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A pesar da vitalidade de cinematografías como a española, a arxentina ou a mexicana, as salas
de cine que nos Estados Unidos
exhiben películas en español
quedaron reducidas a un número testemuñal. Son 23, fronte ao
cento que hai só en Galiza.
Por outra parte o número de
diarios en español é de só dez
hoxendía. Edítanse periódicos
en castelán en catro estados:
California, Texas, Nova York e
Florida. As cidades de Miami,
Dallas e Nova York contan con
dous xornais en español cada
unha delas. As outras localidades con xornal diario en castelán son Orlando, Los Ángeles,
Houston e McAllen (Texas). Algúns deses medios, como El
Nuevo Heraldo son versións da
edición orixinal en inglés.
No que se refire ao cinema, o
retroceso só se altera en situacións excepcionais. Películas como A Paixón de Cristo atraeron a
unha notábel audiencia hispana. Porén, só nunha sala, o Cinema Latino, en Aurora (Colorado), se estreou en inglés con subtítulos en español. No resto, o
idioma de exhibición foi o inglés.

PERDA DE PESO. A pesar de que a
poboación hispana nos Estados
Unidos xa representa a minoría
máis numerosa do país: 41 millóns de latinos dun censo total

A convivencia entre inglés e castelán aínda está viva nos EE UU. Na ilustración un
anuncio de zume de laranxa no que o prezo en español é inferior ao que ten en inglés.

’’

En1993habíanosEEUU740
salas de cinema que
ofrecían a cotío películas
en español, hoxe son 23”
de 300 millóns de persoas, a perda de peso do idioma levou a
que na actual campaña electoral que enfronta a Barack Obama contra John McCain, o espa-

ñol xa non sexa unha lingua que
empreguen os candidatos para
dirixirse a este colectivo e atraer
o seu voto, como acontecera hai
catro anos cando George Bush
se enfrontara a John Kerry ou
hai oito cando o candidato demócrata era Al Gore. Como é
tradicional, a comunidade hispana ten como obxectivo diluírse entre a maioría e con frecuencia a segunda xeración xa non
coñece o español.G

... e o inglés
está débil en Valencia
A obriga de impartir en inglés a materia de Educación para a cidadanía
en Valencia non só está a resultar un
atranco para o alumnado. Os profesores cada vez opóñense con máis
firmeza ao presidente Francisco
Campos (PP) e os directores dos centros falan dun “caos insoportabel”.
Oitocentos ensinantes de filosofía e inglés, dos 2.000 que imparten
Educación para a cidadanía en todo

o País Valenciano, convocaron unha campaña de mobilizacións que
comeza o 16 de outubro e que se
estende durante este mes e novembro. O profesorado asegura
que non consentirá sancións por
non seguir as directrices da Consellería de Educación e o Tribunal Superior de Xustiza de Valencia prohibiu que a avaliación do alumnado
sexa a través dun exame en inglés.G

A

s formigas son os animais
máis fortes da fauna. Capaces de levantaren cen veces o seu
peso. Capaces de coordinarse
para traballar. Presentes en todo
o mundo. Capaces de comunicarse e organizarse para resolver
complexos problemas. Os seres
humanos tenden a consideralas
insignificantes. Mais hai persoas
que cremos nas formigas. Persoas que cremos no traballo silencioso, que como o labor doméstico, mantén o mundo e faino
habitable. Un traballo que precisa ser recoñecido e poucas veces
o é. As persoas-formiga buscamos cambiar o que nos rodea,
instaurar valores de paz e igualdade no longo e silandeiro proceso de educar. Sen estas persoas, a sociedade sería inhabitable.
Cando unha formiga marcha deixa tras de si non só un
oco inmenso senón tamén unha responsabilidade. A responsabilidade de continuar o seu
traballo, que agora recae en nós.
A responsabilidade de facer visible o que fixeron, con pequenas
pisadas e grandes esforzos persoais. As formigas rachan coas
escusas do resto (claro, é que ti
como non tes crianzas, é que ti
como non tes problemas, é que
ti como tes un bo traballo) para
amosar que hai persoas que
malia as dificultades, ás veces
tremendas, da vida, con enfermidades e traballos precarios,
soidade, tristura, conflitos, hai
algo que latexa máis intensamente no interior, que supera
as fronteiras da nosa individualidade e nos move a buscar un
mundo mellor para todas.
Unha persoa así era Xesús R.
Jares. E por iso hoxe hai loito no
formigueiro, pero tamén a determinación de non deixarnos pisar, superando o concepto do insignificante e estando a carón
das persoas que o quixeron e a
quen lles falta. Incansables, no
formigueiro, o traballo, a nosa
mellor homenaxe. G

’’

UnhapersoaasíeraXesús
R. Jares. E por iso hoxe
hai loito
no formigueiro”
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Borg, a favor da acuicultura sostíbel. O comisario europeo de Pesca, Joe Borg, durante a súa estadía
en Galiza, amosouse partidario polo
desenvolvemento do sector acuícola, aínda que non a calquera prezo,
planificando ben os proxectos para
que sexan compatíbeis co Medio
Ambiente. Borg negouse a valorar o
novo Plano Acuícola galego.G

Carme Gallego,conselleira
de Pesca, e Joe Borg,
comisario europeo de Pesca.

GALARDÓNS GRÁFICOS DE PRENSA

O redeseño de A Nosa Terra, recoñecido
cun premio ÑH
A renovación da maqueta do semanario
A Nosa Terra obtivo unha mención de honra
na edición deste ano do prestixioso premio
ÑH, que recoñece o labor de deseño nas
publicacións periódicas de España e Portugal

César Lorenzo Gil

A Nosa Terra competía nos
Premios ÑH ‘O mellor do deseño xornalístico España &
Portugal 2008’ na categoría de
Revistas. O traballo de redeseño da maqueta de cara á celebración do centenario da cabeceira obtivo do xurado unha mención de honra.
Na categoría de Revistas, o
primeiro premio foi para a publicación QuèFem?, que publica o xornal catalán La Vanguardia. Foi finalista o Magazine de El Mundo.
Ambas as publicacións tamén viron premiados algúns
dos seus aspectos noutras categorías. QuèFem? obtivo medallas de ouro e prata por varios
dos seus deseños de páxinas interiores. Magazine gañou a medalla de ouro á mellor portada.
Ao concurso ÑH 2008 presentáronse 2.300 ítems de 62
medios españois e portugueses. Na categoría de Diarios
Público de Madrid obtivo o
primeiro premio na categoría
de tirada de máis de 50.000
exemplares. O outro Público,
o de Lisboa, resultou finalista.
Na categoría de entre
20.000 e 50.000 exemplares,
foi gañador Diário de Notícias,
de Lisboa; finalista, La Gaceta
de los Negocios, de Madrid.
En canto ás cabeceiras cuxa tirada non supera os 20.000
exemplares, o premio recaeu
no Diari de Balears, de Palma
de Mallorca e foi finalista o
Diario de Burgos.

Tamén houbo premios para as cabeceiras redeseñadas.
Neste caso, e na categoría de
menos de 20.000 exemplares,
El Progreso, de Lugo, foi distinguido cunha medalla de prata.
Esta cabeceira e A Nosa Terra
foron as únicas galegas en recibiren mención do xurado.

CABECEIRAS NA INTERNET. Tamén
houbo premios para aquelas
publicacións accesíbeis desde
a rede. O xurado do ÑH considerou o portal www.tv3.cat o
mellor deseñado de entre as
páxinas web con máis de dez
millóns de visitas por mes. E
www.soitu.es entre as de menos de dez millóns.
Mais os premios ÑH non
quedan aí. Premiouse a infografía da revista Quo, a fotografía
de Magazine que ilustrou a reportaxe ‘Ebro, el gigante frágil’,
de José Manuel Navia, as iniciativas multimedia aplicadas ás
reportaxes de www.eitb.com;
os novos formatos de www.soitu.es no tratamento das últimas
eleccións españolas, as ilustracións de Hélder Oliveira para a
reportaxe ‘Maldita vodca’, de
Expresso e para Pep Carrió, por
‘Libros para ser libres’, en Público (Madrid), entre outros.

ENTREGA EN ZARAGOZA. O xurado
que outorgou estes premios
estivo composto, na categoría
de xornais e revistas, polo xefe
de Deseño de Público (Madrid), Diego Areso, o director
de Arte de La Gaceta de los Ne-

’’

ElProgresodeLugo
foi distinguido
cunha medalla de prata
na categoría de diarios
de menos
de 20.000 exemplares”

gocios, Eduardo Cruz; a xefa de
Deseño de Magazine de El
Mundo, María González; o redactor xefe de Deseño de El País, Javier López; o xefe de Deseño de La Nueva España, Jorge
Martínez; o director do Diario
de Burgos, Antonio Mencía; o
director de Arte do Jornal de
Notícias, Pedro Pimentel; a coordinadora gráfica da revista
Única, do Expresso, Teresa Sil-

va; o director de Arte de Novos
Proxectos da compañía News
International, Alfredo Triviño;
o xefe de Arte de Ideal (Granada), Carlos Valdemoros, e o
profesor de Deseño da Universidade Pontificia de Salamanca, Juan Ramón Martín.
Os galardóns entregaranse
en Zaragoza entre o 12 e o 14
de novembro. En total recolleranse 157 medallas.G
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ECOLOXÍA E PROGRESO

A Galiza dos mil ríos e douscentos en
Os ríos non poderán ser considerados
produtores exclusivos de enerxía eléctrica.
O debate está aberto, entre ecoloxistas,
goberno galego e goberno central.
Tamén se discuten as competencias
en materia hidroeléctrica

Carme G. Magdaleno

C

entos de pegadas
materiais lémbrannos a importancia
que os ríos tiveron
sempre na organización social e
territorial de Galiza: lavadeiros,
pontes, pesqueiras, valados,
canles de rego…Son parte da
nosa historia e identidade. Mais
case nada de todo isto é xa posíbel hoxe en día. A maioría dos
peixes desapareceron, os caudais son exíguos e as augas tornáronse escuras. Qué aconteceu coa Galiza dos mil ríos?

AS MINICENTRAIS. O éxito das primeiras infraestruturas hidráulicas levou a construír varios
grandes encoros ao longo dos
anos 50 e 60 do pasado século,
especialmente no sistema Miño-Sil. Coa nova planificación
hidroeléctrica dos 90, volveu o
interese por esa enerxía, esta
vez pola minihídrica.
A finais de 2002, había 57
aproveitamentos hidroeléctricos na conca Galiza-Costa, única
de competencia exclusiva da
Xunta. Deles, 50 estaban acollidos ao réxime das minicentrais,
por contaren con menos de 10
Mw de potencia. Nese momento, 46 proxectos máis foron autorizados, entre os que 39 eran minicentrais. Deste xeito só para
Galiza-Costa a cifra de explotacións elevouse a 103.
En Xaneiro de 2004, a Consellaría de Medioambiente informaba de que, para o conxunto
da comunidade, un total de 38
de novas centrais estaban en
trámite ou en construción. O
período pre e post-electoral de
abril-xullo de 2005 significou
unha nova avalancha de solicitudes e de concesións.

UNHA ENERXÍA LIMPA. A enerxía de
orixe hidroeléctrico é máis eco-

lóxica que aquela que ten orixe
nos combustíbeis fósiles. É renovábel e non inflúe no efecto
invernadoiro, pero xera outro
tipo de impactos negativos. Xa
na súa fase de construción,
masiva en Galicia, provocan a
destrución do ecosistema no
que se realizan as obras e alteracións paisaxísticas, sobre todo nos vales sulagados.
Son moitos os estudos de
impacto ecolóxico das minicentrais, entre eles os realizados polo profesor Fernando
Cobo Gradín, director da Estación de Hidrobioloxía da Universidade de Santiago de Compostela, que afirma que a enerxía hidroeléctrica de ningún
modo se pode considerar limpa. Segundo el “é unha das formas de obter enerxía que máis
degrada o ecosistema onde se
asenta, e as infraestruturas hidroeléctricas son unha das
principais causas do deterioro
dos ecosistemas fluviais”.
Aféctanlle á fauna acuática e á
riqueza piscícola, á flora de ribeira, á calidade das augas e á paisaxe natural, orixinando ademáis
erosión e outros problemas ambientais como a detracción de
caudais e efectos de barreira sobre as especies migradoras e con
movementos locais.
Río Pequeno (Ladra) en Baamonde e obras da minicentral da Ermida en Cuntis [á dereita].

ANTONIO CENDÁN

BEN PÚBLICO, BENEFICIOS PRIVADOS.
Tamén hai que ter en conta os
efectos sobre a socioeconomía e
a cultura, como os que se apuntan en informes como o do antropólogo portugués Xerardo
Pereiro sobre a conca do río
Ulla-Pambre: desvalorización
económica do sector agro-gandeiro, forte choque cos valores
culturais das persoas que provocan desarraigo e conflitividade
social, riscos de doenzas como o
cancro pola eutrofización das
augas e o aumento das liñas de
media e alta tensión, etc.

’’

FENOSAreduciunosúltimos
oito anos 2.000 postos de
traballo en Galicia”

Non se creou ningún posto
de traballo, nin industrialización nin ningún tecido empresarial ao redor das minicentrais. Ao contrario, por exemplo FENOSA reduciu nos últi-

mos oito anos dous mil postos
de traballo en Galicia.
Tampouco pode aducirse a
necesidade enerxética, porque
Galicia é excedentaria nun terzo
da súa produción. Isto significa
que toda a enerxía producida
aquí polas minicentrais é destinada a ser exportada, até o punto de xerar case o 30% de toda a
enerxía deste tipo do Estado.
A enerxía eléctrica non é
máis barata en Galiza, pese a
soportar os costes de xerala.
Ademais, o subministro é moi

precario, sobre todo no rural.
Os beneficios que producen estas centrais van parar exclusivamente á conta de resultados
das empresas privadas e non
revirten na zona, nin sequera
fiscalmente, xa que a maioría
das empresas teñen o seu enderezo fiscal en Madrid. Paradoxalmente, a natureza pública da auga e os cauces está recoñecida pola Constitución,
que entende aos ríos como ben
de dominio público pertencente á coletividade.
>>>

>>>
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Entre
a ecoloxía
e o centralismo

GALIZA NON SE VENDE

tos encoros

O purismo ecolóxico pode ser
discutíbel en tempo de crise
enerxética, sobre todo cando
todos consumimos unha enerxía sen a cal xa non estamos
acostumados a vivir. Outra
cousa é que todo monocultivo,
neste caso o hidroeléctrico, comeza sendo unha solución para acabar sendo ademais un
lastre para un país.
Na procura dunha regulación racional, ten moita importancia o centro de decisión. O
goberno central é aínda moi
remiso a que Galiza sexa unha
unidade en concas fluviais. A
capital xestora de boa parte
desta riqueza segue a estar en
Oviedo e a decisión primordial
en Madrid.G

O Parlamento contra os embalses no Miño-Sil
M. Vilas

Parar a concesión de novos
encoros na conca Miño-Sil
até que non haxa máis estudos encol do impacto social e
medioambiental das presas.
É a reclamación que lle fai o
Parlamento de Galicia ao goberno do Estado nunha proposición non de lei aprobada
por unanimidade a pasada
semana.
O BNG –promotor da iniciativa a través da deputada
Ana Pontón–, PPdeG e PSdeG xuntaron forzas nun intento de controlar as novas
explotacións hidráulicas que
planea Madrid.
As tres forzas políticas reclaman tamén que se revisen
as concesións actualmente en
funcionamento para avaliar
se as empresas hidroléctricas
están a cumprir o estipulado.
A Proposición non de Lei tamén demanda que se inicie o
procedemento para revisar a
caducidade das presas.

>>> UNHA ADMINISTRACIÓN ‘CAUTIVA’. A principal responsábel des-

tas políticas hidrolóxicas, segundo moitos analistas, foi a
persistencia dunha administración hipotecada aos intereses
das empresas eléctricas. Pedro
Brufao Curiel, catedrático en
Dereito Administrativo, fala do
fenómeno da “captura do regulador”, polo que o Goberno Galego e a súa Administración Pública están supeditados ao que
o “lobby eléctrico” decide, sendo así os seus cautivos, e toda

>>>

’’

Nonélóxicoqueametade
do noso territorio teña
unha planificación
e a outra metade, outra”
[Ana Pontón]
Deputada do BNG.

AS CONCESIÓNS A PACO VÁZQUEZ E
FONTENLA INVESTIGADAS. Malia o
acordo, o debate entre os grupos parlamentarios foi acedo.
A nacionalista Ana Pontón
lembroulle ao PP que varias
das súas concesións hidroléctricas foron adxudicadas a empresas nas que participan o exalcalde da Coruña, Paco Vázquez, e o presidente da Confederación de Empresarios, Antonio Fontela. Varias destas
concesións están a ser investigadas pola Fiscalía.
“A conca do Miño-Sil é a
máis afectada por grandes encoros no noso país”, apuntou

“xestión” en Galicia pasa pola
aquiescencia das compañías
eléctricas. “O anterior goberno
galego pensaba en Galiza como
unha fábrica de watios, sendo
susceptíbeis todos os ríos de
converterse en meras canles de
auga coa única finalidade de
producir enerxía, sen importar
as cuestións sociais, económicas e ambientais”, afirma Brufao. Segundo este xurista, esa
planificación hidrolóxica pode
definirse como exemplo do que
non se debe facer, entre outras

Pontón, e explicou que, segundo un informe oficial recibido no Parlamento, a finais
de 2007 este sistema fluvial tiña 77 centrais hidroeléctricas,
42 grandes encoros, 20 proxectos con concesión firme e
44 solicitudes de novos aproveitamentos en tramitación,
algunhas das cales fructificaron en novas concesións.
A portavoz nacionalista de
Medio Ambiente criticou especialmente a concesión do
encoro Santo Estevo II, “que xa
iniciou as obras nos canóns do
Sil, unha zona con importante
valor patrimonial, dentro da
Rede Natura 2000, na que se
van mover máis de 220.000
metros cúbicos de terra”.
“Non é lóxico que a metade
do noso territorio teña unha
planificación e a outra metade,
outra”, dixo a deputada en alusión á paralización de encoros
no norte do país, polo que reclamou para Galiza competencias plenas na materia.G

cousas por eludir xestionar a
demanda e o aforro enerxético.

NOVA XESTIÓN DA AUGA. O cambio
político operado a mediados
do 2005 pareceu unha oportunidade para mudar as políticas
da auga. A “Iniciativa Lexislativa Popular para a protección, a
conservación e mellora dos ríos galegos” foi aprobada e convertida en lei no verán de 2006.
Expertos en Dereito Administrativo, como Alba Nogueira
López ou Pedro Brufao consi-

deran que este é un bo punto
de partida, por ser a primeira
norma que defende os ríos tal e
como son, pero foi segundo
eles esquemática e descafeinada na súa versión última.
Efectivamente, na lei aprobada a partir da ILP non se inclúen as referencias á reversión
das concesións e á demolición
das infraestructuras existentes
para a recuperación do bo estado das augas e dos ecosistemas fluviais, nin se fala explícitamente da paralización dos
planos hidrolóxicos anteriores
actualmente en vigor mentres
non se elaboren outros novos.
Organismos como a Asociación para a Defensa Ecolóxica de
Galiza constatan un cambio de
sensibilidade e de formas no novo executivo, hai unha relación
máis fluida coa Consellería de
Medioambiente e maior participación pública, pero, na súa opinión, non é suficiente: “A Directiva Europea Marco da Auga
aprobada no Parlamento Europeo no ano 2002 segue sen cumprirse, pois o obxectivo de acadar o estado óptimo das augas
no 2015 non se acadará mentres
non exista un relatorio do estado
de todos os ríos de Galiza, pendente aínda de realización”.
Aínda que coa perspectiva do
punto final e coa moratoria de ao
redor de 30 minicentrais, o proxecto das obras hidráulicas do
Plano Galiza-Costa segue en pé.
“Mentres as explotacións hidroeléctricas sigan a ser subvencionadas pola súa consideración legal de renovábeis e os estudos de
impacto ambiental partan por
lei da iniciativa dos promotores
será moi difícil garantir a recuperación dos ríos galegos”, afirma
Alba Nogueira.
ADEGA, pola súa parte, bota
de menos unha postura decidida por parte da Xunta, pois
está lexitimada pola recente lei
de Defensa dos Ríos e pola Diretiva Marco da Auga para paralizar todos os proxectos perxudiciais e demoler encoros.
Para Pedro Brufao, a solución estaría en incorporar
equipos multidisciplinares que
garantan a participación, a
transparencia e o respeto ás
leis, cambiando o enfoque hidráulico polo holístico da auga:
“Hai que facer o necesario para
frear as ameazas existentes e
comezar as tarefas de restauración de todos os sistemas hídricos. Todo isto esixe tamén unha mudanza cultural, na Administración senón e no conxunto da sociedade”.G
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VIRUS SEXUAL
María Xosé Queizán

A

prensa informa: A Dirección Xeral de Saúde Pública comezou a vacinar, gratuitamente, máis de 5.000 adolescentes galegas de 14 anos
contra o virus do papiloma humano, para prever o cancro de
colo de útero, un dos máis habituais e con risco mortal nas
mulleres. A noticia informa do
número de doses adquiridas e
dos 7.722.000 euros investidos,
pero incide con menos detalle
en como se adquire. O VPH
contáxiase unicamente mediante o coito a calquera idade,
pero o risco máis alto está nas
primeiras relacións sexuais,
que, na actualidade, comezan
na adolescencia. Din isto sen
polo en cuestión. E se a pornografía segue ao ritmo actual,
terminarán vacinando as nenas ao nacer. Nin as familias,
nin educadoras, nin a Igrexa (
máis preocupada polo estatuto do embrión que pola mocidade) se alarman. Eu si. O coito é un acto reprodutor que
non debería ser unha práctica
sexual cando se trata de relacións que teñen por obxecto o
pracer e a afectividade. A educación sexual (en lugar de consistir en ensinar a pór condóns) debería ser a aprendizaxe de artes amatorias, gozosas,
respectuosas, lentas e divertidas, sen riscos de transmisións
de enfermidades ou de embarazos inoportunos. Como non
reciben unha educación humanista, os rapaces pensan
que son máis homes facendo
(en ocasións con demasiado
alcol e torpeza) o que fan os
animais, e as mozas acceden
ao que consideran o seu rol, facéndose as avantaxadas, reclamando con máis fachenda a
píldora do día despois que a
autoestima en ocasións perdida. A crise non é só económica.
Erróneas condutas hipotecan
as vidas e limitan a felicidade. G

’’

Ocoitoéunacto
que non debería ser
práctica sexual en relacións
que teñen por obxecto
o pracer e a afectividade”
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A ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ante a maqueta da nova estación de Antequera, cerne do Eixe Ferroviario Transversal da Junta de Andalucía.

