Non traballar (risas).�

’’A compañía fai un encargo,
len o libreto, elaboran
a análise de personaxes,
unha proposta de deseño...
en total, tardan sobre dous,
tres meses”

>>>
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VIÑOTECA.

Embruix
2005
Degustado a piques de mar-
charse o sol nun impresio-
nante día de entre verán e ou-
tono, dos que faltaron estes
meses pasados, sorprende a
claridade intensa dos seus
aromas, coma a do cenit do
dia, que por sucesivas capas e
a modo van xurdindo da cor
profunda e intensa que ten o
Embruix na copa, mírese por
onde se mire. Os primeiros ai-
res balsámico ábrennos o na-
riz con limpeza, deseguido e
por esta orde: o monte baixo
mediterráneo e o bosque ta-
mén de alí, en terceiro lugar, e
un chisco atrasada, a froita
preséntase coa madurez da
compota. Xa no fondo, pero
non no final, apousa o mine-
ral que remite o chan de alí, a
licorella (xisto). Despois duns
minutos, e coma sen querer
molestar, un toque iodado.
Se colocásemos unha cámara
fixa no medio deste ambiente
aromático e filmásemos du-
rante 24 horas o seu desenvol-
vemento para pasalo logo a
alta velocidade, a que nos du-
ra unha copa, a película aro-
mática iríanos mostrando pri-
meiro na mañanciña, coa
inercia aletargada da noite os
primeiros raios e o despertar
dos aromas máis madrugado-
res, a punta de calor do me-
diodia para os máis intensos,

BENCOMER.

Fogóns
monfortinos

Hai vinte anos que a actual di-
rección d’A Polar se fixo  cargo
deste emblemático local para
Monforte que neste 2008 cum-
pre as súas vodas de ouro. Ho-
xe coa ampliación do espazo e
coa aposta da súa cociña, este
restaurante sitúase como unha
referencia gastronómica na
Terra de Lemos.

Aínda así, A Polaré unha ca-
sa de comidas difícil de encai-
xar. A maiores de practicar o re-
ceitario da cociña tradicional
galega, incorpora distintos pra-
tos da feitura italiana e moitos
deles con gran crédito como as
pizzas, lasagna e tiramissú
compartidos coa inspiración
mediterránea de distintos e
meritorios arroces e ensaladas.

Con todo as carnes de ten-
reira son, sen dúbida, as estre-
las da carta. O osobucco, o en-
trecosto, o chuletón e o so-
lombo, son dunha calidade
ben difícil de superar, con pre-
paracións sinxelas, mais ex-
quisitas e sempre gorniciona-
dos de verduras e cogomelos
da comarca.

ANOSATERRA
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das de Catalunya, elevando o
nivel de vida das súas xentes e
a fixación da poboación cun
proxecto sustentábel. Cam-
biou a mentalidade do volu-
me que dominaba nos últi-

mos decenios cara á pro-
cura dun bo bago. Deste

xeito, pasouse de pa-
gar a uva de 40 pese-
tas ao kilo aos case 5
euros. Priorizouse o
traballo manual, o
que supuxo un au-
mento do traballo.
Unha revolución
económica e social
que sentou un prece-
dente para os grupos
bodegueiros máis ou
menos grandes que
por alí foron caendo
na sua actuación co-
as xentes e co territo-
rio. Ademais, toda a
comarca conseguiu
do Parlament de Ca-
talunya a retirada de
proxectos como a
instalación da central
térmica de Enron na
Ribera do Ebro, ou o
mapa eólico de Cata-
lunya que pretendia
instalar muiños en
montañas do Priorat.
Agora son un exem-
plo xérmolo de ini-
ciativas de todo tipo o
redor do viño así co-
mo foco de atracción
enoturística para
amantes da cultura e
do viño de todas as
partes do mundo.�

Antonio Portela

o solpor da tardiña acompa-
ñando aos máis pesados e as
primeiras sombras esconden-
do os máis sutís. 

Saboréase marcando o pa-
so, ou o tanino denso, coa ca-
dencia dun desenvolvemen-
to potente, dos que dás
poucos grolos pero
avanzas lonxe con cada
un deles, dominando en
todos o carácter mineral
acompañado de froitas
negras. Un Priorat que
non esconde nin disfra-
za a súa orixe.

Orixe que fala de lei-
ras novas con garnatxa,
cabernet sauvignon,
merlot e sirah, xa que os
bagos dos trossos ou
veigas centenarias de
carinyena rematarán
como mosto e logo xa
como viño levarán na
etiqueta o nome de Vall
Llach, o gran viño do Ce-
ller (adega).

Lluis Llach, “o can-
tante de Vergés”, o seu
pais petit do Ampurdá,
sucumbiu á atracción
telúrica do Priorat e en
Porrera, terra da súa nai.
Rehabilitou a máis vella
edificación adicada á
elaboración de viño pa-
ra instalar o Celler de
Vall Llach co obxectivo
da prevalencia da cali-
dade sobre a cantidade
e como base dun pro-
xecto revitalizador da
vila e do seu contorno,
daquela unha das co-
marcas máis deprimi-

ANIMAIS AUTÓCTONOS GALEGOS EN PERIGO DE EXTINCIÓN

NOVA COLECCIÓN DOS BOLECHAS Edicións A NOSA TERRA

viaxar.comer.mercar

RestauranteA Polar
Rúa do Cardeal 13.

Monforte de Lemos.

Teléfono 982 400 001.

Prezo medio p/p: 20 euros.
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vén acompañado dunha re-
novación en canto a cores e
estampados. O catálogo in-
clúe unha ampla paleta de co-
res (lisos, tranquilos, vivos ou
ácidos) e tecidos (lona ou tea
vaqueira), así como estampa-
dos e complementos varios,
para darlle cabida a todos os
gustos, estilos e necesidades. 

As publicacións e blogs de
moda xa falan de tendencia de-
portiva e chic e de que son o
calzado indispensábel para ir á
moda e informal á vez. Con
máis de 50 anos de historia, as
Victoria, ao igual que pasou co-
as míticas Converse All Star
que tamén tiveron a seu mo-
mento fashion recentemente,
vivirán nos próximos meses un
novo renacer. Os clásicos nun-
ca morren.�

Eva Estévez

MAGAZINE.47.ANOSATERRA
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maior ni-
vel xunto
cos zapa-
tos das fir-
mas máis
sofisticadas. 

O renacer
deste popular

e cómodo cal-
zado de trote fa-

bricado en lona
de algodón e piso de

caucho con debuxo en
releve de grans de arroz,

la. Destacábel mesmo a súa
adega, sen esquecer que o vi-
ño da casa, mencía da Ribeira
Sacra, é unha opción segura
para comer e beber ben a moi
bo prezo.�

Xosé Rey

MODA.

Volven
as zapatillas
de lona
As clásicas zapatillas de tela
que todos usamos algún ve-
rán, cos seus cordóns, e as sú-
as cores lisas e vivas volven a
estar nas rúas. As Victoria de
toda a vida, que nunca deixa-
ron de estar presentes nas hu-
mildes zapatilleirías e postos
de mercadillo cada verán,
comparten  espazos nos esca-
parates das zapaterías de

Para completar as virtudes
e o secreto do éxito d’A Polar
está a excelente relación cali-
dade-prezo do seu menú do
día e da súa carta e, como
non, a amabilidade e profe-
sionalidade do persoal de sa-

UERE SABER MÁIS?
www.calzadosvictoria.com?

Terraza da Polar.
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As festas patronais de Lugo son as

festas galegas por excelencia, por

espíritu festeiro, duración e partici-

pación popular. 

Este ano haberá un total de 26 ac-

tuacións, entre actividades de rúa,

teatro ou concertos.Sete grupos

lucenses tocarán o 9 e o 10 de ou-

tubro, entre os que se atopan Psi-

colepsia, Holly Water, Kimuru,

Kentokaki, Batital, Safari Orques-

tra e Doutor Zhimus. No elenco

programado atopamos nomes

destacados como a colombiana

Julieta Venegas, Luar na Lubre,

Dover, Conchita, Los Suaves,

Diego el Cigala,The Cabriolets,

Pedro Guerra,Violadores del

verso , Def con Dos, Melendi ou

The ellas , así como o reencontro

dos líderes de Siniestro Totalo día

11. El Canto del Loco será a única

actuación de pago.

Haberá tamén as habituais mos-

tras de gando, productos agrícolas

ou artesanía.  Mais o encanto do

San Froilán reside máis que nos no-

mes, na tradición da festa repetida

ano tras ano, nas datas marcadas

como o Domingo das Mozas. A vi-

sita ás casetas do polbo, emblema

e centro neuráxico das festas, o ta-

ceo e tapeo polos bares, e o am-

biente de festa continuada na rúa

fan do San Froilán unha cita inelu-

dible, en especial para quenes

aínda nunca foran.

Festas de San Froilán,

Do venres 4 ao domingo 12 de outubro.

Lugo.