MINISTERIO DE FOMENTO

Catalunya, Euskadi, Valencia e Andalucía
contan con ferrocarrís autonómicos
O Estado cedeulles infraestruturas en
uso para a súa posta en funcionamento
cun modelo transplantábel á Galiza,
onde a Xunta pretende crear
un xestor propio ‘en condicións’

H. Vixande

Catro Comunidades autónomas contan cunha rede ferroviaria propia e unha compañía
de tren. Trátase do País Vasco
Catalunya, Valencia e Andalucía. As vías por regra xeral em-

préganse para cubrir a demanda das chamadas distancias
medias, pois nesas catro zonas
existen servizos de Proximidade
de RENFE para darlle cobertura
ás principais cidades.
Aínda que entronca cunha

tradición procedente do século XIX, o actual sistema ferroviario vasco é herdeiro da rede
dos Ferrocarrís Españois de
Vía Estreita (FEVE), que a principios dos anos oitenta transferiu as súas infraestruturas a
Euskadi, pouco despois desta
Comunidade acceder á autonomía. Posteriormente produciuse unha modernización
das liñas e dos trens que se
complementa cos servizos de
Proximidade de RENFE en San
Sebastián e Bilbao e da liña dos
ferrocarrís estatais que vai de
Vitoria a Irún pasando por Altsazu e San Sebastián. Nun futuro sumarase a chamada Y
vasca do tren de alta velocida-

de, que unirá Vitoria, Bilbao e
San Sebastián.
En Catalunya, Ferrocarrils
de la Generalitat conta con tres
liñas, as tres herdanza da FEVE
e traspasadas polo Estado a finais dos setenta ao acceder á
autonomía. Dúas delas son de
carácter metropolitano no contorno de Barcelona e contan
con dous ramais cada unha.
Unen a capital da Comunidade
con Manresa, Terrassa e Igualada. A outra liña é un antigo ferrocarril de vía estreita que vai
de Lleida a La Pobla de Segur.
O sistema ferroviario autonómico catalán é, con todo,
subsidiario da RENFE, que en
Catalunya ten unha rede moito

máis extensa que se vén de ampliar coa finalización da liña de
alta velocidade que une Barcelona con Lleida, Zaragoza e
Madrid. Por outra banda, a vía
de Lleida a La Pobla de Segur
está conectada coas estacións
da RENFE.
VALENCIA. En Valencia, o sistema
ferroviario litoral da RENFE une
a velocidades elevadas as cidades de Castelló, Valencia e Alacante. Os proxectos de tren de
alta velocidade deica Madrid
conectarán Valencia e a capital
do Estado a pesar de existir na
actualidade un ferrocarril que
alcanza os douscentos quilómetros por hora.
>>>
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1.100 quilómetros de vías
Andalucía é a Comunidade con
máis quilómetros de vía férrea
de titularidade autonómica.
Cando os plans estean executados integramente, contará con
máis de 400 quilómetros, case
todos eles de altas prestacións.
A lonxitude das vías do tren au-

Tren eléctrico do Euskotren.

EUSKOTREN

’’

’’

As vellas liñas da FEVE
están na orixe dos
ferrocarrís vascos, cataláns
e valencianos”

Os vascos teñen menos
quilómetros de vía pero
proporcionalmente
chegan a máis territorio”

>>> A pesar da suficiencia da rede da RENFE en Valencia e máis
aló da estratéxica disposición
desta comunidade nunha liña
costeira ben doada de conectar,
a mediados dos anos oitenta a
Generalitat constituíu a compañía Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana aproveitando a rede
da FEVE, que lle traspasou as súas instalacións e liñas.
A rede dos ferrocarrís autonómicos valencianos céntrase
no metro de Valencia e no tranvía metropolitano de Alacante.
O metro da cidade de Valencia

conta con cinco liñas e a número un ten unha lonxitude de 98
quilómetros. Esta vía permite
viaxar cara o sur e tamén ao interior na rede da Generalitat.
Cómpre ter en conta que esta
Comunidade conta con servizos de Proximidade en Valencia
e Alacante.G

?

tonómico catalán é de 271 quilómetros, a do valenciano 337 e
a do vasco 181. En conxunto
aproxímanse aos 1.100 quilómetros. A modo de comparación, RENFE conta en todo o Estado cun total 12.310 quilómetros operativos.G

Vocación de servizo integral
O País Vasco é a Comunidade na
que o servizo está máis estendido e o que ten maior vocación de
constituír un sistema integral. As
tres liñas coas que conta o Euskotren conectan as principais cidades e vilas no eixe Bilbao San Se-

bastián. Compleméntase con rutas de autobuses que conectan
os puntos nos que non existe vía
férrea. Trátase, en conxunto, dunha rede eficaz con moitas frecuencias a pesar de ser case todas vías únicas.G

UERE SABER MÁIS?
www.euskotren.es
www.fgc.es
www.ferrocarrilesandaluces.com
www.fgv.es

Quilómetros de vías autonómicas
Catalunya
Valencia

271 kms
237 kms

País Vasco
Andalucía

181 kms
400 kms
Liña de Alacante a Denia dos Ferrocarrils de la Generalitat de Valéncia.

Andalucía, a última en incorporarse
Andalucía foi a última das Comunidades autónomas en crear o seu sistema ferroviario. Fíxoo a principios da presente
década e os seus obxectivos
son a dotación de vías de tren,
metro ou tranvía nas catro
grandes áreas metropolitanas,
así como desenvolver o chamado Eixo Ferroviario Transversal e o ferrocarril da Costa
do Sol. O Ministerio de Fomento está a resultar un factor clave
no seu desenvolvemento, xa
que financia a construción dalgunhas liñas.

Alén dos esforzos na articulación metropolitana das grandes cidades, a grande iniciativa
do Goberno andaluz é o Eixo
Transversal porque supón a
integración do interior da Comunidade nunha liña que a
atravesa desde Sevilla a Almería, pasando por Granada. Isto
supón a estruturación das zonas menos desenvolvidas mediante a implantación do AVE
nesta liña e a súa conexión coa
rede do tren de alta velocidade
do Estado, que en Andalucía
vai contar con varios ramais

’’

O Eixo Transversal
terá 350 quilómetros
de vías de alta velocidade”

(ademais de Sevilla, xa conecta
con Córdoba e Málaga), moitos deles en execución, que serán inaugurados en prazos relativamente breves. Este Eixo
Transversal, que terá 350 qui-

lómetros, constrúeo desde Sevilla a Antequera a Junta andaluza e desde Antequera a Almería o Estado. A outra das liñas dos ferrocarrís andaluces,
a da Costa do Sol, estrutura o
tráfico no litoral arredor da cidade de Málaga.
Ademais do AVE, a vella estrutura da RENFE e os esforzos
da Junta para dotar as metrópoles de sistemas de transporte
integrados, existe un servizo de
Proximidade en tres das principais cidades que o presta a
compañía ferroviaria estatal.G

AALDEAGLOBAL.7.

’’
A BOA SEMENTE
Xavier López Rodríguez

G

alicia é un país tradicionalmente exportador. Exporta unha boa parte da enerxía
que produce, exporta lousa ou
granito cada vez máis elaborado, exporta moda e coches e
barcos. Con todo, o que máis
segue a exportar Galicia é capital humano; antes eran emigrantes que buscaban outros
lugares onde poder redimirse e
redimir ás súas familias da fame; ata onte, coma quen di,
eran albaneis e carpinteiros á
procura dunha soldada que
non podían atopar aquí; antes e
agora, funcionarios destinados
no resto de España que devecen
por volver cada fin de semana á
terra; agora, tamén, Galicia exporta capital humano especializado, titulados que se ven na
obriga de buscar noutros sitios,
mesmo en Portugal, os empregos que aquí non atopan.
Pero vai ser certo iso de que
non hai mal que por ben non
veña. A falta de industrias está
detrás dun feito que veñen de
constatar nun estudo dirixido
polo Institut Marqués e avalado
pola Asociación Española de
Androloxía: os mozos galegos
son os máis fértiles do Estado
español, os que teñen un seme
de mellor calidade. Visto isto e
vistas as dificultades de moitas
parellas para reproducirse, Galicia vai poder ser tamén unha
potencia exportadora de boa
semente. De feito, xa o está a ser,
se se ten en conta que boa parte
da xuventude emigra na procura de mellores saídas profesionais e cría galegos no exterior. A
este paso, os métodos anticonceptivos deixarán de ser necesarios en moitos lugares. Os galegos que escollan seguir en Galicia ou non poidan emigrar serán os que talvez teñan que seguir usándoos para conter esa
fertilidade á espera dun soldo
que abonde para manter un fillo ou dunha oportunidade de
exportación persoal. G

’’

A este paso, os métodos
anticonceptivos deixarán
de ser necesarios
en moitos lugares”
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DEBATE DO ESTADO DA AUTONOMÍA

Touriño promete diñeiro, Quintana un novo Esta
Núñez Feixoo austeridade
Nacionalistas e socialistas encaran a recta final da
lexislatura coas navallas ben gardadas no peto. No
último Debate sobe o Estado de Autonomía houbo
unha total ausencia de críticas entre Bloque e PSdeG.
Agora mesmo para o bipartito só hai un inimigo
común, Alberte Núñez Feixóo

O líder do PPdeG exhibiu o discurso máis áxil e tamén o máis
populista. “No futuro acabáronse os Audis na Xunta de Galicia”
argumentou para defender o recorte do gasto público. Ademais
da crise, Feixóo teimou, citando
un artigo de Carlos Aymerich en
A Nosa Terra, no tema da desunión no bipartito. Tanto que
contaxiou a Emilio Pérez Touriño que –nunha das súas famosas grallas– definiu unha vez ao
seu Executivo como ‘o bigoberno’. Esta foi unha das poucas
anécdotas dun debate sen brillo
pola ausencia de grandes oradores. Con todo, o único quen
de romper un chisco o guión
previsto foi Anxo Quintana.
O voceiro nacional do Bloque
sorprendeu cunha proposta formal de cinco puntos para reabrir
xa as negociacións sobre o Estatuto. O BNG busca así levar o debate político cara un tema no
que exhibe unha postura ben diferente da dos partidos estatais.
O primeiro punto da proposta nacionalista é comezar a
negociación sobre o Estatuto
canto antes, para que todos os
candidatos inclúan nos seus
programas electorais o compromiso de aprobalo doce meses despois dos comicios.
A segunda é fixar un modelo
de financiamento propio cun
“ámbito de competencias de

máximos” e blindado contra o
centralismo. Na mesma liña, o
BNG propón que o novo Estatuto inclúa o “compromiso político” de que as grandes infraestruturas –como o tren de alta velocidade– estean listas en 2012.
Como cuarto punto, a norma debería “incorporar dereitos sociais de cuarta xeración”,
incluída a xornada laboral de
corenta horas. Tamén están o
dereito dos pensionistas a cobrar un complemento autonómico sobre o mínimo estatal e
o das mulleres maltratadas ao
salario da liberdade.
Catro puntos nos que o consenso é, en teoría, difícil pero posíbel. Non sucede o mesmo co
quinto. O Bloque entende que o
novo Estatuto debe “recoñecer o
status nacional de Galiza ao
mesmo nivel de Cataluña e Euskadi”. Co Estatuto catalán aínda
no Tribunal Constitucional e
con voces no propio PSOE –como lembrou Feixóo– que o cualifican de “insolidario”, é moi improbábel que PSdeG e PPdeG se
embarquen noutra negociación
a medio ano das urnas.
Por iso nin Touriño nin Feixóo recolleron a luva de Quintana salvo para cruzarse os reproches de sempre. O presidente da Xunta acusou ao PPdeG de aceptar definir a Galiza
como nación en 2003 para rexeitar a mesma definición despois. “Traian unha proposta
pechada entre nacionalistas e

Emilio Pérez Touriño, presidente da Xunta, nunha das súas intervencións.

socialistas e comezamos a falar
esta noite” foi a resposta de
Feixóo para botarlle a culpa ao
bipartito da imposibilidade de
retomar o diálogo.

Lei de publicidade institucional,
que regulará os polémicos investimentos públicos nos medios de comunicación. Tendo
en conta os trámites parlamentarios pendentes, é difícil que a

CENTRADOSNACRISE. Incapaces de
chegar a un mínimo acordo
para que nun prazo razoábel
Galiza mellore o seu autogoberno como xa fixeron o resto
de autonomías, os líderes centráronse na crise. Touriño presentou un “paquete extraordinario” de medidas que suma
430 millóns, anuncio perfecto
para facerse co espazo principal nos titulares dos xornais. O
mandatario non explicou os
detalles desta inxección, salvo
que a maioría dos cartos serán
subvencións para que as empresas contraten persoas que
leven moito tempo no paro.
Touriño tamén prometeu
que esta semana o Consello da
Xunta aprobará o proxecto de

XOSÉ LOIS

Manuel Vilas
Pepe Ferrín / A.G.N. [FOTOS]

nova lei teña algunha incidencia
nos anuncios das consellerías
antes da campaña.
Sobre a reforma da lei da
CRTVG –un dos puntos fortes
das súas promesas electo- >>>
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PEPE CARREIRO

’’
DE MOMENTO

ovo Estatuto e
>>> rais de hai tres anos—
Touriño só comprometeu que
o “proxecto” estaría listo antes
de 2009. Polo tanto tamén parece improbábel que o director
do Ente sexa elixido pola Cámara antes das eleccións.
Pola súa banda, Quintana
gabou as medidas anticrise e
empregou gran parte do seu
discurso para arremeter contra
o PPdeG. Acusou os conservadores de “promover unha caste de racismo lingüístico que
non leva a ningún lado” e criticou as reportaxes de El Mundo
sobre o galego no ensino.
Tamén defendeu a labor dos
seus conselleiros, especialmente do de Industria. “Queren parar o concurso eólico para volver
a poñer o vento ao servizo dos
de sempre”, dixo Quintana en
referencia as críticas dos populares ao Decreto Eólico que resolverá Fernando Blanco este
ano. “Estamos a facer historia
porque por vez primeira os galegos asisten en tempo real a un
concurso público transparente”, argumentou.
Feixóo respondeulle acusando ás consellerías de caer nalgúns dos erros dos gobernos de
Manuel Fraga. Nun sorprendente recoñecemento de culpa,
indicou que “é certo que durante dezaseis anos producimos algunhas eivas nos nosos comportamentos públicos que agardaba se corrixiran”. Pero de seguido acusou ao bipartito de
“superar en dezaseis meses os
erros de dezaseis anos”.
Así, lembrou que o actual
executivo creou “catorce entes
instrumentais máis”. Só citou
expresamente a dous dependentes de consellarías do BNG,
o SEAGA e o Consorcio de Servizos Sociais. Deles dixo que teñen máis empregados que toda a administración paralela
creada por Fraga.G

Damián Villalaín

P

’’

Touriñopresentouun
“paquete extraordinario”
de medidas que suma 430
millóns, anuncio perfecto
para facerse cos titulares”

’’

Nofuturoacabáronseos
Audis na Xunta de Galicia”
[Alberte Núñez Feixóo]
PP

’’

Querenpararoconcurso
eólico para volver poñer o
vento ao servizo
dos de sempre”
[Anxo Quintana]
BNG

’’

Feixoorecoñeceaseivas
da era Fraga pero afirma
que o bipartito “supero
en dezaseis menses os erros
de dezaseis anos”
O vicepresidente Anxo Quintana dirixíndose a Núñez Feixóo, que [abaixo] é felicitado polos seus compañeiros.

reparémonos para a
Era Obama. O senador de
Chicago ocupará nos próximos
anos o mesmo espazo comunicacional que hoxe aínda ocupa
George Bush e terá a mesma
decisiva importancia que o calamidá actualmente na Casa
Branca para a mellor ou peor
xestión dos asuntos do mundo.
De momento, o único que se
pode adiantar é que un Barack
Obama presidente, despoxado
xa para sempre da frescura virxinal do aspirantado, eliminará
a posibilidade de que xurdan
por todas partes tantos “obamas” de caldo á merenda como
as modas mediático-políticas
nos veñen propoñendo nos últimos meses. Isto é xa unha boa
noticia, ademais dun alivio.
Tamén será boa cousa que
Obama se reúna pronto con José Luis Rodríguez Zapatero,
confundido por John McCain
con Emiliano Zapata, célebre líder hondureño de Al-Qaeda co
que non convén ser visto. E coa
mesma naturalidade coa que o
presidente negro pasará a formar parte da nosa vida cotiá, esqueceremos a Sarah Palin, ese
monstro mediático para consumo exclusivamente americano
coa que algunhas feministas daquel país parecen estar asombrosamente encantadas. E haberá que esperar catro anos
máis –cuarta boa nova– para
volver contemplar o obsceno
espectáculo dos candidatos á vicepresidencia exhibindo as súas
familias no plató, como nunha
reunión dominical despois de
misa, ao rematar o seu debate.
Máis cousas? Ningunha está garantida. A principal novidade é a cor da pel de Obama,
a súa mulatez. Non é pouco,
pero tampouco suficiente para saber se vai invadir algún
país por razóns de seguridade
nacional. Así que, de momento, a única gran noticia e que se
acabou Bush.G

’’

Coa mesma naturalidade
coa que o presidente
negro pasará a formar
parte da nosa
vida cotiá,
esqueceremos
a Sarah Palin”
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A reforma do voto emigrante
sofre máis atraso que o AVE
PP e BNG consideran que o Partido Socialista
está a ralentizar o proceso de reforma da
LOREG para que non entren en vigor a tempo
as modificacións do voto exterior en urna para
os comicios galegos

Marta R. Peleteiro [MADRID]

A reforma do voto emigrante segue o seu curso pero lentamente.
O Congreso dos Deputados
constituíu a Subcomisión, emprazada durante o verán pola vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, para o estudo
das posíbeis reformas na Lei Orgánica de Réxime Electoral (LOREG). Esta comisión, enmarcada
dentro da Comisión Constitucional da Cámara Baixa, será o
marco no que se poderá modificar o procedemento de voto dos
españois no exterior. Tanto para
o PP como para o BNG este apartado é de máxima prioridade de
cara os comicios autonómicos
galegos, previstos para 2009, e solicitan que, en cumprimento co
Estatuto da Cidadanía no Exterior, os residentes ausentes poidan votar en urna.
Nesta primeira reunión, ambos grupos pediron, sen acadar
resultado positivo, que se lle dese
prioridade a esta reforma fronte
ás demais modificacións mentres que, pola súa banda, José
María Benegas, representante do
Partido Socialista (PSOE), avogou porque todas as reformas tivesen o mesmo nivel de consideración e emprazou aos grupos a
unha nova reunión a próxima semana para pechar a axenda de
traballo e o calendario de reunións. No obstante, aclarou tamén que non se trata dunha negativa definitiva a axilizar esta reforma puntual fronte a tese dun
estudo conxunto, senón que foi
soamente un rexeitamento a poñer esta modificación na mesa
de traballo dende o primeiro día.
“ATRASO PREMEDITADO”, SEGUNDO PP E
BNG.Para PP e BNG supeditar as
reformas urxentes ás de gran calado só atrasa o proceso de reforma para que non entre en vigor a tempo para que os membros do Censo de Españois Residentes Ausentes (CERA) poidan
votar en urna nas eleccións gale-

gas. Para insistir na necesidade
da reforma rápida, como xa se
adiantara por boca do seu presidente, Mariano Raxoi, os populares presentaron en setembro
unha Proposición de Lei Orgánica no Congreso co texto idéntico ao aprobado por unanimidade no Parlamento galego con
data de 14 de xullo, e agardan a
que entre no debate do pleno. En
referencia a este texto acordado
en Galiza, Celso Delgado considera que o PSOE está a facer un
dobre xogo, con discursos diferentes en Santiago e en Madrid.
A deputado do BNG, Olaia F.
Davila, comentou, pola súa
parte, que “na primeira reunión
da Subcomisión o único que se
fixo foi programar as reunións e
o tipo de prioridades, por un
lado a proposta do BNG, que é a
urxencia do voto emigrante en
urna, e para eles é necesario discutir primeiramente o voto dos
inmigrantes nas eleccións. O

Reconto de voto emigrante na Xunta Electoral de Pontevedra.

’’

José Mª Benegas,
representante do PSOE
na comisión, avogou
porque todas as reformas
teñan o mesmo nivel
de consideración”

PSOE fixo fincapé niso e nós no
voto en urna que é algo que levamos reclamando dende hai
moitos anos para garantir que o

sufraxio non se poida manipular en ningún momento e que
se vote en primeira persoa”.
“O PSOE, engade Davila,
non está pola labor de axilizar a
reforma antes das eleccións autonómicas, sobre todo porque
se houbese interese podía estar
feita, pero xa manifestaron a
súa falta de vontade en diferentes ocasións. Xa en abril de 2007
aprobaron unha moción do
BNG para que se modificase a
LOREG antes da eleccións xerais de 2008 na cuestión do voto

PACO VILABARROS

emigrante e non fixeron nada.
Damos por feito que estaban
apurados, pero desde abril de
2007 até marzo de 2009 habería
tempo. É evidente que non hai
vontade no que significa garantir e facilitar a infraestrutura do
voto en urna”, engadiu.
O PSOE anunciou o seu interese porque a Subcomisión
aborde en primeiro termo a posibilidade do voto dos inmigrantes con residencia legal en
España de cinco anos nas eleccións municipais. G

‘Ao PSOE interésalle manter a rede de control’
Celso Delgado
Deputado do PP

O deputado do PP por Ourense,
Celso Delgado, criticou os argumentos da vicepresidenta para
non levar a cabo a modificación.
“Estivemos todo o verán con reunións e comparecencias en Madrid
pedindo que o PSOE fixese súa a

iniciativa aprobada no Parlamento
Galego e presentase un proxecto
de lei pero negouse alegando motivos como que non era completa
porque soamente estaba pensaba
para eleccións autonómicas, algo
que non é certo. Ademais, De la
Vega cualificouna de inviábel por
dificultades de tipo técnico e dixo

que era moi difícil de garantir o
control de ese proceso electoral.
Parece que o PSOE non quere
cumprir co prometido nin co Estatuto da Cidadanía no Exterior. É un
episodio de dobre linguaxe e falta
de compromiso porque lle interesa
manter o sistema actual, una rede
de control do voto emigrante”.G

‘Antes pasaba o mesmo co PP’
Olaia F. Davila
deputada do BNG

A deputada do BNG, Olaia Fernández Dávila, cree que “a falta de vontade por parte dos socialistas” ten
que ver con motivos de resultados
electorais, xa que “cada vez que
chegan os votos do exterior evi-

dénciase na suma que o partido
máis votado é o que está no goberno porque controla unha infraestrutura no exterior. Antes pasaba
co PP, que era o que non tiña interese ningún en modificar a lei e
agora tócalle ao PSOE. Hai que recoñecer que en Galiza concreta-

mente se reforzou a rede de control
con embaixadores entre comiñas
porque hai un responsábel nomeado pola Xunta de Galiza en Bos Aires e alí trabállase Arxentina e Uruguai e tamén o Goberno central
mandou un responsábel de emigración a Arxentina que é galego”.G
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A maioría dos cidadáns séntese
galeguista, segundo Quintana
Anxo Quintana resultou electo candidato
do BNG á presidencia da Xunta co apoio
da inmensa maioría dos delegados
asistentes á Asemblea extraordinaria
celebrada en Santiago o 5 de outubro
Manuel Vilas

Anxo Quintana só recibiu 38
votos en contra tras o boicot do
sector crítico, tres votos foron
nulos e houbo 18 sufraxios en
branco. Quintana mostrouse
máis efusivo pola tarde que no
discurso como candidato do
mediodía. De feito, emocionouse visibelmente cando
lembrou a unha parella de pais
castelán falantes dunha Galescola que lle confesaran, dixo, o
importante que era que a súa
filla se escolarizase na lingua da
súa avoa. Quintana volveu evitar as críticas concretas aos socialistas, mais, con todo, denunciou que “temos unha autonomía falta de competencias
e falta de financiamento”.
OPSDEGQUEREUNESTATUTODENACIÓN?
O líder do Bloque demandou
un estatuto de nación para
Galiza e indicou que socialistas e populares deben aclarar
antes das eleccións se queren
o mesmo, “Galicia como nación ten dereito a ser recoñecida” dixo. “Non queremos o
autogoberno para pelexarnos
con Madrid, senón para o benestar e para ter un lugar propio no Estado, en Europa e no
Mundo”, argumentou. “Non
podemos quedar atrás”, concluíu.
Quintana insistiu en que a
maioría dos cidadáns séntense
galeguistas e aposta por levar o
BNG a un espazo próximo a
esa maioría social.
Foron minoría, na Mesa
Nacional e entre os delegados,
os que cantaron co puño erguido, malia que se escoitaron
algúns berros de "Galiza ceibe,
poder popular!".
‘SON UN BLOQUEIRO’. “Son un bloqueiro e estou orgulloso de
selo” afirmou o ex-alcalde de

? UERE SABER MÁIS?

máis información e galería de
fotos en www.anosaterra.com

’’

O nacionalismo próximo
á xente, mesmo
divertíndose, é o que temen
os nosos adversarios”
[Anxo Quintana]

Allariz. Sen gravata e ao pé
dunha bandeira coa estrela
vermella, Quintana defendeu

os actos coas persoas maiores
da Vicepresidencia. “O nacionalismo próximo á xente,
mesmo divertíndose, é o que
temen os nosos adversarios”,
indicou.

Entre a maioría social
e a minoría interna
M. Vilas

GALEGUISMODOSÉCULOXXI.A identidade do país foi outros dos eixos do discurso de Quintana,
“dicir que o castelán está en
perigo en Galiza non é bo nin
malo, é sinxelamente mentira”, espetou en referencia ao
discurso do Partido Popular,
intre no que ergueu máis
aplausos.
Quintana asegurou que
quere converter ao Bloque no
“Partido Galeguista do Século
XXI”, como “único representante político do galeguismo”.G

Intervención de Anxo Quintana na asemblea extraordinaria.

A primeira Asemblea do BNG
co sistema de delegados saldouse cunha maior unión,
polo menos de portas a fóra.
Só dúas persoas entre 1.281
votaron contra o informe político. En teoría, tal homoxeneidade permítelle a Quintana fechar a fronte interna ante unhas autonómicas claves para o
seu futuro. O voceiro nacional
comprometeuse o fin de semana en Compostela a un desafío importante: “lograr o
mellor resultado da historia do
BNG”. É dicir, superar os 18
deputados que os nacionalistas lograron en 1997 liderados
por Beiras.
O ex-voceiro nacional
–hoxe referente do Encontro
Irmandiño (EI)– foi o gran ausente. Malia ser membro da
Executiva, Beiras optou polas
festas do San Froilán de Lugo
–onde foi fotografado por El
Progreso– no lugar de apoiar a
proclamación de Quintana
como candidato á Xunta.
Postura similar –non participar e asemade negarse a valorar publicamente a Asemblea–
mantén outro dos ausentes, o
ex-eurodeputado Camilo Nogueira. Isto deixa ao Movemento pola Base (MpB) como

única voz abertamente crítica.
Miguel A. Abraira, voceiro
do MpB nega, como insiste a
dirección, que fose a “asemblea con maior participación
da historia”. O MpB acepta
que o BNG amplíe a súa base
social pero “nunca prescindindo de persoas que nos definimos como nacionalistas e
que vimos en moitos casos do
independentismo”.
O certo é que en Santiago
tamén se escoitaron algunhas
voces discordantes. Foron
dúas horas de debate a porta
pechada nas que houbo 32
quendas de palabras.
Pero mudaron os principios? Quintana insistiu na necesidade de achegar o BNG cara a
“maioría social do galeguismo”.
Evitar que os traballadores paguen a crise e a defensa da lingua foron outras das prioridades fixadas para o programa
electoral. Tamén estivo presente a necesidade de reavivar o
debate sobre estatuto de nación.
Por outra parte, Quintana
deixou ver a estratexia de, polo
de agora, evitar as críticas directas ao PSdeG, malia recoñecer que “estamos insatisfeitos con moitas das cousas que
están a facer”.G

AGN

OPINIÓN I M. Veiga.

QUEN NON PARTICIPA PERDE
O abano institucional, político
e económico, acolleu con
agrado a estabilidade emanada da última asemblea do
BNG. Tamén é o que prefire o
electorado que case nunca se
sente a gusto con líderes cuestionados internamente, sobre
todo se pertencen a unha
forza de goberno, e menos se
esa forza se desgasta en excesivos debates internos, que
debilitan a súa acción práctica, a que precisamente preocupa a todos os cidadáns.
A carón desta percepción
existe outra que, non por refe-

rirse a un asunto de fondo,
deixa de ter importancia. A
homologación e burocratización excesiva dos partidos tradicionais está a distancialos
dos votantes e a provocar aumentos significativos da abstención en moitas partes do
mundo. Nunha gran capital
como Rio de Janeiro acaba de
pasar á segunda volta, nas
eleccións á alcaldía, Fernando
Gabeira, o deputado marihuana, un candidato moi
crítico coa clase política.
Buscar o equilibrio entre
eficacia e pluralidade parece,

xa que logo, o gran desafío da
fronte nacionalista, ademais
dunha das súas marcas de
identidade.
En todo o caso, o BNG vén
de aplicar un sistema de delegados aprobado polo 85% do
consello nacional electo na anterior asemblea, o que fai difícil
o seu cuestionamento desde o
punto de vista democrático. A
participación tamén foi notábel, tanto nas asembleas de comarca como na nacional.
Quizais, as distintas correntes críticas terían lexitimado mellor a súa posición

participando activamente na
elección de delegados,
mesmo que fose para retiralos
logo antes da Asemblea. A actitude pasiva que sostiveron
pode mancar en algo o éxito
de Quintana, pero tamén
constitúe unha mostra de debilidade por parte dos propios
opositores. En democracia
quen non participa perde.
Por outra parte, ninguén na
dirección do BNG falou de
prescindir dos críticos. Sabe
que son necesarios. Varios,
ademais, forman parte da executiva.G
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ENPOLEIROALLEO

FONDOS

AS CONSECUENCIAS
DA CRISE

CACOFONÍA EUROPEA
Le Monde

El País

(venres 3 de outubro)

(venres 3 de outubro)

“Cacofonía europea” é o título
dun editorial de Le Monde que
aborda a reacción da UE ante a
crise e a súa falta de coordinación. “O obxectivo esencial da
reunión dos catro países europeos membros do G8, o sábado no
Elyseo, está claro: poñer fin á cacofonía europea que caracterizou esta semana a reacción da
Unión á crise financeira. Arredor
de Nicolas Sarkozy, quen actúa,
como na guerra do Caucaso, como presidente da UE, Angela
Merkel, Gordon Brown, Silvio
Berlusconi e as autoridades europeas deben acordar empregar
unha única linguaxe común.
Deica agora cada quen actuou
como lle petou, dando a impresión de que ían ao seu; mal agoiro para Europa, que é a primeira
potencia económica do mundo.
Cada país preocupouse exclusivamente de salvar os seus bancos e protexer os aforros dos seus
cidadáns sen lle importar o que
lles acontecese aos outros”.

Sinala Ignacio Sotelo en El País
que “como non se percibe alternativa ao sistema de produción existente, o seu derrubamento considérase unha catástrofe que habería que impedir a
calquera prezo. Certo que o capitalismo distínguese por unha
enorme capacidade de producir riqueza, mais tamén por depredar o planeta e, sobre todo,
por unha desigualdade crecente que desmantela as estruturas
sociais estabelecidas. O mundo
que resulte traerá consigo vencedores e vencidos, pero non
cambios substanciais no modo
de producir e sobre todo de repartir a riqueza. En todo caso, a

Angela Merkel.

peor secuela da crise dos trinta,
a II Guerra Mundial, estivo na
orixe da hexemonía mundial
dos EE UU. Tal vez sexa prematuro identificar a crise actual co
fin da supremacía estadounidense, mais son moitos os indi-

cios nesa dirección. Tampouco
é verosímil que a actual crise financeira serva para que nos
mobilicemos a tempo ante outras ameazas á vista, como unha nova catástrofe dunha central nuclear”.

MUNDO DE GOOGLE
Público
(venres 3 de outubro)

Nun artigo titulado “Guerra na
Rede de redes” de Público,
abórdase o enfrontamento entre Google e a empresa de programas informáticos Microsoft.
O seu autor é José Cervera, que
realiza unha disección dos obxectivos do buscador máis famoso do mundo. “Google non
é un buscador. O seu negocio
non é a busca, nin tan sequera a
publicidade tal e como está definida hoxe, por moito diñeiro
que lle dea a gañar. O que Google está a facer é construír o ordenador máis grande do planeta, interconectando diferentes
elementos nunha entidade única. Parte deses elementos están
baixo o seu control en forma de
enormes, inxentes servidores
de datos deseñados para almacenar de forma segura e eficiente cantidades de información
difíciles de imaxinar. Outra parte está nas nosas mesas, nas nosas empresas e colexios: son os
nosos ordenadores persoais. O
obxectivo final de Google é tecer
estes dous tipos de máquinas
de tal xeito que non estea claro,
nin importe moito, onde está a
información fisicamente, se na
máquina nas nosas mans ou
nos servidores remotos”.G

Carlos Aymerich

V

arios Estados europeos xa
aseguran a totalidade dos
depósitos bancarios dos seus
cidadáns. Mesmo algúns, como Portugal, nos que o sixilo
bancario asegura o segredo sobre o importe e a orixe dos fondos. Tamén o goberno español se dispón a incrementar de
forma substancial a garantía
do Fondo de Garantía de Depósitos que, polo de agora,
apenas asegura 20.000 euros
por depositario e entidade en
caso de quebra. Malia parecernos a algúns unha cantidade
respectábel, seica é preciso
elevala para evitar a fuga de capitais. Pode ser.
É magoa, contodo, que os
esforzos se cinxan só a este fondo e non alcance a outros como
o Fondo de Garantía Salarial
(doravante, FOGASA) ou o de
garantía de pensións alimenticias a fillos menores ou discapacitados en caso de crise familiar,
fondos ambos de cobertura ben
limitada. O FOGASA cobre, como máximo, unha anualidade
de salario co límite de tres veces
o salario mínimo. O Fondo de
Garantía de Pensións alimenticias ten como límite máximo
100 euros por mes e, para acceder a el, os solicitantes deben
acreditar achárense na soleira
da pobreza. O PSOE non está
interesado en alargalos. O PP
quere mesmo reducilos. No
BNG entendemos que estas e
outras institucións deben estenderse e mellorar. Sempre e
especialmente agora, nestes
tempos de crise.
É cuestión de modelos. Uns
defenden que o que cómpre é
socializar os custos da crise
mais sen modificar as estruturas que a causaron. Outros traballamos para construír un
modelo económico e social
máis xusto e, ao tempo, para
impedir que Galiza e a maioría
social volvamos pagar a crise.G

’’

Émágoa,contodo,queos
esforzos se cinxan
só a este fondo
e non alcance
outros de
carácter social”
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AS CONSECUENCIAS
DO SUCURSALISMO

Máis de 133.000 desaparecidos na Guerra Civil.As asociacións para a recuperación da Memoria Histórica presentaron ante o Xuíz da Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, unha lista con máis de 133.000 nomes de persoas
desaparecidas durante a Guerra Civil española e a represión franquista, das
cales 4.400 son galegas.G

Placa da Memoria histórica
na Illa de San Simón.

DEPUTACIÓNS E TERRITORIO
Carles Campuzano
Parlamentario de CiU no Congreso
dos Deputados

P

ode parecer anecdótico,
e insignificante no contexto de déficit fiscal que padece Catalunya, pero a negativa da ministra de Educación,
Mercedes Cabrera, e do PSOE
a territorializar o 50 por cento
dos recursos recadados a cargo do 0,7 por cento do IRPF
por actividades de interese social é un escándalo.
Eo por razóns de incumprimento do Estatut, tanto do
novo como do vello, que lle
atribúen á Generalitat a competencia exclusiva en asistencia sociais. Eo pola enorme
diferenza entre o que se recada (40 millóns de euros) e o
que se gasta (13 millóns de
euros) por ese concepto en
Catalunya.
E eo, finalmente, porque
desde Catalunya se formula
unha proposta para todo o Estado, e na que non hai nin gañadores nin perdedores, como é territorializar o 50 por
cento destes recursos, deixándolle ao Estado a xestión do
outro 50 por cento. A resposta
dos partidos de ámbito español é “tremenda”. Semella que
a unidade de España se xoga
nesta cuestión.
O papel do PSC é bastante
incómodo e debería ser analizado. Ha de incumprir o seu
programa e os seus compromisos coas entidades do país,
votar en contra das propostas
de CiU no Congreso dos Deputados e asumir que os pactos,
tímidos e vagos, que asinou
con ERC son derrubados polo
goberno español e o PSOE unha e outra vez cunha celeridade digna de mellor causa. É o
prezo do sucursalismo. G

’’

Semella que a unidade
de España se xoga nesta
cuestión.”

Catalunya prepara
a supresión das provincias
Só existirán como
circunscrición
nas eleccións xerais.
Substituiraas
por sete veguerías
H.V.

A Consellaría de Gobernación e
Administracións Públicas de
Catalunya prepara a racionalización da organización do territorio nesa Comunidade para
cumprir o Estatuto e acomodar
as divisións políticas á tradición
e a realidade do país. Está previsto que desaparezan as catro
provincias e que no seu lugar
nazan sete veguerías.
A desaparición das provincias en Catalunya é unha vella
reivindicación dos nacionalistas
á que agora se sumaron PSC e
PP, aínda que os socialistas
amósanse reticentes porque
controlan a Deputación de Barcelona, un órgano que lle fai de
contrapoder á Generalitat. Tanto o novo Estatuto como o anterior contemplan unha organización territorial diferente á instituída en 1833 co establecemento das provincias, aínda que é o
novo texto autonómico o que
aborda directamente a cuestión. No artigos 90 e 91 define as
veguerías como “a división territorial adoptada pola Generalitat
para a organización territorial
dos seus servizos”. Tamén sinala que “os Consellos de Veguerías substitúen as Deputacións”.
No marco do cumprimento
do Estatuto, a Consellaría de Gobernación (ERC) prepara a lexislación para implantar estes órganos territoriais. O seu nacemento
implicará a desaparición das Deputacións e o traspaso íntegro ás
Veguerías das súas competencias e orzamentos. Un estamento xurídico inferior, como son os
Consellos Comarcais, tamén cederán parte das súas atribucións,
mais continuarán a existir.

As sete veguerías de Catalunya. Barcelona, Xirona, Campo de Tarragona, Terras do Ebro, Poñente, Catalunya Central,
Alto Pirineo e Arán

’’

As veguerías
son a división territorial
adoptada pola Generalitat
para a organización
territorial dos seus
servizos”
[Estatut de Autonomía de
Catalunya]

PROCEDEN DO SÉCULO XII. A Veguería
é un ente xurídico que procede
do século XII e que agora volverá ter un recoñecemento oficial.
A pretensión da Generalitat é
que sexa unha Administración

máis próxima á cidadanía do
que eran as Deputacións. Neste
sentido, as sete veguerías que se
crearán terán un tamaño inferior que as catro provincias. A
elección dos seus órganos directivos será nos comicios municipais, como na actualidade
acontece coas Deputacións,
aínda que agora o procedemento será máis directo.
Ademais, o nacemento das
Veguerías ten outras implicacións políticas. Nas eleccións autonómicas as veguerías serán
circunscrición electoral. Con todo, nos comicios xerais, as provincias seguirán a ser o ámbito
territorial porque así o marca a
Constitución. A Administración

periférica do Estado tamén empregará as provincias como referencia, aínda que a colaboración
que o Ministerio de Administracións Públicas está a mostrar coa
Generalitat fai prever que adoptarán un perfil baixo.
As novas veguerías serán: Barcelona, Xirona, Campo de Tarragona, Terras do Ebro, Poñente, Catalunya Central e Alto
Pirineo e Arán. Só a actual provincia de Xirona conserva o territorio actual, aínda que convertida en veguería. Tarragona
divídese en dúas Veguerías.
Lleida terá dúas e cederá a comarca de Solsonés á Catalunya
Central, unha das dúas Veguerías da actual Barcelona.G
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TEMPOS

JAMIL BITTAR / REUTERS

LATEXOS

ATOLADOS
X.L. Franco Grande

P

arece que está claro que na
falta de regularización dos
mercados bancarios e financeiros está a orixe da crise que hoxe
nos envolve. Por iso, algúns din
con certa lóxica: pois a regularizar. Pero tamén é claro que os
problemas son dous, polo menos: encararse co mal xa feito e
enfrontarse co que en diante se
debera facer.
É moi forte soster que a única ou a mellor solución para
afrontar o mal xa feito sexa recorrer ao aforro popular se ao mellor caben solucións mixtas. O
que xa foi mal feito haberá que
endereitalo, e non se ve a que
outra medida rápida e eficaz se
poida recorrer que non sexa a
intervención estatal.
Pero de agora en diante os
cambios pode que sexan moi
fortes, e moi difíciles de dixerir,
para os bancos e intermediarios
financeiros dos EE UU, non
afeitos aos controis máis ríxidos
que teñen os europeos .
Son coñecidos os estreitos
controis que exerce o Banco de
España sobre aqueles por medio dos coeficientes de caixa, de
investimento e de garantía, o
que ten permitido chegar a uns
coeficientes de liquidez e de solvencia como en moi poucos países europeos se terán dado. O
resultado é un mundo financeiro moi saneado.
Case seguro que os cambios
que se esperan, e que dunha maneira ou doutra se van producir,
virán por eses ou moi semellantes camiños: unha regularización
de obrigada e xeral observancia e
uns controis que impidan desfeitas como as que agora estamos
padecendo. É moi pouco o que
hai que inventar. O que cómpre é
vontade política para facelo. Desta seguridade si que ten que preocuparse o Estado.G

’’

É moi pouco o que hai
que inventar.
O que cómpre
é vontade política
para facelo”

MUNDO.15.