Coordenado por Gonzalo Vilas

selección de debuxos, fotografías,
fotogramas, esculturas e maquetas,
entre as que destaca a famosa
Mensch-Maschine, o coñecido ro-
bot de Metrópolis.Aberta até o 16
de novembro na Fundación Luís Se-
oane.
¬MÚSICA.Little Albert Boogie
Band. Actuación este xoves 2, ás
22:00, na sala Mardi Gras. E na
mesma sala, o venres 3 ás 22:00, en-
trada gratuita, actuación de Capi-
tán Morgan.

Subtítulos en castelán.
After Hours: Novas tendencias do
cine francés contemporáneo
23.00 h. Regreso a Normandía. Ni-
colas Philibert, 2007. 114 .́ Subtítulos
en castelán.
Sábado 4 
Terence Davies
18.00 h. Voces distantes (1988). 84´.
Subtítulos en castelán.
20.30 h. O longo día acaba (1992).
85 .́ Subtítulos en castelán.
Luns 6 
Terence Davies
20.30 h. O longo día acaba (1992).
85 .́ Subtítulos en castelán.
Mércores 8 
Terence Davies
20.30 h. Of time and the city (2008).
74 .́ Subtítulos en galego. 
Entradas a 1,20 €, algunhas son gra-
tuitas.
Na Rúa Duran Loriga, 10 baixo.
¬MÚSICA.A noiva de Frankens-
tein. O clásico de James Whalecon
Boris Karloffe Elsa lanchaster, nes-
tas  funcións: xoves 2 (ás 20:30 ); ven-
res 3 (ás 20:30  e ás 23:00 -esta de
balde); sábado 4 (ás 17.:30 e ás 20:30).
Entradas a 3 ou 2euros, na Sala Fer-
nando Rey.
¬EXPO. Esculturas de Diego
Cabezas. Até o 30 de outubrono,
na Galería Sargadelos, na Rúa Real.
¬EXPO. O xogo africano do

contemporáneo.Até novembro
no Museo de Arte Contemporáneo
Unión Fenosa.
¬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, espe-
cialmente en pezas clave da súa fil-
mografía, como Metrópolis(1927),
Os Nibelungos (1923-24) ou a serie
adicada á figura do Dr. Mabuse , en
varios títulos. A mostra ofrece unha

ALLARIZ
¬MAXIA. Mago Antón. O coñe-
cido mago presenta o seu espectá-
culo de pequeno formato Uniper-
sonal. O sábado 4, no Café-cultural
Roi Xordo.

AS PONTES
¬EXPO. Hermanos Mayo na
Guerra Civil. Exposición de foto-
grafías impactantes e históricas
deste estudio durante a guerra es-
pañola. No Mercado Vello. 

BUEU
¬EXPO. Historia da navega-
ción. O Museo Massó mostra 90
modelos náuticos cos que ilustra a
evolución da técnica náutica ó
longo dos séculos. Embarcacións
primitivas,fenicias, gregas ou ro-
manas, barcos de vapor ou vela,
até os actuais buques pesqueiros
a motor. Mostra permanente no
Museo Massó.
¬MÚSICA. Coanhadeira . Grupo
de folc  tradicional das terras ou-
rensáns da Rúa. O venres3, ás
22:30, no Bar Aturuxo.
¬MAXIA. Perto de ti. Espectáculo
de maxia a cargo do Mago Teto, o
xoves 2, no pub Aturuxo.

CALDAS DE REI
¬MAXIA. Mago Antón. O coñe-
cido mago presenta o seu espectá-
culo de pequeno formato Uniper-
sonal. Este venres 3, ás 23:00, na sala
Zona Zero. 

CANGAS
¬MÚSICA. Capitán Furilo. O
grupo pontevedrés segue a  pre-
sentar o seu novo disco “Pop?”.
Rock, pop e funk , con entrada a
3 euros. O venres 3, ás 23:00, na
Sala Son.
¬TEATRO. Qué Pasa Aquí?.
Obra de teatro para os/as máis
novos, pola compañía Entre-
mans. O sábado 4, ás 18:00, no
Auditorio Municipal  .

CEDEIRA
¬MAXIA. Ilusionista Pedro
Volta. Este mago presenta o
seu espectáculo Ilusión. Este do-
mingo 5, ás 18:30, na sala Audito-
rio Municipal. 

A CORUÑA
¬CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 2
Novas tendencias do cine francés
contemporáneo. 
20.30 h. Moi, Pierre Riviere, Ayant
egorgé ma mere, ma soeur et
mon frère... René Allio, 1976. 130´.
Subtítulos en galego.
Venres 3 
Terence Davies
20.30 h.Voces distantes (1988) 84 .́

¬ ARTE

Enrique Bunbury,o cantante

aragonés, ex-Héroes del silencio,

estará esta semana en Coruña.

A escultura en Fritz Lang

Fritz Lang foi non só un dos mes-
tres indiscutibles do cinema
mundial, un dos referentes desta
arte do século pasado, senón un
dos máis prolíficos. A súa obra
ademáis, por circunstancias
tanto políticas e históricas como
do mercado do cine (que marca-
ron o seu exilio a Hollywood,
donde seguramente tería ido
igual, ventando o que se viña en-
cima nos albores do nazismo),
pasou de ter un carácter profun-
damente alemán a adptarse
magníficamente ás esixencias
comerciais americanas sen per-
der nada de mestría, ao punto de
se converter nun principal puntal
do cine americano clásico. A súa
volta á Alemania reconstruida
dos anos 50 pechou o círculo cre-
ativo deste cineasta irrepetible.

A exposición que presenta a
Fundación Luís Seoanecéntrase
no papel decisivo que a escultura
xogou na obra de Lang a través
dos diferentes aspectos que con-
formaron o cine da súa primeira
etapa alemá, desde o deseño de
decorados e personaxes até os

efectos especiais. O conxunto de
obra seleccionado conta con pe-
zas destacadas como as corres-
pondentes á súa obra máis fa-
mosa, Metropolis (1927): a ma-
queta da máquina Moloch, unha
reprodución da Mensch-Mas-
chine e modelos en xiz das cabe-
zas dos Sete Pecados Capitais e a
Morte, cedidas pola Deutsche Ki-
nemathek. Tamén son especial-
mente importantes as obras vin-
das da Slovenska Kinoteka, catro
esculturas inéditas en España rea-
lizadas por Lang ao redor de 1915,

na súa etapa de estudante de Ar-
tes Plásticas. A mostra complétase
cunha gran selección de fotogra-
fías de gran formato, tanto das
súas rodaxes como promocionais
da época, proporcionadas pola Ci-
némathèque Française, que ta-
mén aporta debuxos orixinais con
deseños de personaxes e efectos
especiais, realizados por artistas
que colaboraban habitualmente
co director vienés.

Fundación Luís Seoane, A Co-
ruña, até o 16 de novembro.

Festas de 
San Froilán 

A noiva de Frankenstein, un clásico da Universal proxectado en Coruña.

Un dos escenarios urbanos futuristas de  Metrópolis.
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¬MÚSICA.Gala dos VII Premios
Opinión de música folk . Na
Gala actuarán Xosé Manuel Bu-
diño, Entre Trastes, Lulavai e Xe-
sús Vaamonde. As invitacións recó-
llense entregando na sede de "La
Opinión" o cupón que ven no xor-
nal. Actuación para este venres 3,  ás
20:30, no Teatro Rosalía de Castro.
¬MÚSICA.Bunbury. O artista ara-
gonés, ex-lider de Heroes del Silen-
cio e cunha marcada traxectoria en
solitario presenta en concerto os te-
mas de Hellville de Luxe, o novo ál-
bum de estudio que chegará ao
mercado o vindeiro 7 de outubro,
catro anos despois de El viaje a nin-
guna parte. Entradas a 30 euros. O
sábado 4, ás 22:00, no Coliseo.
¬MÚSICA.The Ten tenors. Vol-
tan por Galiza este grupo austra-
liano de repertorio variado e cun to-
que de humor dentro da excelencia
vocálica. O martes 7, ás 21:00, no
Coliseo.
¬MÚSICA.Pretty Little Flower +
Nashgul. Na súa segunda xira eu-
ropea, os texanos Pretty Little Flo-
wer traen o seu grind core.Veñen
acompañados pola banda local
Nashgul. O martes 7, ás 20:30, entra-
das a  4 euros, no LSO Casa das Ato-
chas (Atocha Alta 14, Monte Alto)

A ESTRADA
¬MÚSICA.Cursos de música e
baile. A asociación A Fervenzade
Ouzande convoca unha reunión
para informar dos cursos de música
e baile tradicional que van comezar.
Este sábado, ás 16:30, no Local So-
cialda parroquia.

FERROL
¬EXPO. Alfonso Costa. Exposición
de pinturas deste artista galego,
aberta até o 31 de outubro, na Galería
Sargadelos. 
¬EXPO. Fondos patrimoniais
do Ateneo Ferrolán. Exposición
dos fondos pictóricos do Ateneo Fe-
rrolán. Até o 30 de setembro, no Ate-
neo  Ferrolán.
¬EXPO. O Ché é dos revolucio-
narios. Exposición de carteis bio-
gráficos do Ché Guevara. Até o 15 de
outubro no Ateneo Ferrolán.
¬MÚSICA.DO (Joseba Irazoki).
Actuación deste artista e músico
vasco, embarcado en proxectos acús-
ticos experimentais. O sábado 4, ás
22:00, na  Sala Carteles.
¬MÚSICA.Som do Galpom. Actua-
ción deste prolífico grupo con resi-
dencia en Ames. Osábado 4, ás 22:45,
entradaa 3 euros, na Sala Run Rum.