Lula, fortalecido nas eleccións municipais. Os candidatos do Partido dos Traballadores e os membros dos trece aliados o presidente
brasileiro, Luiz Lula dá Silva foron os principais triunfadores dos comicios municipais celebrados no país, resultando elixidos máis de 5.000
alcaldes e 50.000 concelleiros. O vindeiro día 26 celebrarase a segunda volta en distintas cidades, entre elas Sao Paulo e Río de Janeiro.G

XEOPOLÍTICA ATÓMICA

O retorno da proliferación nuclear
A aposta
por programas
nucleares sae de Asia
e encontra novos
puntos quentes
en América Latina

Roberto Mansilla Blanco
analista do IGADI (www.igadi.org)

O recente acordo de cooperación nuclear asinado entre os
EE UU e a India volve deixar no
tapete a ambigua política adoptada por algúns Estados asinantes do Tratado de Non Proliferación Nuclear (TNP), un tema
especialmente sensíbel para a
seguridade e a xeopolítica global tendo en conta que existen
potencias nucleares que non
asinaron este tratado.
A visita da secretaria de Estado estadounidense, Condoleeza
Rice, a Nova Delhi reforza un
marco de cooperación iniciado
no 2006, con non menos críticas
e especulacións por parte doutros países como a China, Paquistán e Irán. Precisamente, a
posíbel sincronía entre Washington e Nova Delhi altera o delicado equilibrio atómico nesta rexión, así como o sistema tradicional de alianzas. Este novo panorama nuclear tamén se evidencia
ante o recente acercamento nuclear entre a UE e India, tras a visita a París do primeiro ministro indio, Mahmoan Singh.
Washington reforza unha estreita alianza nuclear coa India,
país que non asinou o TNP,
mentres afonda maiores sancións e unha política de liña dura con Irán, país que si asinou o
TNP en 1968 pero que se ve cercado ante a presión occidental e
a recente alianza indo-estadounidense, da cal tamén formaría
parte Israel. Como a India, outros aliados estratéxicos de Washington como Paquistán e Israel
tampouco asinaron o TNP.
Velaí que a xeopolítica segue
a constituír un claro factor deci-

O presidente da Comisión da Enerxía Atómica da India, Anil Kakokdar [esquerda] e o ministro de Asuntos Exteriores francés,
Bernard Kouchner, saúdanse tras a sinatura do acordo franco-indio sobre o desenvolvemento dun programa nuclear pacífico.
PHILIPPE WOJAZER / REUTERS
No fondo, os presidentes da India e de Francia.

’’

Cuestionar a capacidade
política e operativa
do TNP pode dar paso
a unha etapa de arriscada
proliferación nuclear.”

sivo. A saída en Paquistán do ex
presidente Pervez Musharraf e
o cambio de goberno posterior,
que deu paso a unha dura reacción contra a política pro-estadounidense de Musharraf, son
factores que puideron persuadir o goberno estadounidense a
reforzar a cooperación coa India, veciño e tradicional rival
paquistaní. Os recentes incidentes na fronteira afgá entre
patrullas do exército paquistaní
e helicópteros estadounidenses
que buscaban atacar posicións
talibáns explican a frialdade actual nas actuais relacións entre
Islamabad e Washington.
SORPRESAS.Noutros contextos, resultan relevantes diversas manifestacións de inéditas alianzas de

tipo nuclear. O Brasil acaba de
asinar acordos de cooperación
nuclear con Francia ao mesmo
tempo que o presidente venezolano Hugo Chávez anunciou a
súa intención de desenvolver un
“programa nuclear pacífico” con
cooperación rusa, tras a xira realizada por Moscova e Pequín.
Ante a perspectiva da actual
tensión existente entre Rusia e
os EEUU, o incremento da cooperación militar ruso-venezolana (en novembro próximo
achegarase ás costas do mar
Caribe unha flota rusa para participar en exercicios conxuntos
coa armada venezolana), así como as supostas evidencias de
que Corea do Norte segue a
manter o seu programa nuclear
cando a comezos de ano anunciara o remate deste, a nova realidade nuclear daría paso á realpolitik das novas alianzas.
O CASO IRANIANO. Esta situación
confronta o seu test mais importante no caso iraniano. Con Israel como única potencia nuclear
non oficialmente recoñecida en
Oriente Próximo e o actual mar-

co de cooperación indo-estadounidense, en Teherán poderán aumentar as demandas por
afondar o seu programa nuclear
como principal mecanismo de
defensa, tomando tamén en
conta que no 2009 celebraranse
novas eleccións e o tema nuclear supón un activo ineludíbel na
campaña política.
A pesar de que nos últimos
meses aparentemente debilitouse a posibilidade dun ataque militar israelí con apoio estadounidense cara a Teherán, o dossier
nuclear dese país segue a estar no
centro da atención. Nesa perspectiva, o primeiro ministro israelí Ehud Olmert viaxará a próxima semana a Rusia a fin de medir
o nivel de conflitividade do dossier nuclear iraniano.
Cunha crise económica global en plena efervescencia e un
mundo en plena transformación, esta nova realidade de
alianzas nucleares ameaza con
espallar un clima de inestabilidade. Cuestionar a capacidade
política e operativa do TNP pode
dar paso a unha etapa de arriscada proliferación nuclear.G
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Atentados do 11-S,
as dúbidas que permanecen
Pilotaxes imposíbeis, explosións
sincronizadas e restos dun avión
que non aparece, son algunhas das
dúbidas que expoñen máis de 800
personalidades discrepantes cos informes
do oficiais sobre o atentado
X.C.

O recente premio Príncipe de
Asturias, Juan Gelman, escrutador desde o seu oficio de xornalista da realidade norteamericana, ven de publicar un artigo sobre as lagoas que permanecen
no coñecemento dos atentados
do 11 de setembro de 2001.
Gelman titula o seu traballo
“E logo, como foi?”, e describe as
dúbidas que pasados os anos
permanecen sobre o atentado
que marcou o xiro na política internacional dos Estados Unidos
da man de George Bush, coas intervencións en Afganistán e Iraq.
“Son notorias as mentiras que
a Casa Branca fabricou para xustificar a invasión e ocupación de
Iraq –arranca o traballo de Gelman publicado no rotativo bonaerense Página 12. Os periodistas/investigadores Charles Lewis
e Mark Reading-Smith descubriron que W. Bush e sete outros xerarcas da Casa Branca propalaron polo menos 935 mentiras
nos dous anos que seguiron ao
11/9 e precederon á invasión de
Iraq (...) Ao parecer, non outra
cousa sucedeu coa versión oficial
dos atentados mesmos [do 11 de
setembro de 2001].
“O Comité de Xustiza do Senado estadounidense concluíu
un novo informe en torno dos
fallos que impediron frealos: bota a culpa ao FBI, sinala que había amplas evidencias de que se
preparaba un ataque en chan de
EE.UU. e que xefes do organismo de espionaxe as bloquearon
(The New York Times, 28-8-08).
Pero resulta que case 800 personalidades –catedráticos, arquitectos, enxeñeiros, altos funcionarios, políticos, ex espías, pilotos e sobreviventes das Torres
Xemelgas– botan por terra as
dúas cousas: a versión oficial e o
informe do Senado (www.reopen911.info). Velaquí algúns
testemuños.
“Os sobreviventes, en primeiro lugar. Persoal das Torres

que se atopaba no sochán B1,
situado a 330 metros debaixo
dos pisos 93 a 98 onde impactou un dos avións, sentiron que
'vibraba o chan, as paredes comezaron a quebrar e todo tremía', declarou William Rodríguez, empregado de mantemento: era unha explosión que
viña de subsolos inferiores. Segundos despois, Rodríguez escoitou o estalido de arriba e soubo logo que se trataba da arremetida do Boeing 757 contra o
edificio, en tanto Felipe David,
compañeiro de tarefas, irrompía con queimaduras graves no
rostro e os brazos berrando 'socorro'. Anthony Saltalamacchia, supervisor do servizo, escoitou polo menos dez explosións procedentes de abaixo
antes de saír da trampa. Os testemuños coinciden, pero ningún foi tomado en conta no informe do Senado.
OAVIÓNDOPENTÁGONO.“Os pilotos
consideraron imposible que un
avión se estrelase contra o Pentágono. Sinalaron que o buraco
no muro é máis grande que o
que podería causar un 757 e estimaron inverosímil que este se
deslizase logo durante 10 segundos no céspede do interior, como mostra unha filmación oficial. O comandante (R) da Mariña Ralph Koistad, piloto de
combate con máis de 23.000 horas de voo, reflexionou: 'Onde
están os danos provocados polas ás do avión no muro do Pentágono? Onde as 100 toneladas
do Boeing, os grandes fragmentos do aparello que sempre se
proxectan lonxe do lugar do accidente' Onde están as partes de
aceiro dos motores, onde o tren
de aterraxe, que é de aceiro?'
(www.vigli.org/PDF911). En
efecto, non estaban, nin un só
refugallo se atopou dentro ou
fóra do Pentágono.
“Os pilotos subliñaron outro
aspecto: as manobras dos apare-

Ataque ao World Trade Center.

’’

Onde están os danos
provocados polas ás
do avión no muro do
Pentágono? Onde as 100
toneladas do Boeing”
[Ralph Koistad]
Comandante (R) da Mariña.

llos que chocaron contra as Torres eran impracticables. Do capitán (R) Wittenber, con 35 anos
de experiencia na forza aérea de

SEAN ADAIR / REUTERS

EE.UU. e en varias liñas comerciais: 'Non creo posible que un
presunto terrorista adestrado
nun Cessna 172 entre na cabina
dun Boeing 757 ou 767, poida facelo voar vertical e horizontalmente e lograr viraxes de 270 graos a gran velocidade, o avión sería incontrolable. É ridículo pensar que un afeccionado poida
executar esas manobras manualmente. Eu non podería facelo e son absolutamente formal:
eles tampouco'. Os testemuños
duns 500 enxeñeiros civís e arquitectos confirmaron desde as
súas especialidades que a versión

oficial dos atentados 'é un conto
de fadas' (John Lear, piloto comercial, 19.000 horas de voo).
“O arquitecto Frank De Martini e outros afirmaron que a solidez das Torres tornaba inimaxinable que se derrubasen só polo
choque dun avión. 'Foi claramente o resultado dunha demolición controlada e programada
para que se producise no medio
da confusión imperante?, manifestou o enxeñeiro Jack Heller.
Esa clase de demolición non se
improvisa. Os seus autores, sabían previamente con exactitude o
día e a hora dos atentados”.G
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O ordenador de Raúl Reyes foi manipulado,
segundo o Fiscal do Ecuador
As revelacións que supostamente estaban
no ordenador de Reyes, van quedando en nada
logo de saberse que o computador que foi
entregado á Interpol estaba previamente
manipulado polo exército colombiano
X.C.

Logo da morte do número 2 das
FARC, Raúl Reyes, en territorio
ecuatoriano, foron varias as semanas nas que o ordenador
capturado no campamento
bombardeado foi deixando titulares que implicaban desde
Gaddaffi a Chaves, e ameazaba
con incendiar definitivamente
non xa as relacións con Ecuador,
que permanecen conxeladas
desde marzo, como as de Venezuela. Daquela, o presidente Uribe tentou sancionar os achádegos informáticos entregando o
aparto á Interpol, que certificou
a verosimilitude dos contidos.
Sete meses despois, a Fiscalía
de Ecuador vén de facer público
que o aparello entregado á peritaxe internacional fora previamente manipulado polo exército colombiano. O Goberno
ecuatoriano presentou o informe agora, aínda que con data do
pasado xullo, e nel denuncia que
o Exército colombiano manipulou os arquivos entre o 1 e o 3 de
marzo, días despois da morte de
Reyes. A fiscalía de Ecuador afirma que corenta arquivos do dis-

co duro, dun total de corenta e
cinco, teñen marcas de tempos
anteriores ao 1 de marzo, día da
morte de Reyes. Para os peritos
trátase de algo imposible, xa que
calquera acceso directo implica
un cambio na marca de tempo
correspondente á última data de
acceso aos datos.
A fiscalía afirma que os arquivos entregados a Ecuador teñen
a mesma data de creación, última modificación e último acceso, ademais das marcas de tempo anteriores ao 1 de marzo en
40 dos arquivos entregados.
Tanto as autoridades de Colombia como a Interpol recoñecen
que do 1 ao 3 de marzo examináronse os arquivos que contiña o
disco duro de Reyes en base a
unha recompilación de probas e
en vista a decidir futuras accións.
O informe pericial ecuatoriano
incide en que acceder de xeito
directo aos documentos era imposíbel porque as marcas de
tempo serían diferentes e posteriores ao día 1 de marzo, algo que
admite Colombia.
A análise forense do CD realizouse con prácticas informáticas

O comandante das FARC Raul Reyes.

’’

A prensainternacional
aireou na primavera os
achádegos de Reyes como
probas definitivas das
vinculacións de Chavez
e as FARC. ”
aceptadas a nivel internacional.
O CD que se entregou a Ecuador
ten data do 9 de marzo co programa Nero, 24 horas antes de

entregarse á Interpol, a cal recoñece que o acceso a datos do día
1 ao 3 de marzo non se axusta
aos principios internacionais para o tratamento de probas electrónicas, aínda que sempre nega
calquera indicio de manipulación. Con todo, Ecuador insiste
en que o entregado a eles e á Interpol está manipulado.
EFECTOXUDICIALEPOLÍTICO.A liberación de Ingrid Betancourt opacou a operación de Reyes. O éxito minimizou o eco mediático e

permitiulle a Uribe rebaixar a escalada con Ecuador, máxime
cando a morte de Reyes nin siquera se produciu no transcurso
dunha 'persecución en quente'.
Á vista da manipulación do ordenador parece desvirtuar a súa
capacidade probatoria.
Hai que lembrar que a prensa
internacional aireou na primavera os achádegos de Reyes como probas definitivas das vinculacións de Chavez e as FARC. Un
argumento que resumía o editorial dun diario pro-Uribe, “A
computadora de Reyes é o máis
precioso documento xamais
atopado a un grupo terrorista.
Todas as súas intimidades, os
seus proxectos, os seus contactos, os seus crimes, as súas fontes
financeiras e o destino dos seus
recursos estaban alí, como corresponde a un autor que mataba o seu lecer escribíndoo todo, e
que pretendía dirixir esa xigantesca empresa criminal sen que
escapase detalle á súa memoria.
(...) A computadora contén todo
o que sobre a nosa traxedia epoida interesar. Primeiro, noticias
sobre o xeito como os presidentes veciños conectábanse con
aqueles malvados, en intercambio de inicuos favores e creación
de delituosas complicidades”.
A prensa española tamén publicou planos das FARC que
contería o ordenador para realizar un atentado con coche bomba no centro de Madrid.G
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Corredores bolsistas do S&P 500 de Chicago, principal mercado de futuros das materias primas do mundo.

JOHN GRESS / REUTERS

A crise xa non é só cousa de países ricos
Se antes os países subdesenvolvidos parecían
protexidos contra a crise, os últimos descensos
nos prezos das materias primas ameazan os
mercados emerxentes

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

Cando a metástase no sistema financeiro global xa era irreversíbel, a Securities and Exchange
Comisión(SEC), que ten como

tarefa a supervisión do mercado
da bolsa, decidiu revisar con
efectos retroactivos a correspondencia electrónica entre diversos
analistas que traballaban para as
axencias de rating, como Standard & Poors, Fitch ou Moodys.

No documento de 37 páxinas que transcribe textualmente
algunhas das confidencias, aparecen afirmacións como a dun
xefe de análise: “Non temos recursos para soster o que estamos facendo” (febreiro, 2007).
Ou a doutro colega que afirmaba. “ Dámoslle cualificación
AAA (A máis solvente) a calquera tipo de bonos, mesmo se fosen estruturados directamente
por vacas”. Pero a máis visionaria é a mensaxe cruzada entre
profesionais da bolsa que comparten desexos “Oxalá que to-

dos sexamos ricos ou esteamos
xubilados cando este castelo de
naipes que estamos a construír
se derrube” (marzo 2006).
Derrúbase o castelo de naipes? Levará por diante o virus
da crise financeira as boas perspectivas das economías emerxentes? Ninguén é inmune ao
colapso financeiro?
Nesta mesma semana, foi
necesario suspender as operacións de bolsa en Rusia, a Arxentina ou o Brasil, a mediodía
do luns 6 de outubro. As tres
fendíanse nun abismo situado
entre o 10 e un 15 por cento.
Dende que comezara oficialmente a crise nos países, no verán do 2007, semellaba que os
países emerxentes estaban vacinados, que resistirían a onda
expansiva da bomba financieira con orixe nos países desenvoldidos.
O índice MSCI, que mide as
accións dos países emerxentes,
subira un 300 por cento entre
marzo de 2003 e decembro de
2007. En tan só tres meses saíron 20.000 millóns de euros dos
máis de 80.000 que absorberan
dende o 2003.
Certo que teñen alicerces
máis sólidos que en pasadas crises: dispoñen de máis volume de
reservas de divisas, están adoptando medidas anticíclicas potenciando o investimento en
grandes infraestruturas..., mais
comezan a percibir sinais de alar-

ma endóxenas. A pasada semana os mercados de futuros de
materias primas como a soia caían un 6 por cento. O petróleo cotízase por debaixo dos 90 dólares.
RISCO DE DÉFICIT PÚBLICO. Se estas
tendencias se acentúan, países
como Venezuela que incrementou substancialmente o
gasto público, poden ter dificultades para equilibrar as contas
do Estado. Peor o teñen Turquía ou Sudáfrica, que acumulan déficits nas contas e están
expostos a ataques especulativos contra as súas moedas.
Estados como o Brasil, que
tiñan proxectos para explotar
xacementos en augas profundas, precisan refacer os números da rendibilidade de extraccións tecnicamente complexas.
RUSIA.No caso ruso, onde a bolsa
caeu un 56 por cento nos últimos catro meses, e a pesar da
ampla marxe de actuación que
posúe polo poderío que ten o
Estado na economía nacional,
unha baixada significativa do
prezo do gas e do petróleo, significaría déficit público.
As previsións actualizadas seguen confiando en altos crecementos para os próximos anos
tanto para Asia como para América Latina, pero xa ninguén se
considera inmune ás desordes
incontroladas dos excesos deste
último ciclo económico. G
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Folga xeral en Bélxica pola suba de prezos. Os principais sindicatos lograron paralizar o pasado día 6 o país nunha protesta que reclamaba medidas para evitar a perda de poder adquisitivo das familias. A folga tivo un especial seguimento no transporte público urbano. A taxa de inflación chegou en setembro ao 5,5 por cento de incremento interanual.G
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CRISE FINANCEIRA

Os economistas
aos que ninguén escoitou
Unha vez desatada a crise financeira,
algúns miran cara as predicións do
desastre ás que moi poucos atenderon.
¿Faranlles caso a próxima vez?

Xurxo González

Non estamos a ver a última
crise financeira. Véñense repetindo desde hai centos de anos
e, como indica Juan Torres López, catedrático de economía
da Universidade de Málaga e
creador da web Altereconomía, “non se pode eliminar de
pronto a cobiza nin os espíritos
animais que guían o capitalismo”. O problema entón para
as autoridades e responsábeis
económicos é ser quen de predicir as seguintes dificultades,
ou facerlle caso ás predicións
que os expertos económicos
van facendo. O problema é
como saber cal é a axeitada.
Nas últimas semanas varios
medios de comunicación recuperan as obras de varios analistas e expertos que advertiron da
actual crise financeira se non se
tomaban medidas. Estes economistas destacan agora porque non pertencen a correntes
esquerdistas, que si veñen advertindo dos perigos da exaltación do mercado como receita
milagrosa. Como sinala Torres,
“francamente, non era difícil
predicir o que ía pasar. Eu
mesmo o fixen e son o máis
modesto dos analistas. O que
pasa é que había que quitarse
os anteollos, e os economistas
convencionais nunca o fan”.
George Soros, especulador
multimillonario pouco sospeitoso de simpatías cara ideas comunistas (proclama o seu apoio
ao sindicato Solidaridade e contribuíu ao fin da dominación soviética sobre os países da Europa
do Leste e á caída de Eduard
Shevardnadze na revolución das
Rosas xeorxiana de 2003), é un
dos que agora aparece como augur da crise financeira. En 1998

publicou o libro “A crise do capitalismo global: a sociedade
aberta en perigo”, no que ataca
os chamados “fundamentalistas
de mercado”: “A afirmación primordial deste libro é que o fundamentalismo do mercado é
hoxe en día unha ameaza maior
para a sociedade aberta que calquera ideoloxía totalitaria”.
O famoso especulador, que
coñece ben o mercado (é coñecido por provocar a devaluación
da libra inglesa nos anos 90),
afirma que “desde o nacemento
mesmo do capitalismo ten habido crises financeiras periódicas, a miúdo con consecuencias
devastadoras. Para impedir a
súa repetición, os bancos e os
mercados financeiros foron sometidos a regulamentos, pero
estes están referidos normalmente á última crise e non á seguinte, polo que cada nova crise
conduciu a outro avance na lexislación”.

’’

Osdousprimeiroslibros
de Jean-Luc Gréau
foron tan minoritarios
como premonitorios,
pero o terceiro chega
no momento axeitado”

’’

Ofundamentalismo
do mercado é hoxe en día
unha ameaza maior
para a sociedade aberta
que calquera ideoloxía
totalitaria”
[Georges Soros]
Especulador multimillonario.

’’

Oseconomistasson
incapaces de predicir as
crises polos seus prexuízos
ideolóxicos”
[Juan Torres]
Catedrático de Economía.

A TRAIZÓN DOS ECONOMISTAS. Juan

George Sorosnun encontro sobre etanol en São Paulo (Brasil).

Torres sinala que “din que os
economistas non predicimos
nin o pasado. Quizais sexa verdade. As ideas económicas dominantes hoxe en día están moi
lonxe da realidade polos prexuízos ideolóxicos nos que se basean”.Unha tese parecida á que
defende Jean-Luc Gréau, éxito
de vendas en Francia coa súa última obra, A traizón dos economistas. Nunha recente entrevista na contraportada de El
País, este economista explica
como pasou de traballar para a
patronal a defender posturas
afastadas da ortodoxia liberal.
Nunha frase que pode que
escoitemos referida a outros
autores, Octavi Martí, o entrevistador, afirma que “os seus

Algúns fieis ás premisas do verdadeiro liberalismo aseguran
que os economistas da tradición da Escola Austríaca, garda
pretoriana desta corrente ideolóxica, advertiron xa en 2004
da burbulla do prezo da vivenda nos Estados Unidos e as
consecuencias no momento
do seu estalido.
O que parece certo é que
houbo quen avisou, desde diferentes perspectivas, do que
podería pasar se non se regulaban os mercados financeiros e
se introducían doses de racionalidade no emprego dos créditos e nos sistemas de retribución dos directivos das grandes
empresas. As análises de eco-

dous primeiros libros foron tan
minoritarios como premonitorios, pero o terceiro chega no
momento adecuado e véndese
como roscas nun país ansioso
de explicacións”. O xornalista
defende que a crise “conferiulle
unha autoridade que antes monopolizaban os economistas
traidores á realidade”, termo
que o mesmo Gréau emprega.
Non obstante, non só os críticos co sistema capitalista ou
os keynesianos afirman ter
tido a visión necesaria para
diagnosticar os erros do sistema durante a última década.

PAULO WHITAKER / REUTERS

nomistas e políticos coinciden
en considerar estas como algunhas das causas fundamentais da crise financeira. Falta
por dilucidar se estas advertencias se obviaron por conviccións ideolóxicas ou pola estratexia de certas elites que buscaban o seu propio beneficio.
Juan Torres considera que
confluíron ambos factores.
De cara ao futuro, o catedrático considera que cambiará a
forma de facer negocios. “As autoridades non poderán deixar
que sigan facendo as mesmas
cousas que antes e, en consecuencia, modificarase o discurso ideolóxico, aínda que máis
lentamente”.G
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IMPOSTOS E AUTONOMÍAS

Manuel Cao

O

s pasos da crise financeira sucédense inexorabelmente coa propagación á Unión Europea e aos países
emerxentes e son xa especialmente preocupantes os efectos na economía real con despidos e expedientes de regulación de emprego en empresas importantes que irradian
ás pequenas e medianas empresas en forma de peche de
actividades ou afogamento por insuficiencia de crédito
para aguantar un pouquiño máis.
Para acabala de rematar, o temor á perda dos depósitos
bancarios está obrigando os países da UE a aumentar desordenadamente as promesas sobre a garantía destes nun
espectáculo de desconfianza entre Estados, entidades financeiras e entre os propios cidadáns nunha situación que
ameaza con agravar aínda máis os problemas da economía financeira e real. Certamente, bastou que Pedro Solbes declarase que os depósitos estaban asegurados para
que o temor dos aforradores se disparase nun contexto europeo onde Irlanda ofrecía garantías absolutas –por certo,
imposíbeis de cumprir se se der o caso de retirada masiva
de fondos– máis que nada para evitar o pánico. Seguindo
xustamente o modelo de decisión irlandés, que contribuíu
con ansia a cargarse unha por unha todas as iniciativas de
afortalamento das institucións comúns europeas. A caída
do Hypo Real Estate en Alemaña obrigou as autoridades
xermanas a intervir e garantir os depósitos bancarios ao
100 por cento ao que lle seguiron outros países. A UE debería acordar máis ben axiña unha postura común sobre as
garantías de depósitos se non desexa que o euro perda
todo o gañado nos mercados de divisas fronte a un dólar
que sobe quizais pola desesperación dos axentes e investidores que xa non saben a que carta quedarse ou cal é a mellor cesta na que deixar os ovos.
Nin os ricos nin os pobres están tranquilos e quizais a
“preferencia pola liquidez” dos que atesouran os billetes
de 500 euros para negociar nos mercados negros está a
converterse nunha das opcións máis racionais dende o
punto de vista económico-financeiro. Xa se está a propoñer que eses capitais se integren no sistema bancario mediante a volta dun sistema semellante aos dos anos 80
cando os pagarés do Tesouro ofrecían opacidade fiscal
aos investidores que contribuían así a financiar o incipiente Estado de benestar, dado que o fluxo de ingresos
fiscais era totalmente insuficiente pola escasa cultura fiscal manifestada na fraude xeneralizada e na febleza da
inspección. Sería paradoxal que a economía informal,
esencial para a competitividade dalgúns sectores en España, acabase por subministrar unha inxección de fondos ao sistema bancario proporcionando liquidez a curto
prazo e mellorando a solvencia dalgunhas entidades antes de ser engulidas por outras.
A etapa de desconfianza financeira pode resolverse en
parte no curto prazo pero os efectos na economía real serán moito máis difíciles de combater e aí reaparecerán os
desequilibrios de fondo que aqueixan a cada unha das
economías do planeta. G

’’

Seríaparadoxalquea
economía informal, esencial
para a competitividade
dalgúns sectores en España,
acabase por subministrar
unha inxección de fondos
ao sistema bancario”

Solbes quere máis control
sobre o imposto de Sucesións
O ministerio
de Economía planea
fixar tipos mínimos
para evitar que as
grandes fortunas
aproveiten
a supresión desta taxa
nalgunhas
comunidades
Xurxo González

O pasado 1 de setembro entrou
en vigor a reforma galega do tributo de sucesións e doazóns.
Galiza uníase así a outras comunidades autónomas na rebaixa
deste imposto. Non obstante,
estas reformas poden ter data de
caducidade, xa que o ministerio
de Economía leva meses insinuando que tentará harmonizar
a lexislación para evitar desequilibrios. De feito, Pedro Solbes xa
fixo alusión a este tema no debate con Manuel Pizarro durante a campaña das pasadas
eleccións xerais. A solución pasaría por que o Goberno Central
fixase uns tipos mínimos, comúns para todo o Estado e que
puxese trabas aos cambios de
empadroamento dos máis ricos.
Os descensos de recadación
máis agresivos foron os levados a
cabo polas autonomías gobernadas polo Partido Popular, coa
Madrid de Esperanza Aguirre á
cabeza, o que levantou protestas
porque as grandes fortunas comezaron a cambiar os seu domicilios para pagar menos impostos. O plan do ministerio de Economía baséase en que o imposto
de sucesións e doazóns está cedido ás comunidades autónomas, que poden modificalo,
pero o regulamento básico depende do Goberno central.

O BNG PREFIRE UNHA REFORMA POR
CONSENSO. Alberto Sueiro, parlamentario do PP, defendeu a postura oficial do seu grupo, a favor
da supresión total deste imposto, e cualificou a postura de
Solbes como “unha invasión das
competencias das comunida-

Pedro Solbes, ministro de Economía.

’’

OPPcontinúaadefender
a supresión total desta taxa”

des”. Por outra parte, criticou a
descoordinación dentro do partido socialista, e subliñou que dá
a impresión de que “cada un fai a
guerra pola súa conta”.
Carlos Aymerich, voceiro do
BNG no Parlamento galego, pechou filas coa consellería de Economía e defendeu a reforma
aprobada en xullo pasado polo
Goberno bipartito. “A competencia fiscal desleal véñena practicando as comunidades gobernadas polo PP. A nosa reforma
mantén esta taxa cunha certa capacidade recadatoria, ademais
de favorecer a economía produtiva con bonificacións moi importantes nos procesos sucesorios en empresas familiares”.
Non obstante, Aymerich
amosouse favorábel a harmonización da lexislación, “pero non
só no Estado, senón tamén da
Unión Europea”. No caso estatal, as reformas que efectuase o
Goberno central “deberían
adoptarse por consenso, tendo
en conta a opinión das comunidades autónomas no Consello
de Política Fiscal e Financeira”. O
voceiro nacionalista considerou
que o máis urxente, e que si está

JUAN MEDINA / REUTERS

na man do Ministerio de Economía, é mellorar o control sobre o
lugar onde tributan os bens, xa
que “actualmente estanse
dando casos de bens inmóbeis
en Galiza que contan para outras
comunidades”.

UN PROBLEMA MÁIS PARA O ACORDO
SOBRE FINANCIAMENTO. Aínda que
non hai declaracións oficiais ao
respecto, o plan que se baralla no
ministerio de Economía contemplaría fixar un tipo mínimo
de entre o 10 e o 18 por cento,
cunha cantidade exenta elevada.
Os gobernos autonómicos poderían subir esta taxa, pero
nunca baixala. O obxectivo, evitar a fuga das grandes fortunas a
territorios como Madrid.
No cerne da cuestión está a
perda de recursos que a supresión do imposto supón para as
administracións públicas. O ministerio de Economía quere que
as Comunidades que o eliminen
de facto teñan que renunciar a
outras partidas compensatorias
na negociación do novo modelo
de financiamento que está actualmente en marcha.
Neste sentido, Carlos Aymerich sinalou que “se o Goberno
central quere conservar a capacidade recadatoria dos impostos
directos (algo co que o BNG está
a favor), debería reformular a supresión do imposto de Patrimonio, que supón a perda de 2.000
millóns de euros).G
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Islandia nacionaliza o segundo banco do país.Islandia está a ser un
dos países europeos máis afectados pola crise financeira. Logo de intervir
no Glitnir, o Goberno decidiu nacionalizar o pasado día 7 o Landsbanki. A
crise de credibilidade está afectando ás súas reservas de divisas estranxeiras, e o executivo aprobou unha lei que permite a nacionalización de entidades financeiras. Na imaxe, o Banco Central de Islandia G
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AS PROTESTAS DO LEITE

Lence proba as súas forzas
fronte ás cooperativas gandeiras
O propietario de
Leite Río consegue
a negociación
por separado
cos compoñentes
da segunda maior
sociedade
cooperativa
de Pontevedra
Xurxo González

O conflito entre produtores e industrias dá unha nova volta. A
pesar das protestas dos integrantes da cooperativa INDEGA,
apoiadas polos tres sindicatos
agrarios maioritarios en Galiza
(Sindicato Labrego Galego,
Unións Agrarias e Xóvenes Agricultores), os gandeiros decidiron
finalmente asumir as esixencias
de Xesús Lence, propietario da
maior industria transformadora
galega, Leite Río, e vender por separado. Até o de agora vendían
en primeira instancia á sociedade cooperativa, que logo negociaba con Leite Río.
Esta manobra está considerada polo movemento gandeiro
como un chanzo máis no proceso de desintegración do asociacionismo dos produtores en
Galiza. Leite Río aproveita así, en
opinión dos sindicatos, a súa posición de dominio para atacar
unha das cooperativas máis importantes de Pontevedra, con
sede en Silleda.
Hixinio Mougán, director xerente da Asociación Galega de
Cooperativas Agrarias (AGACA)
coincide nesta interpretación, e
considera que Xesús Lence “non
pretende tanto unha redución
de custes, cousa que podería
conseguir negociando coas cooperativas que funcionan como
primeiros compradores, senón
asegurar unha negociación individual”. O responsábel de
AGACA sinala que así “o subministro é moito máis desorganizado, pero a industria transformadora asegúrase dispoñer
dunha capacidade de presión

O pasado 22 de setembro, gandeiros e representantes dos tres sindicatos agrarios (SLG, UU AA e XX AA) derramaron 25.000 litros de leite procedente de Portugal, e que ía destinado á planta de Peña Santa (Larsa) en Outeiro de Rei.
XOSÉ MARRA

’’

Lencenonpretendesó
unha redución de custes,
senón asegurar unha
negociación individual”
[Hixinio Mougán]
Director xerente de AGACA.

moito maior sobre o gandeiro”.
Ademais sinala que neste momento os compoñentes de INDEGA non tiñan outras alternativas á oferta de Lence, debido á

situación do mercado.
Segundo AGACA, a cantidade de leite que se move en Galicia empregando o sistema de
cooperativa como primeiro
comprador supón o 30 por
cento do total. INDEGA non é a
única cooperativa deste tipo coa
que traballa Xesús Lence, aínda
que Mougán sinalou que se descoñecen presións similares nos
outros provedores do maior
transformador de leite en Galiza.

INTERVENCIÓN DE MEDIO RURAL SEN
RESULTADOS. Os produtores esixiron á Consellería de Medio Rural

e en especial ao seu director xeral
de Política Agroalimentaria, Antonio Oca, que mediase no conflito. Os representantes dos produtores consideran que a lentitude para empregar o contrato
homologado (aínda que o SLG
esixe ademais que se vincule a
unha suba dos prezos para o
gandeiro) está no cerne destes
abusos. Oca recoñeceu que faltan por ultimar “detalles técnicos” para poñer en marcha este
instrumento legal. Os sindicatos
e as cooperativas pensan que o
que falta é a vontade das industrias, que prefiren seguir cun sis-

tema tradicional que lles permite a introdución de cambios
de xeito unilateral.
A pesar da ameaza de abandonar a recollida do leite, lanzada por Lence a principios de
mes se os socios de INDEGA non
aceptaban as súas novas condicións, Antonio Oca tentou tranquilizar os gandeiros dicindo
que a mesma está “garantida”.G

?

UERE SABER MÁIS?
www.anosaterra.org/nova/asclaves-do-conflito-do-leite-enant-tv.html

‘Galiza non vai impoñer o prezo do leite en Europa’

’’

Osgandeirosteñenque
reducir a produción e
ofrecer prezos máis baixos”
[Xesús Lence]
Propietario de Leite Río.

Xesús Lence prodigouse nas súas
declaracións durante os últimos
días. O empresario recoñeceu que
o conflito baséase nunha cuestión
de prezo, e lamentou que o litro de
materia prima se estea a pagar en
Galiza a 0,38 euros por litro mentres en Francia cotiza a 0,33 euros.

“Galiza non vai impoñer o prezo
do leite en Europa”, advertiu. Ao
mesmo tempo, negou que o problema estea na materia prima foránea, xa que asegurou que Leite Río
non importou “nin un litro de leite
desde xaneiro”.
O empresario asegurou ade-

mais que está tendo moitos problemas para dar saída ao leite producido, xa que nos almacéns de Leite
Río e Leyma acumúlanse máis de
36 millóns de litros. Lence afirmou
que a solución pasa por que os gandeiros reduzan a súa produción e o
ofrezan prezos máis baratos.G
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Galiza perde a final do mundial de futsal. A primeira selección deportiva galega que xogaba unha competición con licenza internacional conseguiu traer para Galiza o subcampionato. Galiza de futsal feminino foi segunda na Copa do Mundo desta categoría, tras caer derrota amplamente
diante de Catalunya (4-0). As anfitrioas foron sempre moi superiores e marcaron dous goles en cada tempo. Galiza en ningún intre tivo posibilidade
de darlle a volta ao marcador, e nin sequera inquedou a defensa rival. Con
todo, o resultado é moito mellor do esperado porque o nivel do futsal feminino en Galiza aínda é baixo no plano competitivo.G

PRESENTE E FUTURO BRANQUIAZUL

O Dépor busca en Europa o recendo da
O club coruñés recuperou na UEFA
o gusto polas grandes noites continentais
e agora afronta a fase de grupo
con esperanza deportiva e económica,
xa que espera que este torneo lle devolva
un patrocinador á súa camiseta

Rodri Suárez

Riazor recuperou a pasada semana sensacións que non vivía dende hai máis de catro
anos. Regresaron polo estadio
coruñés as grandes noites europeas, nesta ocasión máis
pola emotividade e o horizonte que pola calidade do rival
ou o chanzo competitivo. O
Dépor camiñou de novo pola
senda das remontadas continentais. Foi na Copa da UEFA,
na eliminatoria previa á fase
de grupo e ante o limitado
campión noruegués, o Brann.
O vergoñento 2-0 que traían
os coruñeses da ida foi superado nos penaltis tras un encontro épico que os branquiazuis tiveron que afrontar con
dez por expulsión de Riki. Os

branquiazuis viviron unha
durísima prórroga e nunha
pequena representación da
xustiza coroou –entre outros–
os dous futbolistas máis desacertados do primeiro partido:
Diego Colotto –que provocara
un absurdo penalti na súa estrea pero que fixo os dous tantos na volta– e Aranzubia, mal
en Noruega pero espectacular
na quenda de penas máximas
decisiva. Vibrou Riazor. Vólvese sentir plenamente continental, como nos seus mellores tempos.

A AUTOESTIMA VÉN DE EUROPA. Talvez, a busca da gloria perdida é
o grande e calado leit motiv do
Dépor dende que a crise económica e o fin do ciclo lle >>>

O deportivista Mista recibe un balón durante o último partido Deportivo-Brann, o 2 de outubro en Riazor.

Un patrocinador para a camiseta, por favor!
Pero a entrada de cheo na UEFA
tamén lle abre outras vertentes
ao club coruñés. Porque o fútbol
moderno –como ben sabe o Dépor– non se entende sen a faceta
económica. Nese eido, este torneo está moi lonxe da Champions League, pero tamén concede certos beneficios, sobre todo indirectos. O exemplo máis
claro chámase patrocinador.
Porque a camiseta branquiazul
segue sen publicidade. Unha imprescindíbel fonte de ingresos
que polo de agora non apareceu
e que está a crear certa polémica

na cidade. Chegouse a dicir que a
clasificación europea significaría
o peche dun espónsor e incluso
se apuntou directamente ao centro comercial de orixe portuguesa Dolce Vita, que abrirá este mes
na Coruña, pero cuxa alianza coas cores deportivistas semella
agora descartada. En todo caso, a
perspectiva europea tería que facilitar a aparición da publicidade.
Non obstante, onde reside a
discrepancia pública sobre o tema do patrocinador –o anterior
foi Fadesa, agora en quebra– é
como nova fronte arredor da fal-

ta de apoios que Lendoiro leva
denunciando dende hai case unha década. Refírese tanto a institucións públicas como privadas
e as dificultades para atopar espónsor incidirían nesa idea.
Dende o club lembran que moitos equipos andaluces portan
publicidade turística dos seus territorios pagada polos gobernos
propios e tamén poñen de
exemplo empresas radicadas
nas cidades como sustentos dos
clubs da súa zona –como Citröen
e o Celta– e falan da existencia
dun silencioso boicot ao Dépor

que tería como obxectivo “afogar a Lendoiro por vinganzas políticas”, o que sorprendentemente deixaría ver detrás a longa
–e quizais xa afastada– man de
Francisco Vázquez. En todo o caso, entre os seareiros é visíbel o
enfado coa maioría de grandes
empresas radicadas na Coruña e
manéxase tamén con algunha
carraxe casos como o de Repsol,
que si patrocina o Athletic de Bilbao –a través da súa filial Petronor– pero que nunca tivo a menor relación co Deportivo malia
ser unha das corporacións con

máis anos na cidade e que en
moitos casos –petroleiros, descargas... – creou certas “incomodidades” entre a poboación.

A RESPONSABILIDADE DE LENDOIRO.
Na beirarrúa contraria tamén se
escoitan voces que consideran
que Lendoiro pide un prezo desorbitado polo patrocinio e acúsano de ser incapaz de crear
alianzas estábeis logo de dúas décadas á fronte da entidade. Pero
en todo caso, o que ninguén pon
en dúbida é que o Dépor volve
ser unha marca futbolística de
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Comeza a Liga Galega de Waterpolo. CN Pontevedra, CN Marina, CN Padrón,
CW Santiago, CW Pavillón CN Coruña e o CACWP serán os combinados que tomen parte na liga galega de waterpolo, xunto aos asturianos do CN Oviedo, que
veñen convidados pola Federación Galega de Natación. O torneo principiará o
vindeiro domingo día 11 e rematará o 25 de abril do 2009. Case todos os equipos galegos son da franxa occidental, agás o CW Pavillón, de Ourense. G

ndo da gloria

Os rivais dos coruñeses na Uefa

PACO VILABARROS

importancia en Europa a pesar de
–estrañamente– non levar ningún
sinal comercial na camiseta.G

’’

Dendeoclubfalanda
existencia dun silencioso
boicot ao Dépor co obxectivo
de ‘afogar a Lendoiro por
vinganza política’, o que
deixaría ver detrás a longa –e
quizais xa afastada– man
de Francisco Vázquez”

>>> puxo fin á época dourada
que comandou Jabo Irureta.
Segue Augusto César Lendoiro, quizais o único capaz de
vender optimismo cando as
sombras ateazaban o club e,
seguramente, o que maiores
aplausos merece no apartado
deportivo ao ser o principal
construtor dun grupo de xogadores de comezo feble pero
proxección ilimitada. Practicamente os mesmos que hai un
ano semellaban condenados
ao descenso agora teñen como rivais o CSKA de Moscova,
do ascendente fútbol ruso, o
histórico Feyenoord de Roy
Makaay, o perigoso Nancy
francés e o modesto Lech Poznan polaco. Un atraente futuro europeo que provocará esixencia física e multiplicación
de obxectivos pero tamén reforzo moral a todos os niveis.
Nun contorno como o deportivista, onde o estado anímico
xeral xoga un papel moito
maior que noutros clubs, a
sensación de importancia pode exercer un papel moi positivo. De feito, interiorizar un
fracaso era o principal perigo
da evitada eliminación ante o
Brann. O precedente do Zaragoza o curso anterior –caeu en
primeira rolda cun equipazo e
partir de aí entrou nunha deriva que acabou en descenso–
servía como aviso.G

FEYENOORD. O equipo de Rotterdam non consegue desfacerse do seu papel de segundón na liga neerlandesa pero
mantén un equipo axustado

VINCENT KESSLER/REUTERS

CSKA DE MOSCOVA. Antes de
irromper con forza o Zenit de
San Petersburgo na elite do
fútbol ruso, o CSKA era o bastión da conquista da Europa
futbolística. Foi campión da
Uefa no 2005 e serviu de porta
de entrada a Europa para
grandes xogadores estranxeiros, especialmente brasileiros.
Esta tempada é segundo na liga rusa, tras 24 partidos.
Estrela: Vágner Love:
dianteiro centro. Brasil. 72
goles en 154 partidos.
Outros talentos: Igor
Akinfeev (gardameta), Iuri
Zhirkov (medio) e Ramon
(medio).