¬MÚSICA.Sergio Tannus.
Multi-instrumentista brasileiro
que actúa dentro dos actos dos
X anos da Fundación Artabria.
No seu local, o sábado 4, ás
22:00, entradaa 3 euros.
¬TEATRO. Crónicas de días en-
teiros, de noites enteiras .
Nun espacio de transición, de trán-
sito dun lugar a outro, cinco perso-
naxes da mesma xeración, de entre
30 e 35 anos, andan a procura de
algo, acaso deles mesmos.  Polo
grupo A Factoría Teatro . O do-
mingo 5, ás 20:30, no Teatro Jofre.

O GROVE
¬MÚSICA. Stereotipos.O grupo
pop rock  foron os gañadores da
primeira edición do Certame No-
vaXove Music, no 2006. A entrada
custa 3 euros. Este sábado 4,
ás01:00, nasala Náutico . 

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

The Ten Tenors, grupo austra-
liano vocálico que actúa o martes
na Coruña.

XX Xornadas de banda 
deseñada de Ourense

As XX Xornadas de Banda Dese-
ñada de Ourense acollerán este
ano oito exposicións. As mono-
gráficas estarán dedicadas a Ra-
chel Deville (Firminy, 1972), fran-
cesa residente en Barcelona, au-
tora do álbum Lobas (2007)
–unha reflexión autobiográfica
sobre a súa condición de irmá xe-
melga–; ao estremeño Enrique
Flores (1967), ilustrador habitual
en medios como El País e autor
de BD en diversas revistas e do ál-
bum Bebop (2000, xunto con Fe-
lipe Hernández Cava), acerca do
jazz dos anos cincuenta; ao por-
tugués Filipe Abranches (Lis-
boa, 1965), un dos máis persoais
autores da escena actual, cunha
decena de álbums de BD, como
O diário de K, Al’Mutamid, 16 – 1
ou Pássaros; e a Roque Romero
(A Coruña, 1978), colaborador de
numerosos fanzines como Carne
Líquida ou Barsowia, e partici-
pante nos álbums colectivos
H2Oil e Barsowia en llamas.

No que respecta ás exposi-
cións colectivas, estará a dedi-
cada conxuntamente ás adapta-
cións á BD que de Romeo e Xu-
lieta e de Tirant lo Blanc fixeron,
respectivamente, os galegos Da-
vid RubíneMiguel Porto —que
serán publicadas en breve por
parte de SM—; a dos resultados
da modalidade de Banda Dese-
ñada do Certame Galego de Cre-
adores Novos GZcrea 2008, con-
vocado pola Dirección Xeral de
Xuventude e Solidariedade; e
mais a do Certamen Injuve de

Cómic e Ilustración 2007, do Insti-
tuto de la Juventud.

Ademais, as Xornadas dedica-
rán tamén unha pequena mostra
ás súas vinte edicións, repasando
os carteis, as portadas da súa re-
vista O Fanzine das Xornadas, (a
máis veterana das publicacións
dedicadas ao cómic en Galicia),
os Premios Ourense, etc.

Cinema e BD  

Haberá tamén proxeccións de ci-
nema en pantalla grande, neste
caso coa colaboración das salas
Cinebox e do Cineclube Padre
Feijoo. Serán dous filmes inéditos
nas salas comerciais da cidade: o
mércores 1 (20.30 e 23 h),O cas-
telo ambulante, do director Ha-
yao Miyazaki (tamén autor de có-
mic), e o mércores 8 (20.30 e 23
h), Persépolis, codirixida pola au-
tora da BD homónima en que se
basea, Marjane Satrapi. 

Ambos os filmes foron gaña-
dores de diferentes premios, ade-
mais de teren sido nomeados
para os Oscar na categoría de pe-
lícula de animación: O castelo
ambulante recibiu a Osella de
Ouro no Festival de Venecia, e
Persépolis o Premio do Xurado
no Festival de Cannes. O pro-
grama inclúe ademais, como é
habitual, presentacións de diver-
sas edicións, entregas de galar-
dóns (no transcurso dos actos de
inauguración) e encontros cos
autores.

XX Xornadas de Banda Dese-
ñada,  até o 18 de outubro,Ou-
rense.

¬ COMIC

En Ouzande (A Estrada) comezan os cursos de música galega.

Carteis anunciadores das Xornadas

4.48 psicose
Nut Teatro

Autor: Sarah Kane.
Dirección: Carlos Neira.
Adaptación: M. Díaz, Andrea Pino
Escenografía: Nut Teatro
Iluminación: Nut Teatro
Vestiario: Nut Teatro
Elenco: Carlos Neira, Arantza Villar

Nut Teatro leva á escena o último
texto de Sarah Kane, autora britá-
nica xa desaparecida. Unha viaxe
entre a lucidez e a loucura que fai
da súa propia morte a obra de arte
final. Milimétrica e escalofriante
crónica do suicidio que a autora
cometería tres meses despois da
súa escrita, a obra de arte final, a
través das palabras, da súa dor in-
mensa,  da súa lucidez brutal. 

O sábado 4, ás20:30, no Auditorio

Municipal de Vilalba.

Anxeliños
Espello Cóncavo  
Autor: Roberto Vidal Bolaño
Dirección: Arturo López
Escenografía: Rodrigo Roel
Son: Nani García
Iluminación: Miguel Soto
Vestiario: Rodrigo Roel
Elenco: Fernando Morán, Rodrigo
Roel, Estíbaliz Veiga, Manu Fer-
nández, Isabel Martínez Risco .
Chali, ex policia franquista, dirixe

unha axencia de cobro de morosos.
Xunto con el, Leti, a súa filla; Chema,
o xenro; Tigre, vello amigo, tan fiel
como inútil; e Sor Anxélica, unha
monxa empeñada en salvar almas á
forza.Charli e os seus serán capaces
de calquera cousa con tal de salvar a
axencia, incluso pactar co diabólico
ganster Damián...

Sábado 4 e domingo 5 ás 21:00,Tea-

tro Principal de Santiago.

¬ TEATRO

4.48psicose, de Nut Teatro
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GUIEIRO.50. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

OLEIROS
¬MÚSICA. II Encontro Folcló-
rico Frouma. Organizado pola
ascociación Frouma, contará coa ac-
tuación de varios grupos, e terá lu-
gar este sábado 4, ás 19:00 , nas To-
rres de Santa Cruz de Liáns.
¬TEATRO. Ubu Rei. Versión do
clásico de Alfred Jarry polo
grupo La Imagina machina. O
sábado4, ás 20:30, no Auditorio
Gabriel García Márquez.

OURENSE
¬EXPO. Meanwhile. Obras de
Antón Cabaleiro, expostas naGale-
ría Marisa Marimón.
¬EXPO.De Nova materia.Escul-
tura contemporánda colección Cai-
xanova. Estará aberta até o 19 de
outubro, no Centro Social da enti-
dade financieira.
¬EXPO.Un verán en mil e
unha instantáneas. Exposi-
ción colectiva de fotografías, até
o 19 de outubro, na Asociación
Xuvenil Amencer.
¬EXPO.Obra plástica de Antón
Risco. Obras do pintor e escultor
ourensán, nunha exposición que se
inaugura o martes 16, ás 20:30, no
Auditorio Municipal de Ourense.
¬EXPO.Valcárcel Obelleiro. Ex-
posición de pintura deste autor na
Galería Visol.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actua-
cións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.

traerán, á marxe das actividades lú-
dicas e gastronómicas habituais, es-
tas actuacións para esta semana:
Venres 4 : Pesdelán ás 18:00 para
opúblico infantil e Julieta Vene-
gas ás 22:00 horas, na Praza Horta
do Seminario.
Domingo 5 : Luar na Lubre na
Praza de Santa María , ás 20:15 , e
Dover ás 22:30, na Praza Horta do
Seminario.
Luns 6 : Conchitana Praza de Santa
María, ás 20:30 horas, e Los Suaves
ás 22:30, na Praza Horta do Semina-
rio.
Martes 7 : Diego, el Cigala, ás20:15

na Praza Horta do Seminario .The
Cabriolets, grupo de Bimba Bosé, ás
22:00 horas na Praza de Santa María.
Mércoresa 8 : Pedro Guerra na
Praza de Santa María, 20:15. Viola-
dores del verso na Praza Horta do
Seminario, ás 22:00 horas.

MELIDE
¬MÚSICA. Equilibrio. Estarán
este venres3, ás 00:30, na Sala 600.

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

MONFORTE
¬TEATRO. Sobre flores e por-
cos. Unha comedia con Nancho
Novo de showman integral. O
sábado 4, ás 20:00,  no Edificio
Multiúsos .
¬TEATRO. Cristovo e o Libro
das Marabillas. Teatro infan-
til pola compañía Sarabela Tea-
tro. O domingo 5, ás 18:00,  no
Edificio Multiúsos .

NARÓN
¬TEATRO. Aeroplanos.Unha co-
media: de texto, de intriga, idealista,
enxeñosa e de linguaxe sutil. Pola
compañía Lagarta, lagarta. O ven-
res 3 e sábado 4, ás 20:30,  no Audito-
rio Municipal.

¬EXPO. Baldomero Pestana.
Exposición de pintura que perma-
necerá aberta até o 2 de outubro,
nas Salas números 26 e 27 do Museo
Provincial.
¬MÚSICA.Edén. Actuación este
venres 3, ás 00:000, no clube Clavi-
cémbalo. E o día seguinte, sábado
4, á mesma hora, concerto do
grupo vigués de rock alternativo
Doctor  Harapos.
¬MÚSICA.O  Sonoro Maxín. Es-
tarán este venres 3, ás 00:00, na
Sala Babel. 
¬MÚSICA.Festas de San Froi-
lán. As afamadas festas lucenses

¬FESTA. XLV Festa do marisco.
Nova edición da coñecida festa, con
variadas actividades que se prolon-
garán até odía 12 deste mes.

LARACHA
¬MÚSICA. O Leo i Arremecag-
hona. O cantautor punk, pro-
testa, e varias cousas máis, estará
este venres 3, ás00:00, no Pub
d´Antón Rock Café . 

LUGO
¬EXPO.Dalí, a divina comedia.
Exposición de gravados do artista
catalán, até o 12 de outubro na Sala
de Exposicións do Pazo de San Mar-
cos (Museo Provincial).
¬EXPO.Curros Enríquez. Na-
ción, liberdade e progreso.
Exposición sobre o tempo do vate
de Celanova, na Horta do Seminario.
¬EXPO. Xosé Marra. Exposición
de fotografía titulada Presenti-
mento. Dí o autor: “Se un día che
aparece un deses marcos de cor fos-
forito na túa leira, ándate con ollo,
pois logo terás unha ruidosa ro-
tonda 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 lucen-
ses expoñen nas salas 29, 30, 31 e
32 do Museo Provincial de Lugo.
Noventa e nove propostas que
abranguen todos os estilos, todas
as técnicas, todas as idades. No
Museo provincial.

ANOSATERRA
2-8 DE OUTUBRODE 2008

O polbo volverá ser o rei das Festas de San Froilán.

Ubú Rei, versión do clásico de Al-
fred Jarry pola compañía La Ima-
gina Machina, que o representa
esta semana en Oleiros.

II Encontro Folclórico
Frouma (Oleiros)

Despois do éxito acadado no En-
contro que organizaron o ano pa-
sado con motivo da presentación
do portal de música tradicional
www.frouma.com, a Asociación
Folclórica Froumavolve a organi-
zalo, coa colaboración do Concello
de Oleiros e a Deputación da Co-
ruña. Pretenden sexa de caracter
anual e que chegue a ser un refe-
rente na comarca das mariñas.
Este ano celébrase este sábado,
nas Torres de Santa Cruz de Liáns,
cos seguintes grupos:

-Frouma de Oleiros
-Alén do Mar de Oleiros
-Agrupación Inquedanzas de Tui
-Cántigas da Terra da Coruña

Sábado 4,19:00 , nas Torres de Santa

Cruz de Liáns (Oleiros).

Festival Tapas e Danza
(Pontevedra)
Orixinal proposta que o 4 de outu-
bro encherá de danza ás rúas de
Pontevedra, coa intención de
achegar esta linguaxe á xente que
habitualmente non acode aos tea-
tros e auditorios.
A Federación Provincial de Em-
presarios da Hostelería de Pon-
tevedra, Consellería de Innova-

ción e Industria e Concello de
Pontevedra presentan esta pro-
posta artística , que se desenro-
lará ao longo da tarde pola
zona monumental. Un total de
6 actuacións farán que os vian-
dantes interaccionen con dife-
rentes propostas arredor da
danza, chegadas dende Galicia,
Aragón, Cataluña, Cuba e Eslo-
vaquia.

Dentro del exterior. Continente &
Castilla (Aragón/Cataluña).Praza
de Curros Enríquez ás 18:00 h
Disque Danza. Olga Cameselle (Ga-
licia).Praza da Ferrería ás 18:40 h
Animales de compañía. Cetra
Compañía de Danza (Aragón).Rúa
Padre Luis Mª Fernández ás 19:20
horas
El buey solo bien se lame. Ar-
mando Martén (Cuba).Praza da
Leña ás 20:00 h
Lolek and Bolek. Antón Lachky &
Peter Jasko (Eslovaquia).Praza das

Cinco Rúas ás 20:40 h
Ven. Entremáns (Cuba/Galicia)
Praza do Teucro ás 21:20 h.

Festival  Tapas e Danzas,  sábado 4,

rúas da zona vella de Pontevedra. 

Seráns
Dentro desta fórmula musical par-
ticipativa e aberta a quen queira
tocar a música do país, esta se-
mana haberá citas  o sábado 4 en:
-Serán de Vilaboana Casa da Cul-

tura de Riomaior, entre San Adrián
e Santa Cristina de Cobres (Vila-
boa).
-Serán de San Toméen Parderru-
bias (Salceda de Caselas) .

Romaxe Lamela 2008
(Lamela-Silleda)
O venres 3 temos unha cita con
Taru e Os Paxaros Coiro,  Som do
Galpom, Ulträqäns e  Banda de
Nash, nesta Romaxe-2008.

Douro Jazz
(Vilareal-Portugal)
Festival de Jazz en terras portu-
guesas, que se prolonga até o 18
de outubro.
Este venres 3 e sábado 4 actúa a
banda italiana Dixie Band, e o sá-
bado tamén a jazzista Sofía Ribeiro
co seu trío, no moderno teatro de
Vilareal.

Festival  Douro Jazz,  até o 18 deste

mes, Vilareal-Portugal.

¬ FESTIVAIS
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posición que permanecerá aberta
até o 12 de outubro.  Na Sede Funda-
ción Caixa Galicia. 
¬FOTO. As memorias de Pon-
tevedra. Proxecto donde até o 16
de outubro se escanearán no mo-
mento as fotos da Pontevedra de
antes que a xente quera levar, para
facer un arquivo e expoñelas. De
11:00 a 21:00, con descanso ao me-
diodía, no Palco da Música.
¬MÚSICA.The Cabriolets. Actua-
ción do grupo madrileño liderado
pola “irmancísima” de Miguel Bosé,
Bimba Bosé, e completado polo
productor audiovisual Diego Pos-
tigo e o músico David Unison. En-
tradas a 8 e 6 euros. O venres 3,ás
21:00, no Teatro Principal.
¬MÚSICA.Real Filharmonía de
Galicia.A Real Filharmonía de Ga-
licia, dirixida por Antoni Ros
Marbà,  interpreta a Elgar e

Brahms; acompañada porAdolfo
Gutiérrez ao violonchelo e James
Dahlgren como concertino. O ven-
res 3, ás 21:00, no auditorio do Cen-
tro Social Caixanova.
¬TEATRO. Nunca estuviste tan
adorable.  A actriz Anabel Alonso,
coa compañía do Centro Dramático
Nacional, representa esta obra de Ja-
vier Daulte, situada nos anos 50 e 70.
O sábado 4, ás 21:00, no Centro Social
Caixanova.
¬TEATRO/DANZA. Festival Tapas
e Danza.  Orixinal proposta que o
sábado 4  encherá de danza ás rúas
de Pontevedra, coa intención de
achegar esta linguaxe á xente que
habitualmente non acode aos tea-
tros e auditorios.

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

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

SALVATERRA
¬MÚSICA.Serán. Xuntanza musical
popular, que terá lugar o sábado 4, a
partir das 20:30, no Torreiro da Igrexa.
O sábado e domingo tamén haberá
unha exposición de productos e fe-
rramentas agrícolas.En San Tomé de

GUIEIRO.51.

¬MÚSICA. The Lords of Alta-
mont. Concerto deste grupo de
Hard Rock-Garage-Punk proceden-
tes de Los Angeles. Este xoves 3, ás
21:00,  no Rock Club.
¬MÚSICA.The Cabriolets. Ac-
tuación do grupo madrileño lide-
rado  Bimba Bosé, e completado
polo productor audiovisual Diego
Postigo e o músico David Unison.
Entradas a 8 e 6 euros. O sábado 4,ás
22:00, no Teatro Principal.
¬MÚSICA.O Sonoro Maxín. Ac-
tuación do grupo galego, este sá-
bado 4, ás 22:00,entrada a 2 euros,
no Café Cultural Auriense.
¬TEATRO. Extrarradios.Subtitu-
lada “Comedia de mulleres desam-
paradas”, é unha obra da compañía
Teatro do Noroeste, que se pode
ver este  xoves 2, ás 20:30 , no Audi-
torio Municipal.

ORTIGUEIRA
¬TEATRO.Hendaya, mon
amour. Unha obra da compañía
Bacana Teatro, que mira o encon-
tro de Franco e Hitler en clave de es-
perpento musical. O sábado 4, ás
21:00, no Teatro da Beneficencia.