Roy Makaay, hoxe no Feyenoord e [á dereita] Issiar Dia, do Nancy.

e segue a ter unha das canteiras máis prolíficas. O Deportivo ten ganas de ter perto de
novo a súa antiga estrela Roy
Makaay, que volveu a Holanda no final da carreira. Outro
esperado encontro: o dos irmáns De Guzmán. O Feyenoord é décimo cuarto tras
cinco encontros.
Estrela: Roy Makaay:
dianteiro centro. Holanda.
Outros talentos: Tomasson, Biseswar e Jonathan de
Guzmán (dianteiros).

doméstica como en Europa,
son modestos. O equipo este
ano non está a brillar como o
ano anterior e é décimo
quinto tras oito xornadas. A
Uefa pode servirlle para liberarse desa presión e tentar
dar a sorpresa.
Estrela: Issiar Dia: dianteiro centro. Senegal.
Outros talentos: Michaël
Chretien (defensa), Landry
N’Guemo (medio) e Gastón
Curbelo (dianteiro).

LECH DE POZNAN. Apenas soa
NANCY. Os franceses da Lorena son unha incógnita. Os
seus números, tanto na liga

Vagner Love,
do CSKA de Moscova.

ALEXANDER DEMIANCHUK/REUTERS

’’

OprecedentedoZaragoza
o curso anterior
–caeu en primeira rolda
cun equipazo e partir de aí
entrou nunha deriva que
acabou en descenso–
servía como aviso”

O grupo H da Copa da Uefa é
un dos máis competitivos
desta tempada. O formato
do torneo, cun só enfrontamento entre cada equipo fai
complicado aventurar onde
o Deportivo terá maiores dificultades. A priori, a besta
negra parece o CSKA de
Moscova e a “maría” o Lech
de Poznan polaco.

MICHAEL KOOREN/REUTERS

César Lorenzo Gil

este equipo polaco. A cidade
que o acolle tampouco ten a
sona de Cracovia ou Varsovia,
a pesar de que ten máis de
medio millón de habitantes e
é base predilecta das exportacións con destino a Alemaña.
O Lech é arestora segundo na
liga do seu país, tras sete encontros. O seu destino parece
ser quinto no grupo pero na
rolda previa derrotou un conxunto teoricamente superior
como o Austria de Viena.
Estrela: Robert Lewandowski: dianteiro centro. Polonia. Cinco goles en oito
partidos.
Outros talentos: Manuel
Arboleda (defensa), Murawski (medio) e Hernán
Rengifo (dianteiro).G
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DIA MUNDIAL DA TRADUCIÓN

O galego Auster e o inglés Rivas
Do galego a outras linguas e viceversa.
O próximo ano seguirán este camiño
cando menos 120 obras literarias.
Cómpre reflexionar xa sobre o estado da
importación e exportación nas nosas letras

Lara Rozados

O

pasado martes
30 de setembro a
Consellaría de
Cultura celebrou
o Día Mundial da Tradución,
coincidindo co patrón da tradución e interpretación, San
Xerome. Con esta ocasión foi
homenaxeada unha das figuras máis importantes da disciplina en Galiza: Valentín Arias
(Sarria, 1934). Arias, fundador
en 1984 da Asociación de Tradutores Galegos, recibiu o
premio Ramón Cabanillas de
Tradución, e o Premio de Tradución Xuvenil do Ministerio
de Cultura. Da súa man, temos en galego obras como A
volta ao mundo en oitenta días, de Jules Verne, O estranxeiro, de Albert Camus, e A fractura do miocardio, de Jacques
Fansten. Tamén traballou no
equipo que traduciu O enxeñoso fidalgo don Quixote da
Mancha, e publicou numerosos artigos sobre a tradución e
a función do tradutor, en especial en países con linguas
minorizadas.
Na homenaxe, que tivo lugar no Auditorio do Centro
Cultural Caixanova de Vigo,
Arias remarcou a importancia
da tradución como ferramenta normalizadora: “non se trata de porcentaxes; estamos
nun momento en que a xuventude está educada no galego, manexa a lingua e non ten
xa complexos lingüísticos”.
Pero esta mocidade xa formada precisa un corpus de traducións accesíbel. É necesario, xa
que logo, “pór a disposición
dos lectores as cousas importantes que se escriben segundo van saíndo, ao mesmo tempo que a versión en castelán”.

MÁIS AXUDAS. A Dirección Xeral
de Creación e Difusión Cultural triplicou as axudas con respecto a hai tres anos, e agarda
que a actual convocatoria sirva
para beneficiar 120 libros ao
longo do próximo ano, tanto
para editar en galego textos
orixinarios doutras linguas como para traducir obras en galego. Amais, este ano creou
unha nova modalidade de
axuda, dirixida ás probas de
tradución, e destinada á elaboración de fragmentos que poidan servir como mostra á hora
de exportar a literatura galega.
A difusión exterior é unha das
principais frontes de acción,
como manifesta o interese en
asistir ás feiras do libro internacionais.
Por outra banda, cada vez
son máis as editoriais especializadas en tradución (velaí editoras como Rinoceronte ou
Urco), ou proxectos como as

A última novela de Paul Austervén de ser traducida ao galego. Na imaxe, Auster durante unha visita a Oviedo. ELOY ALONSO / REUTERS

coleccións específicas de Sotelo Blanco, Faktoría K (responsábel de que teñamos en gale-

go O neno do pixama a raias,
de John Boyne, ou Lolita, de
Nabokov), ou a decidida apos-

ta de Galaxia, coa colección Biblioteca Compostela de Narrativa Europea. No campo, >>>

Da man do castelán e de costas ao portugués
Atópanse aínda feblezas propias, en parte, da situación de
subalternidade da lingua. A
tradutora Ana Luna Alonso
apunta nun artigo publicado
en Grial, número 167, titulado
“Un intercambio desigual”,
que moitas das traducións que
se realizan do galego para outras linguas parten do castelán, mesmo en ocasións ignorando a lingua orixinal en que
se redactaron os textos. Esta
canonización da nosa literatura a través do castelán carrexa
o risco da perda de identidade,
e obedece a unha relación de
dominación simbólica: “o sistema que se sente débil actúa
con humildade fronte ao hexemónico”. En ocasións, para

’’

Moitastraduciónsdogalego
para outras linguas pasan
polo filtro do castelán”
[Ana Luna Alonso]
Tradutora.

’’

Houboqueagardaratéos
90 para atopar algo da nosa
literatura en portugués”
[Ana L. Alonso]

chegar a outros sistemas literarios, pásase aínda polo filtro
do castelán.
E pola contra, é moito máis
reducida a relación co sistema editorial veciño: aínda
quedan pontes por tender sobre o Miño neste sentido. Hai
experiencias editoriais, como
a portuguesa Deriva, especialmente interesadas nas literaturas chamadas periféricas, como a galega, a irlandesa ou a bretoa, e tamén editoras galegas (poucas) que publican, cando menos, libros
que optan pola norma reintegracionista, pero, con todo,
volvendo a Luna Alonso, “sorprende a ínfima repercusión
que ten a literatura galega en

portugués, tendo en conta
que Portugal é un dos estados
europeos que máis literatura
importa, xunto con España,
Italia, Dinamarca e Suecia”. A
tradutora sinala que houbo
que agardar até os 90 para
atopar a nosa literatura en
portugués (con Bretanha Esmeraldina, de Ferrín, traducida por José Carlos González e
publicada por Bertrand Editora). Convivencia entre literatura de consumo e literatura de calidade, independencia con respecto ao castelán
como motor de proxección, e
apertura cara a outros mercados próximos parecen, logo,
os grandes retos da tradución
para o futuro.G
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Rivas
’’

O xénero traducido por
excelencia é a literatura
infantil e xuvenil”

especialmente frutífero para as
traducións, da literatura infantil e xuvenil, Kalandraka ou
OQO editan en varias linguas,
Do Cumio traduce tamén para
o galego obras para primeirísimos lectores doutras literaturas, e mesmo cómic manga yaoi. E en canto á tradución do
galego para outras linguas, a
propia Rinoceronte ten a colección Inversa.

PRESTIXIO OU OFERTA PARA OS LECTORES? Máis que as “porcentaxes”, como indica Arias, cómpre examinar as causas. Cambiaron as motivacións para
traducir? A intención, ao se
profesionalizar a tradución,
xa non se centra no afán de
“cubrir ocos”, senón en ofrecer en galego obras de referencia da literatura universal,
en igualdade de condicións
con respecto ás linguas de
orixe ou ás traducións ao castelán. Velaí o esforzo por conseguir que as traducións de
Paul Auster saian ao mercado
editorial galego case “en tempo real”.
Precisamente a artífice de
que poidamos ler Un home
na escuridade case ao tempo
que se edita na lingua orixinal, a tradutora Eva Almazán,
distingue entre diferentes criterios: o comercial e o cultural, ou a literatura de consumo fronte á de calidade. “Traducir un best seller non lles
impide aos editores traducir
unha obra canónica... Nin aos
lectores lela”. Por unha parte,
como tamén acontece coa
tradución de certas obras en
galego para fóra, existen fenómenos editoriais “de masas”
que levan canda si presenza
mediática e, dende logo, puxan polos lectores (e polas

CULTURA.25.

vendas). Best sellers como a
serie de Harry Potter xa entraron no noso sistema editorial,
un factor clave para non “perder o tren”. Pola outra, ponse
sobre a mesa a necesidade de
importar obras de calidade.

EXPORTAR FICCIÓN PROPIA. Algo
está a cambiar na tradución
do noso para fóra. As tendencias eran bastante constantes:
os clásicos, dende Rosalía a
Cunqueiro ou Ferrín; fenómenos de venda, como Manuel Rivas, Suso de Toro ou
Teresa Moure; ou o xénero
traducido por excelencia, a literatura infantil e xuvenil.
Amais do xa mencionado
proxecto de Kalandraka, contamos xa cunha nómina de
autores e autoras de certo
prestixio que xa se poden ler
en castelán, catalán, vasco ou
mesmo en inglés, como Agustín Fernández Paz, Fina Casalderrey, An Alfaya, Neira
Cruz... Abonda con botarlle
un ollo ao Index Translationum, da UNESCO, para observar a frutífera exportación
da nosa literatura para os
máis pequenos.
Hai interese en publicar
obras en galego, mesmo autores que comezan a publicar
agora, como Samuel Solleiro
ou Alberte Lema, teñen a súa
obra traducida en Lengua de
trapo e Caballo de Troya, respectivamente. En Europa, hai
editoras que apostan por traducir dende linguas minorizadas, como a italiana Gran
Via Edizioni, na colección
“M30”: dende Suso de Toro
até María Reimóndez. A galesa Planet Books interésase
pola obra de autores galegos
innovadores: xunto co Obradoiro de Tradución do Centro
de Estudos Galegos de Oxford, dirixido por John Rutherford, publicou a escolma
de relatos de Ferrín Them and
other stories. Neste sentido,
cabe salientar o labor académico. Outro exemplo salientábel é Erín Moure, dende Canadá, tradutora de Chus Pato
ao inglés.G

?

O tradutor Valentín Arias [no centro] homenaxeado o 30 de setembro, Día Mundial da Tradución, pola consellaría de Cultura.

UERE SABER MÁIS?
- Index Traslationumda UNESCO:
www.unesco.org/culture/xtrans/
- Catálogo de obras literarias en
lingua galega traducidas a outros
idiomasdo Consello da Cultura:
www.culturagalega.org/bibliote
ca_detalle.php?id=95
Manuel Rivas é un dos autores galegos máis traducidos.

PACO VILABARROS
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TRIBUNA I Luís Fernández.
Tradutor de Kafka e Handke.

ARTE E REALIDADE:
A NECESIDADE DE GARDAR AS DISTANCIAS
Almudena Xaneiro

‘Quero que
os nenos canten’
M.B.

Mestra de música, Almudena
Xaneiro asina tanto a letra como
a música de Contos en cantos
(PAI Música, 2008), un disco para rapaces inspirado nalgúns dos
libros editados por OQO. Xa está
na rúa. O traballo inclúe un dvd
cos vídeos e coas letras para cantar en formato karaoke.
En que consiste o proxecto?
Trátase dun libro-disco que nace
en colaboración coa editorial
OQO. Sobre algúns dos seus títulos elaborei toda unha serie de
poemas e de cancións. Propúxenlle a idea a empresa, gustoulle, e botou andar o disco. En total graváronse 13 temas. O mérito é da editora, que é a que inventou as historias e os contidos,
eu só puxen a música.
Que persegue con este traballo?
Ten varias finalidades. A primeira delas é conseguir que os nenos canten en galego pero tamén busco que lean. É diferente
se os nenos len o libro e logo escoitan a música, porque o disco
complétase cos textos. Son profesora de música e detecto que o
material musical que existe para
nenos é demasiado infantil. Por
iso, conscientemente, busquei
que no álbum estivesen representados diversos estilos musicais. De feito, os nenos poden topar temas máis infantís, pero tamén tangos, música portuguesa,
bossa nova ou un estilo sirtaki,
dependendo da orixe do conto.
A quen vai dirixido?
De nenos de 3 anos en adiante.
Van gozalo tanto cativos como
adultos.
Cando se trata de nenos, todo
vale?
Existe esa idea, pero non é certa.
Son moi crítica co tema dos contidos para rapaces, porque a
min, como mestra, tampouco
me vale todo. Por iso cando se
me brindou esta oportunidade
quixen achegarlle aos nenos novos estilos e fuxir de ñoñerías. G

Xa se pode proclamar: Hoxe en
día todos somos vangardistas.
Unha boa síntese do programa
das vangardas atopámolo na
frase que nos sesenta do século
pasado puxo en circulación a
Internacional Situacionista:
“Somos artistas en canto xa non
somos artistas: vimos realizar a
arte”. Á inspiración dos situacionistas –un grupo de vangarda
despreocupado da produción
artística, os lexítimos herdeiros
de dadaístas e surrealistas– debéronse os máis repetidos lemas do maio do 68 francés. A
vangarda histórica, que pretendía acabar coa arte, axiña descubriría que o capitalismo estaba
encantado de devolverlles o reto
convertendo en arte museable,
historiable e mercantilizable todos cantos obxectos producisen. Este mesmo ano vén de ser
elixida a Fontaine de Duchamp,
o ouriñal de porcelana que o artista dadaísta se limitou a cambiar de posición e asinar, o máis
sinxelo obxecto industrial, na
obra de arte máis influente do
século XX.
A conversión da arte en realidade e viceversa, cada vez
máis acelerada, persegue borrar os límites entre unha e outra. Calquera obxecto pode devir arte polo mesmo que todos
nós podemos converter a nosa
vida en arte, identificándoa co
puramente visible: deseñando
a nosa imaxe (os recursos que
posibilitan a súa manipulación
multiplícanse arreo) ou transformándoa en espectáculo
(programas de telerrealidade,
internet e un longo etcétera
que inclúe as campañas electorais: Obama e McCain vendidos como unha historia ou historieta; fiticia, claro). A casa de
vidro na que os surrealistas soñaban vivir xa está construída e
abrangue o planeta enteiro.
Como desistimos de cambiar o
mundo, aspiramos a construír
unha identidade tan orixinal e
inconfundible coma un cadro
de Van Gogh ou unha escultura de Giacometti.
Os situacionistas perseguían
“a conquista da vida cotiá”, algo
así como unha “poesía sen poemas”. Axiña houberon de recoñecer que tales obxectivos se
adaptaban marabillosamente a
aquilo que criticaban: o desexo
frenético de novidade que ca-

A Fontaine, de Duchamp.

racteriza o sistema capitalista. E
polo mesmo que ese sistema só
pode seguir adiante –empréguese aquí a palabra progreso–
espoliando o planeta, as estratexias vangardistas precisan saquear a historia da arte. Resulta
paradóxico que aquilo que se
ofrece coa pretensión da novidade absoluta, só poida desenvolverse grazas á continuada referencia ás formas creadas durante milenios. Schumpeter, o
gran economista, caracterizou a
produción capitalista como
“destrución creativa”: custa
imaxinar unha definición máis
adecuada para o proceso artístico das vangardas ou para o proceso consumista en que consiste a nosa vida cotiá.
E a todo isto –esta pregunta
non pode faltar–, existe unha alternativa ao actual estado de
cousas? A pregunta constitúe
un deses lugares comúns sen os
que non dariamos nin respirado –empréguese aquí a palabra
utópico. Con ela reclámase o
dereito a arrolar un chisco de esperanza, a posibilidade cando
menos da fuxida. And go south
in the winter. Se por alternativa
entendemos algo “distinto” do
que hai, axiña xorde a esixencia
de concibir algo “novo”, mes-

MICHA L. RIESER

’’

Polomesmoqueosistema
só pode seguir adiante
espoliando o planeta,
as estratexias vangardistas
precisan saquear
a historia da arte”

mo algo “absolutamente novo”. E volta a empezar. En troques, se por alternativa nos limitamos a entender cousas como “evasión”, “afastamento”
ou mesmo “marxinalidade”,
daquela as posibilidades de exitosa realización parecen aumentar. Nada máis doado que
atopar un hotel de luxo na Polinesia, unha clínica naturista
nos Alpes, un mosteiro budista
en Nepal ou California ou unha
ONG que desenvolva a súa actividade na India. Diferentes alternativas que, consideradas cinicamente, dependen exclusivamente do poder adquisitivo
de cadaquén. En torno á evasión e ao afastamento engordan prósperas industrias.
Realmente custa admitir

que non hai alternativa. Nas últimas décadas xurdiu un fervedoiro de entusiastas defensores
e publicistas das marabillas do
libre mercado (o que sexa con
tal de fuxirlle á palabra capitalismo): algúns deles suaron sangue antes de admitir finalmente que non existía alternativa e
viven felices, por fin liberados
da obrigación de pensar. Tanto
uns coma outros –existe alternativa, non existe alternativa–
coinciden en evitar o traballo
máis arduo: o de averiguar o
que hai. O enmascaramento
máis eficaz diso que, por comodidade, denominamos “realidade” é a súa “artistificación”, o
intencionado borrado de límites entre arte e realidade. Resulta máis que arduo atopar hoxe a
alguén que non se dedique en
corpo e alma a tan gozosa tarefa. Aqueles que deberían ser os
máis interesados en manter a
distancia entre arte e realidade,
os artistas, son en cambio (non
hai dúbida que os domina un
impulso suicida), os que máis
fanaticamente se entregan ao
labor de confusión. A industria
da distracción e o espectáculo
nunca llelo agradecerá abondo.
Moi ben, mais a que vén a
conto esta leria de manter a
distancia entre arte e realidade?
Unha explicación posible sería
que só coñecemos aquilo que
nós mesmos producimos.
Existen dous tipos de produtos:
aqueles que, como as casas, os
mobles, as rúas ou as cidades,
se incorporan ao mundo e
quedan expostos aos rigores do
tempo ou ao desgaste do seu
uso; e aqueloutros que consisten en ser algo así como mapas
ou modelos a escala da realidade. O único xeito de intentar
coñecer unha cidade no seu
conxunto é deseñar un plano.
Un plano serve para non perderse na cidade, pero non é a
cidade. As novelas, os poemas,
os cadros, as teorías científicas
ou filosóficas son como mapas
orientadores sempre abertos a
correccións e modificacións.
Confundilos coa realidade é
expoñerse a gravísimos perigos
(un dos peores: destruír a realidade para que se adapte ao
mapa que deseñamos). A
maior parte das parábolas de
Kafka, Borges ou Karen Blixen
non tratan doutra cousa.G
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DIARIO
Antonio García Teixeiro

X

a pasou ben tempo
dende que eu lera un relato estremecedor sobre a
barbarie nazi contada por
unha nena: o Diario de Ana
Frank. Recoñezo que me impresionara. Non sei se foi
dende aquela, pero sinto unha debilidade especial pola literatura agochada nos diarios, nos dietarios e nos apuntamentos persoais. E falo de
literatura, porque se non existe vontade literaria neles non
me interesan. Na miña biblioteca hai moitos libros
deste xénero que leo con pracer. Nela conviven persoas
tan dispares como Castelao,
Pizarnik, Plath, Kafka, Aub,
Trapiello, Torga, Vila-Matas
ou Anxos Sumai. O célebre
Diario de Jules Renard foi a
última adquisición. Moito do
que leo tento deitalo nas aulas. Os diarios non son unha
excepción. Os nenos precisan escribir. Por que non un
diario? Temos que abrirlle
portas á escrita e o diario pode ser unha boa solución creativa. No diario, irán deixando reflexións ou inventarán
situacións en función da súa
creatividade. O diario non ten
por que ser escrito acotío. Poden elixir días, e neles copiar
poemas, falar da soidade,
dunha mañá chuviosa, relacionar bicos e sentidos, reseñar un libro ou facer un retrato de alguén. Auténtico ou inventado. Tanto ten. O importante é crear, observar,
afondar nun mesmo e poñelo no papel. Hai diarios íntimos, de viaxe, amorosos, de
lector etc. A nosa función:
achegarlles a idea e que expresen a súa relación co contorno a través de perspectivas
varias que os axuden a coñecerse mellor dende a liberdade que proporciona a escrita.
O diario pode ser unha ferramenta máis para que entren
en contacto coa literatura.G

’’

O importante

é crear, observar, afondar nun
mesmo”

Redacción/ilustración:Gonzalo Vilas
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Xa que falamos de cogomelos,
atopa nesta sopa, caldo ou guiso de
letras, oito nomes doutros tantos
fungos dos que podemos atopar
polo monte ou polos campos nestes días.
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A convivencia familiar
Unhacheadefamilias.
Autor: Xosé Antonio Neira Cruz
Ilustracións:Gonzalo Chao
Editorial:Galaxia

Solución
á sopa
de letras:

Coidada edición no formato, na técnica
plástica e no contido deste álbum ilustrado que nos achega a editorial Galaxia da man de X.A Neira Cruz (texto) e
mais de Rodrigo Chao (ilustracións).
Coa súa lectura tanto os adultos coma
os cativos teñen garantido o goce. A in-

fancia é talvez a etapa na que a espontaneidade e a naturalidade son as condutas de comportamento, que fan que
os nenos entendan e asimilen os feitos
circundantes como algo normal dentro da súa realidade exterior. Deste
xeito natural, Mariña, a cativa protagonista do texto, vai descubrir, acompañada polo seu pai, como no seu edificio, a súa contorna exterior máis próxima, viven diferentes familias (de catro
membros, de dous, monoparentais,

heterosexuais, homosexuais…) nas
que o amor destaca como peza fundamental para que funcione a engrenaxe
da convivencia familiar. A aceptación
dunha maneira normalizada das dife-

renzas, pon de manifesto que a comunicación e o coñecemento compartido
axudan a que se produza a normalidade integradora doutras realidades
sociais totalmente lexítimas. Educando
no respecto e na tolerancia será posible
facer un mundo con máis igualdade.
Creatividade nas imaxes, predominando as figuras humanas axigantadas cunha textura plástica que convida a tocalas.G
Alba Piñeiro
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Xavier Paz, escritor

‘A literatura galega é moi pudorosa’
M.V.