PONTEVEDRA
¬EXPO. Mulleres artistas no
século XX. Exposición, en home-
naxe ao papel feminino na arte do
século pasado,que permanecerá
aberta até o 26 de outubro, no Cen-
tro Social Caixanova. 
¬EXPO. Santa María, historia
dunha presenza.Exposición fo-
tográfica sobre a basílica, aberta até
o 30 de setembro. NoMuseo Basílica
Sta. María a Maior.  
¬EXPO. O espello  do cotiá. Ex-

Quere saber máis”                                        anosaterra.com ANOSATERRA
2-8 DE OUTUBRODE 2008

A Real Filharmonía de Galicia (na imaxe durante un ensaio) actúa esta semana en Pontevedra e Santiago.

The Cabriolets, a banda liderada
por Bimba Bosé, está de xira por varias
cidadesgalegas.

Anabel Alonso en “Nunca estuviste...”
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SANTIAGO
¬CINE. Aquí e fora . Realizado
con material do grupo de interven-
ción cinematográfica Dziga Vertov,
fundado na secuencia do Maio do
68, marca o comezo da transición de
Jean-Luc Godard da filmación das
polémicas políticas ao exame do
modo en que as persoas se perciben
a si propios e os demais. O mércores
8, ás 22:00, polo Cineclube de Com-
postela,  nocentro social O Pichel, rúa
santa Clara, 21.
¬EXPO. A rarear. Esculturas en di-
versos materiaisde Manolo Paz,
que estará instalada até o 12 de ou-
tubro o Colexio de Fonseca.
¬EXPO. Enxebre. Exposición de
pinturas do psicólogo e pintor Enri-
que Galindo, que estará aberta
todo o mes de outubro, no Colexio
Oficial de Psicoloxía de Galicia, Rúa
Espiñeira, 10-Baixo.
¬EXPO. Imaxes. Na galería José Lo-
renzo,da Travesía do Franco, inaugú-
rase unha exposición de lenzos de
Macías, titulada  Imaxes, que ficará
aberta até o 14 de outubro..
¬EXPO. Waltercio Caldas . Wal-
tercio Caldas (Río de Xaneiro, 1946)
traballa no difuso e expandido eido
da escultura contemporánea ou,
para sermos máis precisos, co es-
pazo. Até o10 de decembro, no Mu-

seo de Arte Contemporánea (CGAC).
¬EXPO.De Vigo a Bos Aires, La-
xeiro e a pintura galega da
posguerra. Pinturas de Laxeiro e
outros autores galegos, centradas
na posguerra. Estará aberta até fi-
nais de ano, no Parlamento Galego.

¬EXPO. Paisaxes humaniza-
das, terras vividas. O fotógrafo
Luís Hixinio Flores Rivasofrece un
retrato etnográfico e ecolóxico dos
pobos lucenses cunha colección de
setenta instantáneas de paisaxes
marcadas polas pegadas da activi-

dade humana. A mostra permane-
cerá aberta no Museo do Pobo Ga-
lego até o vindeiro 9 de outubro.
¬EXPO. Tábula rasa. Propos-
tas  a  medio  camiño  entre xéne-
ros, producións  mestizas  que fu-
xen de categorías. O CGAC   pro-
pón   con   Tábula   rasa.   Novas
prácticas   transdisciplinarias,
un  “caixón  de xastre”, en palabras
dos directores   deste ciclo. As acti-
vidades  teñen lugar os días 2, 3 e
4 de outubro.  No Centro Galego
de Arte Contemporánea.
¬EXPO. Paisaxes humaniza-
das, terras vividas. O fotógrafo
Luís Hixinio Flores Rivasofrece un
retrato etnográfico e ecolóxico dos
pobos lucenses cunha colección de
setenta instantáneas de paisaxes
marcadas polas pegadas da activi-
dade humana. A mostra permane-
cerá aberta no Museo do Pobo Ga-
lego até o vindeiro 9 de outubro.
¬EXPO.125 anos de teatro ga-
lego. Exposición, na Biblioteca Pú-
blica Ánxel Casal, composta por pa-
neis que recollen os distintos perío-
dos do teatro galego.
¬MÚSICA.Thomas Allen. No no-
veno Ciclo de Lied, un xénero musi-
cal que está contemplado este ano
desde a mirada de grandes compo-
sitores franceses do século XIX e X,

pecha a edición un recital de Tho-
mas Allen, barítono inglés que es-
tará acompañado ao piano por Ro-
ger Vignoles na interpretación de
varias composicións asinadas por
Duparc, Fauré e Ravel. As entradas
custan 6 € Abono (4 concertos) ou15
€. Venda de entradas en  Caixa Gali-
cia. O venres 3, ás 20:30, no Teatro
Principal.
¬MÚSICA.The Cabriolets. Actua-
ción do grupo madrileño liderado
pola irmá de Miguel Bosé, Bimba
Bosé, e completado polo productor
audiovisual Diego Postigo e o mú-
sico David Unison. Entradas a 8 e 6
euros. O xoves 2,ás 21:00, no Teatro
Principal.
¬MÚSICA.Los Piojos. A banda ar-
xentina, que ven de lanzar o seu úl-
timo album “Civilización” no ano
pasado, son xenuinos representan-
tes do rock suburbano do seu país.
Na Sala Capitol , o sábado 4, ás
22:00.
¬MÚSICA.Real Filharmonía de
Galicia.A Real Filharmonía de Ga-
licia, dirixida por Antoni Ros
Marbà,  interpreta a Elgar e
Brahms; conAdolfo Gutiérrez ao
violonchelo e James Dahlgren
como concertino. O xoves 2, ás
21:00, entradas a 10 euros con des-
contos,  no Auditorio de Galicia.

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

¬ CONVOCATORIAS
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O barítono inglés Sir Thomas Allenpecha o Ciclo de Lied de Santiago

Los Piojos, grupo de rock  arxen-

tino, que tocarán esta sema na Sala

Capitol de Santiago.

XVI Premio Manuel Lueiro Rey

Coa finalidade de honrar a memoria de Ma-
nuel Lueiro Rey na vontade de coadxuvar na
promoción da escrita literaria en lingua galega
e na divulgación dos seus autores e autoras, e
como resultado dun convenio de colabora-
ción con Sotelo Blanco Edicións, o Concello do
Grove convoca o XVI Premio Manuel Lueiro
Rey de novela curta, dotado con 3.000 eurose
que se rexerá polas seguintes bases:
Os textos serán presentados en lingua galega,
conforme ás Normas Ortográficas vixentes Os
textos presentados, amais de seren inéditos e
totalmente orixinais, han ter unha extensión
mínima de cincuenta (50) páxinas e unha ex-
tensión máxima de cen (100) páxinas, tamaño
folio, de dúas mil matrices cada páxina, aproxi-
madamente. 
Con cada un dos textos concorrentes presen-
taranse cinco copias en papel e unha en so-
porte dixital, nun documento de Word, antes
do día 30 de novembrodo ano 2008, remitín-
doas ao enderezo seguinte:
XIV Premio Manuel Lueiro Rey
Concello do Grove
Praza do Corgo s/n
36980 O Grove (Pontevedra)
Os datos irán en sobre pechado aparte.
A decisión do xurado, que será inapelable, e
darase a coñecer durante o mes de febreiro do

2009. O premio, que é indivisible, poderase de-
clarar deserto.
O xurado estará composto por cinco membros
especialistas en literatura. Un deles será o ga-
ñador, ou gañadora, da edición anterior do
premio, dous serán nomeados polo Comité
Organizador e os dous restantes participarán
en representación de Sotelo Blanco Edicións. O
premio outorgarase por maioría de votos.
Actuará como membro do xurado, con voz e
sen voto, o concelleiro de Cultura do Concello
do Grove.Os membros do xurado serán dados
a coñecer antes da concesión do premio
A editorial Sotelo Blanco, segundo acordo co
Concello do Grove, e en calidade de entidade
colaboradora, resérvase o dereito de publica-

ción, sen limitación do número de exemplares
nin de edicións, da obra gañadora, reserván-
dose tamén os dereitos preferentes de edición
da mesma en todas as linguas coa posibilidade
de cederlle tales dereitos a terceiros. 

XV Premio Nacional 
de Xornalismo Álvaro Cunqueiro

O Concello de Lalín acaba de convocar a dé-
cimo quinta edición do Premio Nacional de
Xornalismo Álvaro Cunqueiro. Como novi-
dade, premiará ao mellor traballo publicado
en medios de comunicación e outras publica-
cións sobre temas relacionados coa gastrono-
mía galeganos últimos dous anos, cunha can-
tidade de 5.000 euros.
Aparte do primeiro premio ao mellor traballo
realizado en todas as categorías, manteranse
accésitsde 1.000 euros cada un nas categorías
de traballo xornalístico escrito publicado en
medios impresos ou libros, traballos ou publi-
cacións sobre gastronomía galega; traballo
xornalístico emitido en radio e televisión; e pá-
xina web con contidos dedicados á gastrono-
mía ou o traballo gráfico publicados no medio
de comunicación.
O fallo do xurado terá lugar o 15 de febreiro do
2008. 
O prazo límite para a presentación de candida-
turas para a participación no concurso será o
próximo 31 de decembro.

IV Premio anual 
de Fotoxornalismo “Juan Cancelo”

A Asociación de la Prensa da Coruña, coa
colaboración e co patrocinio da Funda-
ción Caixa Galicia-Claudio San Martín,
convoca o IV Premio anual de Fotoxorna-
lismo "Fundación Caixa Galicia-Juan Can-
celo" co fin de fomentar e recoñecer o tra-
ballo xornalístico a través da fotografía de
acordo coas seguintes bases::
Poderán concorrer a este Premio todas aque-
las 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.
O tema ou temas presentados serán de libre
elección.
Cada participante deberá presentar, como mí-
nimo, unha serie de tres (3) a seis (6) fotografías
cunha temática común. O prazo de presenta-
ción de orixinais é o comprendido entre o 1 de
setembro e o 31 de outubro de 2008.
As fotografías serán enviadas xunto co boletín
de inscrición a: Asociación de la Prensa da Co-
ruña. Rúa Durán Loriga, 10-4º, 15003 A Coruña
(España).
Os premios serán os seguintes:
Primeiro premio: 3.000 eurose placa conme-
morativa.
Segundo premio: 2.000 eurose diploma.
Os premios poderan ser declarados desertos

Estatua deCunqueiro, en Mondoñedo.
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do grupo Pisando Ovos, e que es-
tará o venres 3, sábado4 e domingo
5, no Teatro Ensalle.

VILABOA
¬MÚSICA.Unha Fiada. Xuntanza
musical tradicional a partir das
21:00, e antes xogos populares e
merenda. Este sábado 4, na Expla-
nada Riomaior.

VILALBA
¬TEATRO. Sweet Oblivion
Band.A banda rock de San Sadur-
niño actúa este sábado 4 , ás 23:00,
no Pub Fardela.

¬MÚSICA.The Posies + Holy-
water. Concerto deste grupo de
rock alternativo nacido en Seattle
hai xa vinte anos, notorios na dé-
cada dos 90. Van acompañados dos
indie lucenses Holywater. O sábado
4, ás 22:00, na Sala Mundo.
¬MÚSICA. Jirafa ardiendo +
OVNI. O quinteto chileno de pop
rock Jirafa Ardiendo é considerada
unha das banda independentes
máis emblemáticas do seu país.
Acompañados polos barceloneses
OVNI, unha banda de son garaxe. O
mércores 8, ás 22:30,na Fábrica de
Chocolate.

¬MÚSICA. Los reyes del KO.
O grupo de blues orixinario de
Santiago actúa a maior parte do
ano en Berlín, donde están afin-
cados con notable éxito. O ven-
res 4, ás 210:00, entradas a 10
euros con consumición, na sala
La Pecera.
¬TEATRO. Hamletmaschine.
Obra presentada polo grupo
Cámara Negra Teatro, e que
estará o sábado4 e domingo 5,
ás 21:30, no Teatro Arte Livre, na
rúa Vázquez Varela.
¬TEATRO. Menos 1. Obra que
combina a danza coa dramaturxia,

¬TEATRO. Anxeliños.  Unha das
obras escritas polo prolífico Vidal
Bolaño, posta de novo en escena
pola compañía Espello Cóncavo,
este sábado 4 e domingo 5, ás 21:00,
no Teatro Principal.
¬TEATRO. Típico tópico.  Teatro
infantil de monicreques, pola com-
pañía Títeres Cachirulo,  estarán o
domingo 21, ás  12:30, entrada a 5
euros, no Teatro dasede da SGAE.

SILLEDA
¬MÚSICA. Romaxe Lamela. Cita
musical cos grupos  Taru e Os Paxa-
ros Coiro, Som do Galpom,
Ulträqäns e a Banda de Nash . O
venres 3, en Lamela (Bandeira).

TUI
¬TEATRO.Cristovo e o libro
das marabillas. Teatro infantil
polo grupo Sarabela Teatro, este
venres 3, ás 20:00, no Teatro Edifi-
cio Area Panorámica.

VIGO .
¬ACTO. Presentación de “Sea-
led”. Preséntase este libro, da auto-
ría do vigués residente en Bruxelas
Cé Tomé. O venres 3, ás 20:00, na li-
brería do MARCO.
¬EXPO. A grande transforma-
ción. Arte e maxia táctica.
Unha exposición coproducida entre
o Marco e o Frankfurter Kusntverein,
reúne unha trintena de obras, entre
fotografías, vídeos, películas, instala-
cións, esculturas e unha perfor-
mance . Como complemento ás
obras da sala, a mostra inclúe unha
fotografía de Erich Consemüller pro-
cedente do arquivo 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 Alvargonzá-
lez. Exposición da obra multime-
dia deste artista. Até  o 31 deoutu-
bro, na galería Bacelos (Progreso 3).
¬MÚSICA. Y&T + Talesien +
Stormzone. Actuación triple
para o xoves 2, ás 22:00, na Sala A!.

¬MÚSICA. The Lords of Alta-
mont. Concerto deste grupo de
Hard Rock-Garage-Punk proce-
dentes de Los Angeles. Estarán o
venres 3, ás 00:00  na Iguana Club .
¬MÚSICA. Glyder.A banda irlan-
desa ofrece un rock clásico ao estilo
de Deep Purple, Iron Maiden ou
Pink Floyd. Presenta o seu último
disco "Wheather the storm". O sá-
bado 4, ás 22:30,na Fábrica de Cho-
colate .

GUIEIRO.53.

¬ ANUNCIOS DE BALDE

Queres saber máis “                                       anosaterra.com

Anuncios de balde. Poden facelos che-

gar 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 eléc-

trónico en guieiro@anosaterra.com . 

Prégase avisar da desactualización dos

anuncios. 
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The Lords of Altamont, grupo
californiano de rock de garaxe. Tocan
esta semana en Vigo.

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

� Vendo guitarra do trinque,
feita por un artesán,sin estrear. A
bó prezo.
Teléfono: 986 23 02 42

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

� Alugo piso en Ribadeo du-
rante o curso escolar.
Teléfono: 676 727 518

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

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

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

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

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

Telf. 676 727 518.

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

� Son autónomono sector do
transporte. Busco traballo.
Telf:666627459. Dani.

� Fanse plantacións, podas,
limpeza de fincas e montes, des-
broces manual e mecánico, cal-
quer traballo agrícola. 
Tlfno: 686 75 31 05 (Carlos).

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

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

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

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

� Asturias. Tapia de Casa-
riego. Alugo casa nova de
campo con xardín, asador,
horta, cenador. Preto de praia e

montaña. Zona moi tranquila.
Fins de semana de venres a do-
mingo por 110 euros para to-
dos. 
Tel.: 667 293 752.

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

� Vendo enciclopedia Espasa,
anos 1926-1930, setenta volú-
menes, con nove apéndices e
quince suplementos.Teléfono:
618607306

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

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

� Ten vostede unha empresa
que quere dar coñecer ao
mundo enteiro? Quere ter unha
páxina propia? Especialista en
deseño ofrécese para confec-
cionar páxinas web a bo prezo.
Contactar no número  695 921
704.

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

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

Adrián, do  grupo Los Reyes del K.O.

Escena de Hamletmaschine, representada en Vigo polo grupoCámara Negra Teatro.
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mán Wenders, menos esencial,
malia o título, ca ospacks edita-
dos en exclusiva pola FNAC cos
seus primeiros, e indispensá-
beis,  filmes. A aposta da compa-
ñía catalá, emporiso, non deixa
de ser atinada. Das fitas “esen-
ciais” selecciona a súa primeira
aventura americana, Un home
de Chinatown, homenaxe ao
cine negro clásico e ao gran Das-
hiel Hammett con produción –e
algo máis– de Coppola. Das
obras recente escolle a máis co-
ñecida, o documental Buena
Vista Social Clube engádelle Te-
rra de abundancia, unha road
movie desencantada coa que
Wenders recuperou parte do
creto perdido logo de anos en-
tregado a luxosos exercicios de
onanismo estético do estilo d’O
Hotel do millón de dólares ou A
fin da violencia. Do Wenders
prescindíbel inclúe Até a fin do
mundo,conto de fadas apoca-
líptico que, a principios dos 90,
marcou o declive e caída en des-
graza do cineasta cara a ese cine
antes mencionado.