Xavier Paz (A Coruña, 1949) vén
de publicar Renacer (Xerais), a
súa primeira novela. Aínda que
escribe desde moi novo, tardou
moito en darlle aos lectores as
súas primeiras obras: catro poemarios e un libro de crónica sobre os pesqueiros do bacallau.
Tíñalle medo á novela?
Follas de bacallau xa presentaba
un compoñente narrativo moi
forte. Tamén teño contos escritos desde hai anos, aínda que
sen editar. Pero supoño que a
poesía ía até agora máis acaída
co meu temperamento ansioso,
mellor a concentración e o ramallazo do poema que o traballo
de vagar da narrativa.
Ansioso, pero tardou ben en
publicar.
A ansiedade pode ir acompañada de inseguridade. Ademais, había outros fíos do proxecto vital que talvez me interesaban máis, cuestións que consideraba máis transcendentes
para o país.
Como chegou a Renacer, Venecia, o Renacemento?
Topei coa figura de Aretino que
era escritor e tamén cos seus
amigos: Sansovino, arquitecto,
e o pintor Tiziano. Unha impresionante concentración cultural nun momento de por si brillante para a cultura. Intereseime neles, sen pensar nunha
novela. Pero o máis sorprendente da viaxe de descubrimento (máis que obriga de documentación) foi o encontro
coa filla de Aretino, Adria, da
que se coñece moi pouco.
Sorprendente por que?
A figura do pai, Aretino, está moi
documentada, non provocaba
moitos estímulos para escribir.
Aretino era un escritor profesional, talvez un dos primeiros da
historia, escribía, editaba e publicitábase a si mesmo. Ten cartas
famosas, comedias estreadas en
Venecia, literatura relixiosa e tamén obras alcumadas de pornográficas. Fachendeaba de coñecer tan ben a corte do Papa de
Roma como o mundo das criadas e das prostitutas. Quixen
imaxinar como reaccionaria
Adria, a filla, ante tantos estímulos, tanto familiares como sociais. Iso tamén me levou a unha
reflexión moral sobre as normas
e o ideal de vida. Nesta Venecia
do XVI están activos xa moitos
dos principais valores de hoxe.

’’

OmarcodeRenacer
é a historia,
pero os temas son actuais”

Era unha cidade avanzada.
A Inquisición non tiña nela
moito poder. Hai unha importante presenza de mulleres,
tanto cortesás como senadoras e
artistas. Publicase un catálogo
orientativo das prostitutas, con
tarifas, referencias, nomes e enderezos. Tamén están as cortesás que son mulleres cultivadas,
hoxe chamariámolas prostitutas
de luxo, algunhas chegan a escribir e publican libros de poesía.
Por outra parte, ten lugar un importante comercio con toda Europa, hai almacéns alemáns, intercambio de produtos e ideas.
Hai máis tolerancia que en
Roma, que está moi sometida á

Igrexa e a unha xerontocracia, e
incluso máis que en Florencia.
Trata temas como a pintura, a
peste, a guerra, semellan retratos ou cadros pintados.
Tamén trato a cosmética, a relación co propio corpo, a confianza
e, ao tempo, a necesidade de liberación do pai. A cultura e as
ideas actúan como un personaxe
que inflúe en todos os demais.
Unha das ideas é a de amor sacro e amor profano. Na capa do
libro vese o cadro de Tiziano na
que o sacro é o corpo espido e o
profano o vestido.
Unha das escolas filosóficas do
Renacemento buscaba a verdade na pureza e na beleza. Esta
idea podía representarse polo
corpo espido. Os afeites, os vestidos, eran, pola contra, parte do
mundano, ocultaban a verdade
e a pureza. Tiziano participaba
algo destes principios. Aretino,
en cambio, non era platónico,
senón un amante de todos os

praceres. Adria, a filla, vive na encrucillada desas ideas.
A novela está moi ben escrita,
nun estilo clásico.
É obriga do escritor escribir con
coidado. Na novela hai tamén
diferentes estilos: expresionista
nos soños, familiar nas anécdotas e máis retórico nas cartas.
Que opina da novela histórica?
Non me gusta en xeral, pero se o
penso máis diría que o que non
me gustan son as aventuras.
Gústame a novela histórica se
penso en Broch e A morte de Virxilio, en Yourcenar, en Carpentier. Hai unha gama de novelas
históricas que cargan máis na reflexión filosófica ou máis na peripecia. No meu caso encadraríame na reflexión cultural, cun
compoñente moral, de busca de
normas. Pero as etiquetas son
perigosas porque nunca están
ben definidos os contornos. O
marco de Renacer é a historia,
pero os temas son actuais.
PACO VILABARROS

CULTURA.31.
Está a favor de que a obra progrese ou non o considera importante?
Hai que manter o interese. Eu
tratei de seducir o lector desde o
inicio coa dupla vida de Adria,
coa personaxe de Carmina...
forman parte desa medra narrativa. Outro punto de interese
está en ver en que queda a relación filla-pai. Penso que nunha
novela ten que haber tensión
narrativa, se non non sería tal.
Mesmo no ensaio procúrase un
desenvolvemento das ideas.
Nun encontro recente de autores novos, convocado pola
AELG, falouse das xeracións.
Cre nelas?
Hai vivencias de certos momentos. Non é o mesmo vivir
ou non o 68 compostelán ou a
Transición. Igual que non é o
mesmo relacionarse cos libros
como algo prohibido ao que
ocorre hoxe. Pero logo está a visión, desde onde ve o autor o
mundo, desde o embigo, desde
arriba ou desde abaixo.
Onde se sente máis cómodo, na
poesía ou na narrativa? E que
plans ten?
A narrativa faite máis visíbel
como autor. A poesía é ignorada
socialmente. Fíxose poesía nos
pubs e noutros lugares, pero non
se lle encontra lugar de ser, o que
non quere dicir que a poesía non
esteña nas persoas. A narrativa
ten, entre outras, unha función
de entretemento á que a sociedade si lle dá valor. Respecto ao
futuro, non teño plans concretos, pero é probábel que continúe con outra novela.
Que está a ler?
Gustoume O Armiño dorme de
Neira Cruz, unha novela teoricamente xuvenil. Tamén lin Os espellos do tempo de Vítor Vaqueiro e Os libros arden mal de
Rivas. E, para seguir, uns pequenos ensaios de Berger sobre pintura, Opus Nigrum de Yourcenar, El cuento de nunca acabar
de Martín Gaite, Crematorio de
Chirbes... A parte, estou lendo
sobre a pintora Artemisia Gentileschi e tamén obras de e sobre
Galileo. Neste momento, ando
interesado na ciencia e a pintura
do século XVII.
Quere dicir algo máis?
Que a literatura galega é moi pudorosa. Cunqueiro, Otero... eran
pudorosos. Dos clásicos, só
Blanco Amor era algo máis realista. Hai pouco presenza corporal e sexual. Tamén se tratan escasamente os grandes temas da
literatura europea da cristiandade. Houbo algo sobre Lutero,
un apunte sobre Descartes... É
unha proba das limitacións da
nosa literatura que está aínda en
construción.G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Tras do solpor. Haruki Murakami. Galaxia.
 Un home na escuridade. Paul Auster. Galaxia.
 Festina lente. Marcos S. Calveiro. Xerais.
 O neno do pixama a raias. John Boyne. Faktoría K.
 Tres disparos e dous friames. M. A. Fdez.Galaxia.

DOS ERROS

NON FICCIÓN ¬
 Os Grouchos. Manuel Rivas. Xerais.
 Por unha Galiza liberada. X. M. Beiras. Espiral Maior.
 Atlas histórico de Galiza. J. M. Barbosa. E. da Galiza.
 Fin de século en Palestina. M. A. Murado. Galaxia.
 Benigno Álvarez. Santiago Prol. A Nosa Terra .

Marta Dacosta

É

habitual que falemos dos
premios, de que son necesarios, de se se fallan ben ou mal,
de se son ou non bos, e de que
para iso deben cumprir co requisito da publicación e da distribución. Eu defenderei sempre o bo funcionamento dos xurados no noso país, porque esa é
a conclusión que podo tirar despois de participar en moitos dos
certames convocados.
Porén, de xeito illado, saltan á
luz casos cuestionábeis, como o
trasacordo do González Garcés
que deu para reflexionar sobre
moitas cousas: cando consideramos que un texto está publicado, que entendemos por anonimato... É máis anónimo un libro
lido en público durante un recital ou un texto que apareceu nun
blog, que non está suxeito a dereito contra copia? Quen estabelece o anonimato, o xurado que
descarta os libros que coñece de
antemán e acepta todos os textos sobre os que cada membro
descoñece a autoría? Acaso moitas veces non coñecemos, para
ben ou para mal, os textos que
temos ante nós, por moito que
leven oculto o nome do autor?
Non é certo que algúns escritores contactan co xurado para defender a súa obra?
En calquera caso, o González
Garcés debeu permanecer deserto, porque o finalista foi iso, finalista, e porque quitar a un para dar a outro, é case dicir que,
total, podían terllo dado a calquera, e non creo que isto sexa
así. O trasacordo foi un erro que
só prexudica o xurado e o autor
que agora aparece como gañador. Cousas da vida, Eduardo
Estévez sairá (tristemente) beneficiado da polémica, tanto
balbordo fixo que o libro estea
xa para se publicar e intúo que,
practicamente, vendido.

’’

OGonzálezGarcésdebeu
permanecer deserto,
porque o finalista
foi iso, finalista”

crítica
NARRATIVA.

Unha heroína
diferente
para substituír
a Harry Potter
Poderosa
Autor: Sérgio Klein.
Tradución: Mercedes Pacheco Vázquez.
Edita: Xerais.

Rematado o ciclo de novelas de
Harry Potter (JK Rowling) hai escasamente un ano (Harry Potter
and the Deathly Hallows), editores, lectores, críticos, curiosos
ocasionais… todos son a preguntarse quen
sucederá no trono dos máis lidos ao adolescente aprendiz
de mago e estudante do Colexio
Hogwarts de Maxia. Quizá, nas
liñas que veñen a continuación,
esteamos a escribir precisamente sobre ese sucesor, e sobre esa
sucesora. Porque se Joanne
Rowling, autora, creou unha personaxe masculina, un heroe; Sérgio Klein deu luz a unha heroína,
Joana Dalva, nesta Poderosa,
que leva como subtítulo “Diario
dunha rapaza que tiña o mundo
na man”.
Van xa tres títulos publicados
no Brasil, o cuarto vén de camiño
e xa foron vendidos os seus dereitos para o cinema. Non nos
parecería nada fóra do común
que, finalmente, todo dependese en boa medida do bo suceso
entre os consumidores de historias con flocos de millo e bebida
gaseada. Porén o seu éxito no
Brasil é enorme, en marzo deste
ano levaba 116 semanas entre os
títulos máis vendidos de narrativa infanto-xuvenil, nada menos.
E dúbidas poucas han quedar
entre quen lese os sucedidos
desta entrañábel e engaioladora
adolescente (aquí, realmente,
pre-adolescente); nin sequera,

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

cleares, que delimitan e/ou condicionan cada vida, esixen que
esa resposta, en cada un de nós,
se cartografe en coordenadas diferentes e magnitudes intransferíbeis. Esa é a conclusión a que
debe chegar o lector, ou, polo
menos á que chegamos nós.
Porque, en definitiva, a misión
de Joana Dalva, como a de calquera, non debe ser outra senón
a de tirar o meirande partido da
vida, do que se vive.
A predestinación ao heroico,
que atravesaba o Harry Potter,
aquí é outro accesorio temático
máis presente nas expectativas
do lector que no discurso, pois
Sérgio Klein [abaixo] e capa da edición brasileira de Poderosa.
Poderosa, a fin de contas é unha
novela realista que sabe integrar
moi seguramente, han ter moita
o mundo máxico, non novela
vontade de comparar porque Jomáxica que se esforza en non
ana Dalva non despraza a ninperder de vista o mundo real.
guén de ningures, instálase no
Aquilo onde o lector de Harry
seu propio sitial con cetro de seu.
Potter, habituado á atmosfera
Nós, non resistiremos, así e
heroica, mistérica, case épica e
todo, a tentación de establecer
moi espectacular do aprendiz de
certas converxencias entre ammago, observará agora meiranbos títulos, nin tampouco outras
de contraste é en que, aínda con
diverxencias, na convicción de
toda a maxia que leva dentro, os
que este proceder será de utilidaambientes nos que se desenvolde para que o lector dispoña dun
ve Poderosa son os urbanos e
cotiáns dunha garota de clase
primeiro achegamento a partir
da esfera do familiarizado. Para sagrada da Historia resulta dun media alta. Mais, a proximidade
comezar, o universo paralelo das atractivo innegábel (quen ga- das situacións, acontecementos
fazañas de Harry Potter, no que rante que as cousas non puide- e sentir das personaxes, e sobre
agroman tópicos e o confluír da ron suceder doutra maneira?) e todo de Joana Dalva, terá suplitradición (clásica, medieval, de- achega planos de interpreta- do con éxito aquel pólo de seducimonónica, actual) máxica, co- ción para que o discurso molle ción estrañizante de Potter.
Por moito que o munas novelas de formación, inclusi- decididamente aos
do se pregunte quen
ve coas novelas detectivescas ao adultos. A maxia de Josucederá a Harry PotSherlock Holmes (segundo ana Dalva non necesiJoanaDalva ter, o certo é que nin
Stephen King) na estratexia na- ta un universo paralerrativa, e por suposto, coa con- lo, nin tampouco unha non necesita Sérgio Klein nin seguramente ningún autor secepción habitual do heroe como variña exclusiva, abón- un universo
personaxe extraordinaria... nada dalle coas palabras es- paralelo, nin rio quererá poñerse ao
labor de escribir un sudiso aparece agora nas obras de critas, erixíndose nun- tampouco
cedáneo, unha secuela,
ha emotiva reivindica- unha variña
Sérgio Klein.
Poderosa é unha novela de ción do poder da pala- exclusiva,
renunciando a abrir o
seu propio camiño.
formación, de maneira moito bra escrita.
abóndalle
máis diáfana que o Harry Potter.
Até que punto se po- coas palabras Desde logo, esta Poderosa, non é ningún
O lector asiste, de primeira man, de interferir no desenescritas”
arremedo. Sen tamao proceso de maduración volvemento dos acondunha personalidade que, entre tecementos que ditan
pouco ficar o seu dissoños, urxencias e espontanei- os nosos días? Esta precurso exento de tópidade, accede ás interrogantes, gunta é o eixo central sobre o cal cos, resultan salientábeis a deliglorias e baixezas das relacións xira a novela. Novela que se coi- cadeza e emotividade da exposentimentais á vez que non terá da en san á hora de respondela. sición, así como e a riqueza de
máis remedio que cuestionarse De ningún xeito a resposta é ne- matices da personaxe central e
as relativas correspondencias cesaria; o único imprescindíbel é narradora. Dise que, para un
entre o desexábel, o posíbel, o que o lector a teña presente páxi- home, a personaxe feminina é
real e o necesario. A desmitifica- na a páxina; que saiba que as cir- un reto, e moito máis o debe ser
ción da versión admitida e con- cunstancias, perimetrais ou nu- se esa personaxe feminina >>>

’’
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>>> é unha garota nos días previos a ingresar na adolescencia.
A reflexión final versará a cerca da tradución. Non cremos
que, desde o portugués, sexa necesario algo máis que unha sinxela adaptación gráfica, acompañada, se for do caso, dalgunha
pertinente precisión lexical. Casos como o desta desafortunada
tradución (como pouco moi discutíbel en bastantes ocasións)
veñen corroboralo. A brasileiros
e galegos achéganos a lingua, todo o que sexa vernizar o orixinal,
disfraza en lugar de aproximar.
Non era aproximar a finalidade
da tradución?
Xosé M. Eyré

As suxestións
do nimio
Obabakoak
Autor: Bernardo Atxaga.
Tradución: Ramón Nicolás.
Edita: Factoría K.

Obabakoak é o libro co que Bernardo Atxaga se deu a coñecer
internacionalmente e, dende
aquela, está considerado coma
un clásico da
narrativa vasca.
Trátase dunha
obra difícil de
definir aténdose
ás categorías xenéricas tradicionais porque non
é unha novela nin unha colección de relatos pero, ao mesmo
tempo, participa das características de ambos. Por se isto fose
pouco, tamén inclúe elementos
ensaísticos que se relacionan
coa creación literaria, o cal revela que estamos ante unha obra
con ambición. O atractivo de
Obabakoak reside en gran parte
nesta natureza híbrida que,
ademais, utiliza o fío condutor
da reflexión metaliteraria. Mais,
para o lector, o principal engado reside na forma en que o autor xoga coas súas expectativas.
En primeiro lugar hai que ex-

plicar que Obaba é unha rexión
ficticia –aínda que remedo da
zona de Guipúscoa onde o autor naceu– na que se enmarcan
as historias narradas en Obabakoak. Só que o verbo enmarcar
debe entenderse aquí nun sentido moi lato: Obaba aparece e
desaparece como referente, é
citada e lembrada, mais non
sempre está presente. Quen si
concorren de maneira relativamente permanente son “os de
Obaba”, tradución máis ou menos literal de Obabakoak.
Aclarado isto, diremos que o
brinquedo coas expectativas do
lector ten moito a ver con este
marco xeográfico. O libro comeza como un relato amábel
de tipos e costumes, de xeito
que o lector espera unha obra
ancorada nos tópicos da narrativa rural. Mais, pouco e pouco,
vai esvarando –cunha ironía lixeira e delicada– cara a un rexistro que non só reborda, senón
que destrúe mordazmente os
lugares comúns que envolven
aquela etiqueta. A narración vai
tornando poliédrica, capaz de
acoller historias localizadas en
Castela, en Perú, en Hamburgo
ou en China; anécdotas que falan indistintamente de supersticións, de literatura ou do sempre traumático debate entre
tradición e modernidade; enredos polos que atravesan un
anano que pretende ser descendente dun marqués do Século de Ouro español, un soldado irlandés que exerce de xamán na selva amazónica ou un
neno que se transforma en xabaril. Deste xeito, a comprensión da realidade do rural adquire un novo relevo, un sentido fresco e inédito moi afastado
da trivializada imaxe que habitualmente se lle aplica.
Un segundo asunto de igual
importancia é o do estilo –ou,
mellor dito, os estilos– deste libro. Para definir o horizonte
emocional da súa obra, o autor
recorre a un tecido de relatos
que se engarzan sen pausa, entre os que o lector atopará dende variantes populares moi coñecidas até invocacións aos
mestres do século XIX e alusións
a autores do XX. Esta estratexia

JOSE GOITIA / POOL

O libro galego viaxa a catro feiras internacionais no outono. Dende
este martes 7, e até o 10 de outubro, está na Liber de Barcelona, cun stand
de seu. Tamén volverá a Frankfurt, á maior feira do libro do mundo, do 15 ao
19, e do 9 ao 19 de outubro participará na Feira Internacional do Libro do
Uruguai. Xa do 29 de novembro ao 7 de decembro, volverá contar con espazo propio na principal feira latinoamericana, a de Guadalajara (México),
co obxectivo de ser o país convidado no 2011. Máis de vinte editoriais, algunhas con stand propio, participan nas feiras.