The Situation
Dirixe: Philip Haas.
Intérpretes: Connie Nielsen,
Damian Lewis.
Thriller. EE UU, 2006

Haas pode presumir de ter de-
butado adaptando a Paul Auster
cando o autor da triloxía de Nova
York era aínda un escritor de
culto para minorías ilustradas –A
música do azar (1993). Dende
entón, pouca cousa á marxe dal-
gunha que outra decepción
–Anxos e insectos. O seu último
filme, estréase directamente en
dvd. Connie GladiatorNielsen
interpreta unha reporteira nor-
teamericana no Irak tentando
descubrir as claves da vaga de
violencia no país tras a morte
dun mozo por varios soldados
estadounidenses en Samarra.�

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.
Batalla en Seattle
Dirixe: Stuart Townsend.
Intérpretes: Charlize Theron,
Woody Harrelson.
Drama. EE UU, 2007

A Batalla de Seattle é o nome co
que xa se coñece a revolta anti-
globalización ou altermundista,
como prefiran, que no 1999
puxo contra as cordas o cumio
da Organziación Mundial do
Comercio celebrado na cidade
estadounidense. Ese é o pano de
fondo escollido polo actor irlan-
dés Stuart Townsend –o Dorian
Gray d’A liga dos cabaleiros ex-
traordinarios– para o seu debut
como director-guionista-produ-
tor; iso que antes se chamaba
autor total. Con produción inde-
pendente da interesante Think-
Film –Half Nelson ou Born into
Brothels– e un reparto coral cheo
de rostros famosos, o filme vai
fiando relatos e personaxes para
reconstruír  os distintos puntos
de vista sobre os, xa históricos,
disturbios. A revolución non vai
ser televisada, que cantaba Gil
Scott-Heron.

Reflexos
Dirixe: Alexandre Aja.
Intérpretes: Kiefer Sutherland,
Paula Patton.
Terror. EE UU, 2008

Logo de abrir con irreprochábel
aceno comercial o desvalori-
zado festival de Sitges, chega o
último xoguete fantaterrorífico
da industria estadounidense. O
francés Aja, abocado a especiali-
zarse en remakesde deseño logo
do éxito da súa versión d’Os ou-
teiros teñen ollos,adapta aquí ao
estilo de Hollywood un filme
surcoreano de pantasmas que
no seu día, en plena euforia do
terror oriental, non colleitou de-
masidas adhesións. Sutherland
encarna un ex policía levemente
atormentado que verá como
unha forza maligna se introduce
na súa vida a través dos espellos.

DVD. VENDA.
Pack Wenders Essential
Dirixe: Wim Wenders.
Intérpretes: Varios.

Mangafilms edita esta curiosa
miscelánea sobre a obra do ale-

Tiro na testa
Dirixe: Jaime Rosales.
Intérpretes: Ion Arretxe,
Iñigo Royo.
Drama. España, 2008 

Rosales é o máis inclasificábel
dos novos cineastas españois e,
probabelmente, tamén o máis
interesante. Logo de gañar o res-
pecto de crítica e público, contra
todo prognóstico, coa irrepetíbel
A soidade,regresa ás carteleiras
con esta mostra de cine guerrilla
sobre o asasinato, hai menos
dun ano, dos gardas civís Fer-
nando Trapero e Raúl Centeno
nun encontro casual con tres
etarras nunha cafetaría da locali-
dade francesa de Capbreton.
Rosales nunca escolle a vía fácil e
na súa reconstrución do suceso
aposta por un distanciamento
dos feitos que o leva a transitar
durante a meirande parte do
filme pola vida aparentemente
normal e anódina dun dos eta-
rras até desembocar nos últimos
20 minutos no encontro fortuíto
coas súas vítimas que acabará
desencadeando a violencia.
Pode ser un dos bombazos da
temporada.

Xosé Valiñas

A carreira da morte
Dirixe: Paul W. S. Anderson.
Intérpretes: Jason Statham,
Joan Allen.
Acción. EE UU, 2008

Na década de 1970 o subxé-
nero das carreiras de coches
de costa a costa foron todo un
filón para a serie B estadouni-
dense. Paul Bartel, outra das
moitas referencias “lixo” de
Tarantino,  foi un dos seus
grandes valedores grazas a pe-
lículas como Cannonball ou a
versión orixinal deste filme, A
carreira da morte do ano 2000.
A orixinal, producida por Ro-
ger Corman e coprotagoni-
zada por David Carradine e un
xuvenil Sylvester Stallone,
converteuse en obra de culto
da serie Z, precursora, en moi-
tos aspectos, da estética e da
ética Mad Max.  E levou o sub-
xénero de carreiras aos esce-
narios das fanatasías post-
apocalípticas. A versión mo-
derna encargáronlla ao temí-
bel Anderson, un tipo que
conta no seu catálogo atroci-
dades como Resident Evil ou
Alien Vs. Predator.

Fotograma de Batalla en Seattle. Kiefer Sutherland en Reflexose [á dereita] Michelle Williams en Terra de abundancia.
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O director de Tiro na testa,

Jaime Rosales
[en primeiro plano] e 

Ion Arretxe[detrás]

protagonista da fita.

Escena d’A carreira da morte. TAKASHI SEIDA
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doadodifícil

CRUCIGRAMA AUTODEFINIDO
por Gonzalo Vilas

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

Do 9 ao 18 de setembro celebrouse na cidade de Liverpool o cuarto campionato da
Unión Europea de Xadrez. O vencedor final foi o holandés Jan Werle (2591 elo) con
8 puntos de 10, por diante dos favoritos Michael Adams, Etienne Bacrot ou Niegel
Short. A participación foi de 141 xogadores de distintas partes da Unión Europea.
Coa axuda da Fundación Galicia Deporte achegáronse a Liverpool tres xogadores
galegos. O Compostelán Dan Cruz tivo o pracer de enfrontarse a Etienne Bacrot,
33 do mundo na lista FIDE vixente, co que xogou unha moi interesante partida.

Cruz Alvarez de Ron,Dan 2278 
Bacrot,Etienne 2691 

EU Championship 4th (1) 09.09.2008
B06: Defensa moderna.

1.Cf3 g6 2.e4 Ag7 3.d4 d6 4.Ac4 Cf6
5.De2 Cc6 6.0-0 Ag4 7.c3 e5 8.d5 Ce7
9.Ab5+ c6= 10.dxc6 bxc6 Bacrot obtén
un forte centro móvil 11.Aa4 0-0 12.h3
Ac8 [12...Axf3 13.Dxf3 d5 14.Cd2= ]
13.Td1 Dc7 14.Ag5 Tb8 15.Ab3 Td8
16.Cbd2 h6 17.Ae3 g5 18.Dc4 Cg6

19.Da4 Ab7 [19...a6 20.Tab1 era outra
posibilidade interesante] 20.Dxa7
[19...Axa7 era tamén interesante] 20...c5
21.Cc4 Cxe4 22.Ca5 Ce7 23.Cxb7 Ta8
24.Cxd8 Txa7 25.Axf7+ Rh7 26.Ce6
Db8 27.Cxg7 Rxg7 28.Ab3 Cf5 29.Ac1
Cf6 30.Ac2 Ce7 31.b3 Ced5 32.Ab2 Cf4
33.c4 Ta6 34.Af5 Da8 35.a3 h5 36.b4
cxb4 37.axb4 Txa1 38.Txa1 Db7 39.b5
Diagrama 39…Cxg2 40.Rxg2 g4
41.hxg4 hxg4 42.Axg4 Cxg4 43.Rg3?
Dan omite 43…Ta6 que equilibra as posi-

bilidades43…Cf6-+ 44.Ch4?? Mellor
era 44.Cxe5 dxe5 45 Axe5 De4 46.Af6+
Rxf6 47.Ta3 con moitas posibilidades de
chegar a unha coñecida posición de tá-
boas teóricas]44…De4 45.f3 Ch5+
46.Rh3 Cf4+ 47.Rg4 Dxc4 48.Ta7+ Rf6
49.Rg3 Ch5+ 50.Rh3 Df4 (0-1)

XADREZ       Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

SUDOKU

doadodifícil

Horizontais:

1- Termo inglés que designa, nos filmes, o listado de intérpretes.

Bomba de aceite abrasivo, tristemente famosa na guerra do Viet-

nam. 2- Facer que un animal ou un vehículo se arrimen pola parte

traseira a algunha parte. Movimento periódico das augas do mar.

3- Árbore conífera das cupresáceas, de figura alongada. Diminuti-

vo familiar de certo vehículo a pedal. 4- Teatro grego para audi-

cións musicais, usado logo para denominar aos grandes cines e

teatros. Moble de adorno que resgarda un sitial, un altar, unha

cama, etc.. 5- Punto de intersección das tres alturas dun triángulo.

7- Que sofre dunha manía consistente en crerse Deus ou inspirado

por el.8- Tecla do computador designada por este termo inglés, ou

polo traducido de “Intro”. Relativo ao home, ou ás características do

sexo masculino. 9- Que existe, auténtico e tanxible. Conxunto ou

fato de gando, especialmente o separado do rabaño. 10- Exitoso

tenista español destes tempos. Dar voltas, ou no fútbol, cambiar

frecuentemente de xogadores no equipo titular. 11- Apelido de

orixe galega. Plano, liso, sen estorbos. 

Verticais:

1- Familiarmente, ladrón de pouca monta. De duración sen fin. 2-

Acedo, de sabor agre. Heroe grego, que dá nome a un célebre rela-

to épico de Virxilio. 3- Que ten unhas cualidades excepcionais e moi

superiores aos demais, nalgunha disciplina ou aspecto. 4- Cartas

usadas para adiviñar o futuro. Estragar o fío dun instrumento cor-

tante.  5- Volver algunha cousa ou situación ás súas propiedades xa

gastadas ou perdidas, cambiar. Litio. 7- Ao falar da hora, antes do

mediodía. Desviar, conducir cara outro carreiro. 8- Flor do millo en

figura de penacho. Nome propio de varón, de orixe vasca.  9- Mem-

bro dunha clase social privilexiada, xeneralmente aplicado á nobre-

za. 10- Tempo destinado ao disfrute propio, ao entretenimento per-

soal. Escoitadas, percibidas polo oído. 11- Contracción da conxun-

ción copulativa “mais” coa segunda forma do artigo “os”.  Correa de

coiro ou rama retorta coa que se engancha a cabezalla do carro ou

o temón do arado ó xugo, por medio da chavella.

Liverpool

SOLUCIONS

Crucigrama:

Horizontais:1-Cast.Napalm.2-Acuar.Marea.3-Ciprés.Bici.4-Odeón.Dosel.5-Ortocen-
tro.7-Teomaníaco.8-Enter.Viril.9-Real.Fatado.10-Nadal.Rotar.11-Osorio.Raso. 
Verticais: 1-Caco.Eterno. 2-Ácido.Eneas. 3Superdotado. 4-Tarot.melar. 5-Renovar.Li. 7-
AM.Derivar. 8-Pabón.Aitor. 9-Aristócrata. 10-Lecer.Oidas. 11Mailos.Loro.

Autodefinido:

Horizontais: Inspiración. Nana. Ironía. Fu. Sobordar. Estase. Tú. C. Cear. Inicio. Calear. Sir.

I. Aleatorio. Ornar. Un. Sb. Set. Estalar. Oneroso. Ara.

Verticais: Infeccioso. Náusea. Ren. SN. Talante. Pasarela. R. I. Os. Aéreo. Ribeira. SS. Aro.

N. Tuto. Cortisona. Inducir. Oia. Irisar. Narco. Obra.
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H. Vixande
QQuuee  ppeerriiggooss  ppooddee  aattooppaarr  aa  mmoo--
cciiddaaddee  nnoo  lleecceerr  nnooccttuurrnnoo??
Os que busque. Se busca dro-
gas, ou se anda á procura de
liortas, se conduce baixo os
efectos do alcohol ou de forma
temeraria, atoparaos.
AAqquuíí  iinnffoorrmmaann  ddee  ccoommoo  rreeccoo--
ññeecceerr  oo  aallccoohhooll  ddee  ggaarrrraaffóónn??
É moi difícil de identificar.
Ademais, hoxe xa non o hai. O
garrafón era alcohol etílico
misturado con metílico, que é
tóxico. Hoxe o problema é a
baixa calidade dos alcohois
que se venden. Están pouco
destilados e son máis fortes,
con efectos máis graves. A di-
ferenza é a mesma que a que
hai entre un viño embote-
llado e un deses de cartón
feito de pos.
HHaaii  ppoouuccoo  llooccaalliizzaarroonn  uunnhhaa
ddeessttiillaarrííaa  ccllaannddeessttiinnaa  nnoo  CCaarr--
bbaalllliiññoo..
Diso non estou informada.
EE  ccoommoo  ffaacceerr  qquuee  ooss  ppaaiiss  nnoonn
ddeetteecctteenn  aa  bboorrrraacchheeiirraa??
Non se pode evitar. Se estás bé-
bedo, nótase. Outra cousa é ter
un punto... entón podes disi-
mular un chisco.
QQuuee  ccaannttiiddaaddee  ddee  aallccoohhooll  ppoo--
ddeemmooss  ccoonnssuummiirr  ddee  ffoorrmmaa  ssee--
gguurraa??
Non hai unha regra fixa. Como
te afecten as drogas depende
de moitos factores: da persoa,
do día, de se tes unha enfermi-
dade... E logo vai en función da
cantidade e da velocidade da

Bieito Iglesias

O xogo de palabras é arte
menor, no entanto moi

estimada por xigantes da es-
crita como mister Nabokov.
Asombrosamente, tamén lles
chista a algús proxenetas, de aí
que en certa estrada do interior,
serpeante entre montes pela-
dos, haxa unha barra ameri-
cana rotulada Pen Club en in-
cendiarias luces de neón (Son
penclubista e non me sinto
burlado por ese macarra amigo
do trocadillo, que tería mala fe
se, en troques,  lle chamase ao
prostíbulo Asociación de Escri-
tores en Lingua Galega). Un tal
calembour –pen/penis– resulta
basto pero dá pra pensar. A min
suscitoume máis dun interro-
gante sobre o affaireSteiner, fe-
lizmente resolto sen que nin-
guén se mancase. Este ilustre
perito en literatura comparada
mostrouse repeso dos seus xuí-
zos despectivos sobre as letras
galaicas, un trasacordo que de-
bemos agradecer sabendo que
a súa cantiga lixeira favorita se
titula Je ne regrette pas,na voz
rouca de Edith Piaf. Agora pen-
semos por un momento nun
paisano cliente habitual do pu-
ticlub mencionado máis arriba,
que entrou de mañá nun bar
pra tomar café e, debruzado no
mostrador, pasou as follas do
xornal con aceno aborrecido.
Imaxinemos que, tras repasar a
crónica desportiva e as páxinas
de relax, todo ese lixo que o bri-
llante profesor de Cambridge
clasificaría como pornografía
da insignificancia, tropezou co
seguinte titular: “El señor Stei-
ner pide disculpas a los miem-
bros del Pen Club”. Que contas
botaría? �
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Manuel Veiga

As sondaxes falan dun
novo empate PSOE-PP,
con ambos partidos á

baixa, aínda que máis os socia-
listas. Un dos beneficiarios se-
ría a UPD de Rosa Díez que
concentra os seus votos en Ma-

drid, unha comunidade con
máis de seis millóns de habi-
tantes. Se o castelanismo foi a
doutrina imperante na España

decimonónica, hoxe habería
que falar máis ben dun madri-
leñismo expansivo, coa lingua
única e a recentralización eco-
nómica como divisas. Visto
desde Galiza, a UPD teno difícil
para superar a barreira do 5%
que lle permitiría lograr repre-

sentación, pero o seu roubo de
votos aos dous grandes, e tendo
en conta a importancia dos res-
tos na lei d´Hondt, tería un be-
neficiario claro: o BNG. Parado-
xos do reparto de escanos: a
Quintana interésalle potenciar
a Rosa Díez.�

1.327
anosaterra

QUINTANA
&ROSA DÍEZ

Dirixe o Proxecto Creative,unha entidade que estes días botouse á rúa para informar á mocidade sobre os riscos
no ocio nocturno e para celebrar os dez anos do Plan Local de Drogas en Vigo.
“Hai moita lenda urbana sobre as drogas”, asegura. 
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inxesta. De beber moi rápido é
fácil acabar mal.
AAlleerrttaarr  ssoobbrree  aass  ddrrooggaass  eessttáá
mmooii  bbeenn,,  ppeerroo  eessttáánn  aaíí..
Están.
HHaaii  uunnhhaa  bbooaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoo--
bbrree  aass  ddrrooggaass??
Hai moita información e haina
moi boa. Outra cousa é que a
xente atope esa información
de boa calidade. Hai moitas
lendas urbanas e despois a
xente tende a fiarse máis do
que lle din os amigos en lugar
do que lle conte unha persoa
especializada que sabe de ver-
dade da cuestión.

AA  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  aa  ddeemmoonniizzaa
ee  ppoonn  ttooddaass  aass  ddrrooggaass  aaoo
mmeessmmoo  nniivveell,,  nnoonn  éé  ppeerriiggoossaa??
Hai informacións de todo tipo.
Hai quen di que non pasa nada
mais tamén hai quen di o que
de verdade son e que fan. A
xente ten que ter criterio e sa-
ber decidir. Non estou por de-
monizar as drogas nin por fa-
cer exactamente o contrario.
EE  oo  sseexxoo  nnoonn  éé  uunn  ppeerriiggoo  nnoocc--
ttuurrnnoo??
Nós diso non falamos. Hai ou-
tras entidades que se ocupan
do tema.
EE  aa  vviioolleenncciiaa  nnoo  lleecceerr??

En calquera momento pode
haber violencia. Pola noite
consúmense drogas e estas fan
que a xente saque fóra as súas
malas historias. Non é que as
drogas creen malas historias,
só fan que afloren as que se le-
van dentro.
FFaallaa  ddee  ttaannttooss  ppeerriiggooss  qquuee  ddáá
mmeeddoo  ssaaíírr  ddaa  ccaassaa!!
Non falo de perigos. Hai que
ter en conta a realidade e hai
que saír da casa e saber o que
se quere facer. A noite non en-
traña perigo, os perigos poden
vir das persoas que participan
nas actividades nocturnas.�

Anxos Montero
‘Xa non hai alcohol de garrafón, agora é de mala calidade’

’’Debemos agradecer o
o trasacordo de Steiner
sabendo que
a súa cantiga lixeira
favorita se titula 
Je ne regrette pas” 
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Jenaro Marinhas del Valle
Reflexións sobre literatura, teatro,arte, lingua, vida

e morte. Referencias de libros, relatos breves, poemas

perdidos co pano de Galiza como fondo
Edicións A NOSA TERRA

Caderno de notas

A.N.T.
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