A conselleira de Cultura
Ánxela Bugallo, o presidente
cubano Raul Castro e o
presidente do Consello da
Cultura Galega Ramón Villares
na Feira do Libro da Habana.

CONTADELIBROS.
Novas narradoras
Rinoceronte publica dous títulos
asinados por novas narradoras.
A casa de Mango Street, de Sandra Cisneros
(en tradución
de Alicia Meléndez
Sousa), é un
conxunto de
44 relatos
contados desde o punto de
vista dunha
moza de Chicago. Kitchen, de Banana Yoshimoto (traducida por Mona Imai)
conta unha historia de amor e
amizade no Xapón actual.

Revisitando o Robinsón
Bernardo Atxaga.

GORKA SALMERÓN

inclúe resumos de contos (de
Semellante cúmulo de relaautores como Chekhov, tos e estilos apunta á idea do
Waugh, Maupassant e Chester- cosmos dentro do microcoston), citas, imitacións, parodias mos, do elemento que contén a
e plaxios, referencias relativa- totalidade. Atxaga emprega o
mente evidentes (por exemplo, método de valorizar o presumia Cortázar en “Para escribir un belmente irrelevante, de adiar a
conto en cinco minutos”) ou conclusión do relato para tranmáis veladas (A George
sitar camiños secunTrakl, en “Margarete e
darios, en principio inHeinrich, xemelgos”).
significantes. Mais
O resultado é unha aueses circunloquios reténtica colección de Noné
sultan nun emprazahistorias que remite ás habitual
mento a non ignorar o
Mil e unha noites e que atopar unha valor do secundario, a
–aínda que nun princi- mestura
non desprezar as supio parecen incohe- de historias
xestións do nimio. Por
rentes entre si– adqui- tan rica e
iso Obabakoak se converte nunha obra de
ren unha orde e un sig- suxestiva e
nificado que o lector só por esa
múltiples lecturas, revai advertindo a medipleta de capas e estrarazón xa
da que avanza na lectos que despregan perpagaría a
tura. Non é habitual
sonaxes, tramas e ciratopar unha mestura pena abordar cunstancias dun mode historias tan rica e a lectura de
do aparentemente inprometedora e só por Obabakoak” formal, tras os que se
esa razón xa pagaría a
erixen vidas e situapena abordar a lectura
cións que, na súa hude Obabakoak. Pero é
mildade, posúen unha
que ademais Atxaga realiza un intensidade irresistibelmente
verdadeiro tour de force estilís- engaiolante. E aí reside a grantico para transmutarse en todos deza deste libro: na creación
aqueles escritores aos que ho- dun pequeno universo que nos
menaxea, asumindo as súas explica e que cabe nun minúsmaneiras e reinterpretándoas á culo val de Euskal Herria.
luz das propias ficcións.
Manuel Xestoso

’’

Venres ou a vida salvaxe, de
Michel Tournier, rescata o mito
do Robinsón (náufra-go
europeo na illa deserta) para actualizalo e darlle importancia
á figura do indíxena Venres.
Contra os
precon-ceptos
e o racismo do
Robin-són, esta
nova versión reivindica o valor
da civilización do sur. Edita
Xerais.

Senlleiros novelistas
E máis novidades en literatura
internacional da man de
Rinoceronte. Eu servín ao rei de
Inglaterra, de Bohumil Hrabal
(traducido por Fernando de
Castro García) é
unha historia de
cobiza nos
convulsos
anos 30 en
Checoslovaquia. Deshonra, de J. M. Coetzee (en
versión para o
galego de Moisés Barcia) conta a
historia dun profesor sudafricano que logo de ter unha relación
cunha alumna acaba denunciado e deberá cambiar a súa vida. 
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Bota a andar a Academia Galega da Língua Portuguesa. Constituída
legalmente o pasado 20 de setembro, tivo a súa sesión inaugural o 6 de outubro, cunha serie de actos en Bonaval. Presidida por José-Martinho Montero Santalha, nace "cunha clara conciencia de unifidade, que non uniformización, do galego-portugués". Satisfanse así as demandas dun importante
sector da sociedade, representado en parte polos colectivos Associação
Cultural pró AGLP, Associaçom Galega da Língua (Agal) e Associação de
Amizade Galiza-Portugal.

O CORDEL.

ENSAIO.

AG

Os erros dos
situacionistas

Nº 6. Setembro-novembro do 2008.
Dirixe: Miguel Anxo Fernández.
Edita: Foro Galego do Audiovisual.

Neste número inclúese unha entrevista co director de cine
Manuel Gutiérrez Aragón. No tema de debate, Miguel Anxo Fernández, Rafael
Camacho,
Pepe Coira e
Heladio Gutiérrez analizan o
modelo da televisión pública,
Helena Oroz
analiza o traballo de Lili Films de
recuperación de fitas
domésticas. Teresa Rocamonde
entrevista o director Juanma Bajo Ulloa e pon cara a cara a María
Vázquez e Pedro Alonso,
protagonistas de “Padre
Casares”. Xosé Manuel Sande fala con Margarita Ledo.. Tamén se
publica unha conversa co director da CRTVG, Benigno Sánchez.

Esculca
Nº 22. 2008.

Ramom López Suevos analiza a
polémica lei contra a prostitución de Italia.
Fernando
Blanco Arce
achégase a como funcionan
os reformatorios en España.
Guillerme Presa pon en cuestión
o labor da policía local.

Xistral
Nº 11. 2008.
Dirixe: Camilo Gómez Torres.
Edita: Concello de Lugo.

Esta revista de creación poética
centrada en autores lucenses
presenta neste número os
traballos de 50
poetas, acompaña-dos das
ilustra-cións de
Miguel Anxo Macía. Entre os autores destacan Vicente Araguas,
Claudio Rodríguez Fer, Isidro
Novo, Emilio Insua, Carme
Blanco, Olga Novo, Luz Pozo e
Xerardo Quintiá, entre outros.

Los situacionistas.
Historia crítica de la última
vanguardia del siglo XX
Autor: Mario Perniola.
Edita: Acuarela & A. Machado.

Aparecido en 1972, cando acababa de se disolver a Internacional situacionista, o libro de Mario
Perniola Los situacionistas,
historia crítica
de la última
vanguardia del
siglo XX edítase
agora en español,
dentro
dunha serie que quere dedicar
diversos volumes aos “famosos”
feitos do maio do 68 francés.
Perniola, profesor de estética, amigo que foi de Guy Debord, até a súa ruptura, analiza
polo miúdo o “pensamento” e a
“práctica” dos situacionistas,
non centrándose só, como
adoita suceder, na figura de Debord, aínda que esta é central no
libro.
Os reparos que lle pon Perniola aos situacionistas, recoñecendo que foron, segundo el,
máis lonxe que outros grupos
vangardistas (futurismo, dada,
surrealismo...), son de diversa
orde, tanto artística como política, e tamén teórica. Por exemplo, a psicoxeografía, a deriva, o
desvío, a superación da poesía,
etc., rapidamente abandonados polos situacionistas, conteñen un fallo maiúsculo: “Ao parecer, para os situacionistas á arte só lle faltaría a realidade para
ser revolución”. Abandonadas
estas indagacións a partir de
1962, os situacionistas concentran os seus esforzos na creación dunha teoría revolucionaria e crítica da sociedade.
Teoría revolucionaria e crítica que Perniola vai esmiuzando

Mario Perniola.

e desmontando, mostrando as políticos. Aínda que correctos,
súas incoherencias e contradi- o certo é que non satisfan en abcións. Os situacionistas esque- soluto a necesidade de coñecer
cen cousas fundamentais como a vida vivida das sociedades das
a organización, o papel da cien- que falan”. Son análises en que
cia na sociedade, a necesidade falta, precisamente “a problepsíquica do proletariamática da vida cotiá,
do, etc. Por outra parte,
que constitúe un dos
optan pola teoría fron- Oproblema
temas fundamentais
te á práctica, “o que sigda teoría crítica situados
nifica caer no espontacionista”. A que se deneísmo inútil”. Non situacionistas, be esta “disonancia panega Perniola a lucidez segundo
radoxal”? A razón, seen certos momentos Perniola, é
gundo o profesor itados situacionistas, e en que a súa
liano, “radica precisaparticular de Debord, subxectividad mente na contradición
cando este último al- e radical é de inherente á IS (...) entre
bisca o que aconteceu tipo artístico, un progresismo ecoFrancia despois de non político” nómico-científico que
maio do 68, ou a crítica
lle atribúe unha dináao maoísmo e aos momica autónoma ás forvementos terceirozas produtivas e un
mundistas, e tamén a aqueles subxectivismo de tipo artístico
países que durante anos foron que se fai pasar con conciencia
algo así como o postaestandarte revolucionaria. De aí que onde
de certa ideoloxía “progresista”: se dá un non se dea a outra”.
Alxeria, o Exipto nasseriano, etc. Voltaremos sobre o tema.
Ora, tamén é certo que para os
O problema dos situacionissituacionistas o terceiro mundo, tas, segundo Perniola, é que a
fóra do Congo, non existía: can- súa subxectividade radical é de
do analizan os países subdesen- tipo artístico, non político (ou
volvidos, “non pasan de ser co- revolucionario). De aí que se
mentarios
económico- prime a teoría sobre a práctica.

’’

Alexandre Banhos,
presidente de AGAL.

De aí que os consellos obreiros
publicitados polos situacionistas se parezan máis ao falansterio foureriano que a un verdadeiro consello obreiro. Por outra parte, os situacionistas, cando se refiren a consellos obreiros, apelan aos teóricos alemáns ou holandeses (que non
os viviron), en cambio non citan para nada a experiencia italiana, á que tampouco se refire
Perniola, de 1920-21, en Turín, e
teorizada, sobre a base práctica,
por Grasmci. Os consellos alemáns de soldados e obreiros
naceron como ideoloxía, portadores de esixencias e intereses
de clase, os situacionistas queren reconvertelos en Consellos
obreiros de “vangarda” (o que
se intentou en maio do 68, e foi
un fracaso total). Talvez habería
que saber se a experiencia destes consellos era comunicábel
ás grandes concentracións industriais (paréceme que non).
O consello de obreiros de vangarda deuse en Turín, o que os
situacionistas descoñecían
completamente. Por outra parte, se ben os consellos son a superación da vangarda ao denunciar o carácter obxectivamente iluminista-conservador
do partido, ao querer convertelos en consellos de obreiros de
vangarda, non se están a reproducir as relacións partido de
vangarda-masas?
Perniola, no fondo, demoe a
“teoría situacionista” en todos
os eidos, ora ben, cando a acusa
de subxectividade radical artística no canto de revolucionaria,
cabería preguntarse se non é a
partir desta subxectividade artística que en verdade se pode
reactivar unha subxectividade e
unha conciencia revolucionaria, sobretodo en tempos, como
os actuais, en que a creación
política-revolucionaria está
completamente retirada (o que
tamén inflúe na arte). Acho que,
precisamente, é na subxectividade radical artística (con todos
os seus erros) onde radica, hoxe
por hoxe, a actualidade inactual
dos situacionistas, máis que nas
súas “elucubracións” políticorevolucionarias.
X.G.G.
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Títeres de todo o mundo na XIII edición de Galicreques.O festival de monicreques chega este ano con máis compañías que nunca, e dende países
que non participaran anteriormente, como Finlandia. Tamén veñen dende
Sri Lanka, o Uruguai, a Arxentina, o Ecuador, o Brasil, a República Checa, Alemaña, Francia, Bélxica, e doutras partes do Estado, como Navarra, Madrid,
Cuenca ou Barcelona. Entre o 6 e o 12 de outubro, os títeres tomarán as rúas e
os escenarios de Santiago e outras vilas, con espectáculos para público infantil e adulto, obradoiros e exposicións.

REVISTAS.

O ollo crítico
sobre
a realidade

’’

A trabe de ouro
Nº 74, abril-xuño do 2008
Dirixe: Xosé Luís Méndez Ferrín.
Edita: Sotelo Blanco.

A trabe de ouro caracterízase por
abrir as súas páxinas a temas variados, sempre coa intención de
explicar criticamente a realidade e combinar o
academicismo
coa actualidade.
O texto sen
dúbida máis
destacado e que
ten maior interese é o titulado
“Da burbulla financeiro/inmobiliaria ás novas burbullas espe-

propón un decálogo de medidas versais, caso de Macondo, o que
que eviten que a especulación serviu para rachar calquera sudane os consumidores, produ- bordinación do éuscaro fronte
tores e o propio tecido laboral. ás linguas de cohabitación: o
Receitas baseadas na regulación castelán e o francés.
dos mercados e a superación
Ademais, a revista inclúe outros traballos relacionados con
dos credos neoliberais.
Outro atractivo traballo así- áreas como a pedagoxía (“O
nao o vasco Jon Casenave, “Ho- compromiso na docencia das
rizontes atlánticos. Percorridos ciencias factuais”, de Xoán R.
Coca); a crítica literaria
europeos: a nova xeo(“A literatura refuxio da
grafía da literatura e a
cultura vascas”. O texto, Vencenonse memoria”, de Luís
extraído duns enconMartínez-Risco Daviconforma con
tros literarios na Bretaña, onde analiza o paña, é unha análise acce- analizar o qué pel da narrativa no
mantemento das lemsíbel e clarificadora dos pasa senón
cambios que viviron as que propón
branzas do bando perletras en éuscaro nos úl- un decálogo dedor da Guerra do 36)
do qué facer” ou a compilación literatimos 30 anos.
ria (“Antoloxía da literaCasenave toma cotura galega en ruso”, de
mo exemplos desa evolución varios autores
Elena Zernova).
que quixeron rachar vellos preVarios autores, entre os que
conceptos sobre a literatura vas- destacan Francisco Fernández
ca. De Bernardo Atxaga, o crítico Rei e Anxo Angueira recuperan a
destaca a ousadía en localizar na figura de Ramón Cabanillas, co
pequena vila de Obaba a capita- gallo da coroación poética do eslidade dun universo literario á al- critor cambadés, na que particitura das grandes creacións uni- paron as Redes Escarlata. Os textos analizan a importancia do
autor na construción do nacionalismo galego.
Daniel Salgado traduce un
texto en verso de Lawrence Ferlinghetti: “A poesía como arte insurxente”.
Quérome parar no artigo
“Fundações universitárias no
Brasil”, de Júlio César Barreto
Rocha. O autor brasileiro comenta a política educativa de alto nivel no país sudamericano
desde a década do 1990. Mais o
tema é só unha escusa para disparar sobre o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula. Rocha, dun
xeito redundante e incluso con
frases que se repiten idénticas ao
longo do texto, recalca a ideoloxía neoliberal de Lula e tenta demostrar que a imaxe de “loitador
pola igualdade social” que amosa no exterior agocha, para a cidadanía xeral do Brasil, un “continuísmo económico” que fixo
aumentar, en realidade, as desigualdades. Poucos argumentos
e demasiada linguaxe anti-liberal para unha conclusión teoricista, con febles angarellas argumentais e parcial de antemán.

Afonso Eiré, Xavier Vence, Xosé M. Beiras eXosé L. Méndez Ferrín [desde a esquerda] na presentación en Vigo do libro de Vence O fracaso neoliberal na Galiza.

culativas da enerxía e dos alimentos”, que asina o economista Xavier Vence. Esta reflexión
–cuxo autor utilizara nunhas
xornadas de formación da CIG
en abril– dá conta con bastante
anticipación dos efectos do excesivo endebedamento que
agora sofre o mundo enteiro coa
crise de confianza do sistema
bancario estadounidense. E, sobre todo, dálle resposta á enor-

me suba dos prezos da enerxía e
dos alimentos nos últimos meses. Conclúe Vence que é a propia crise inmobiliaria a que fai fuxir o capital do ladrillo e o refuxia
nos mercados de futuros de materias primas susceptíbeis nos
próximos anos de serviren para
crear enerxía, especialmente no
campo dos biocombustíbeis.
Vence non se conforma con
analizar o qué pasa senón que

C. Lorenzo
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Tranquility,o novo de Holywater.
Os lucenses debutan con este terceiro disco, gravado nos estudios Areamaster coa axuda de Pancho Suárez,
nas tarefas de produción. Con este
novo traballo, a banda confirma un
estilo persoal dacabalo entre os ritmos hardcore e os toques jazzísticos.
O xoves 9 de outubro inician unha xira en Lugo que os levará por Cataluña, Madrid e Estremadura. 

crítica
furibunda indignación que exudaba. Mais maticemos: en realidade, Álvarez-Ossorio –que oficia tamén de actor– non está só
no escenario, senón esplendidamente abeirado por un espazo
sonoro que é dramaturxia pura
–ás veces acompañamento, ás
veces voz principal–, coprotagonista da función. Non se trata
Hamletmaschine
dun monólogo.
de Heiner Müller
“Ás miñas costas, as ruínas de
Dirección e Interpretación: Carlos
Europa” di Hamlet, no inicio,
sentado de costas ao público. A
Álvarez-Ossorio.
partir de ese momento queda
marcado o ton de exhortación
ao espectador que terá está
montaxe. Cuestiónase o papel
Como sucede con todas as obras da audiencia, mais tamén o do
destinadas a perduraren, o actor, o do teatro como cerimoHamletmaschine de Heiner nia en ocasións allea á realidade
que o propicia. “Algo
Müller revélase a cada
cheira a podre nesta era
máis pertinente co pade esperanza”, dísenos,
so do tempo. Hai ale ese escintileo de apogúns anos, eran moitos Asimilando
os que opinaban que o
as linguaxes calipse deixa paso a unha feroz acusación contexto –apenas nove páda vangarda tra unha civilización
xinas– era imposíbel de
que caeu na poza da
levar a escena. Hoxe sa- dos últimos
banalidade, na covarbemos que a súa estu- tempos
día do solipsismo, na
dada ambigüidade e o elabora un
autosedación do conseu paroxístico estilo espectáculo
sumo. Unha decadenoutorgáballe ao direc- sobrio pero
cia perfectamente resutor a potestade de de enorme
mida nunha imaxe: un
adaptalo ás necesida- potencia
personaxe hipnotizado
des de cada momento, visual”
pola pseudorrealidade
apoñíalle a responsabique lle ofrece o televilidade de actuar con
sor, engulindo comida
imaxinación. Carlos Álvarez-Ossorio convérteo nunha para cans, alleo á dor do mundo.
obra para un só actor e faino sen O privilexiado mundo da Eurotraizoar a inspiración orixinal, a pa contemporánea.

TEATRO.

As ruínas
de Europa

’’

Un intre da representación de Hamletmaschine.

A min ocórreme con esta
obra como con Beckett: onde
case todo o mundo ve nihilismo
e pesimismo radical, eu vexo unha indagación na busca de esperanza. Nada condescendente,
dende logo, mais si directa e
consciente. Aquí é o “actor que
interpreta a Hamlet” quen define o espazo da procura. Describindo a revolución, a confrontación entre un pobo que se rebela
e as tropas do goberno, declara:
“O meu sitio, se o meu drama tivese lugar, estaría en ambos lados da barricada, entre as barricadas, sobre elas”. Certo que ve-

mos o actor repregarse, anunciar que non actuará máis, que
se retirará a casa a “matar o tempo, acomodado, co ego non dividido”. Mais a obra finaliza coa
conversión de Ofelia en Electra,
co principio da traxedia: sabemos que mañá a representación volverá a ter lugar, aínda
que ignoremos de que maneira.
Polo de agora, si sabemos
como emprega as armas do teatro Álvarez-Ossorio nesta recuperación da montaxe do ano
2004, antes de se estabelecer en
Galiza. Asimilando as linguaxes
que a vangarda leva experi-

mentado nos últimos tempos
–dende a crueldade dos fillos de
Artaud ate a performance– elabora un espectáculo de gran sobriedade pero cunha enorme
potencia visual. Sen ornamento
nin autocompracencia discursiva, unicamente expón o que a
obra esixe, pero cunha contundencia demoledora. A súa presenza no escenario é sobrecolledora e arriscada e alivia a desolación do texto con toques de
humor irónico. Reflicte a violencia e o espanto que deixan
tras si as ruínas de Europa.
Manuel Xestoso

PLANTAS MEDICINAIS DE GALIZA
O pracer que supón
identificar no campo a flora
curativa dos nosos maiores
e coñecer os seus usos
tradicionais é un estímulo
suficiente para achegarse
a este mundo.

Edicións A NOSA TERRA
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PP BILINGÜE

1977,de Peque Varela, premio Mellor Videocreación de Mivico 08.A realizadora viguesa Peque Varela segue apañando premios por 1977, un traballo no que reflexiona sobre os obstáculos sociais contra os que debe loitar o
colectivo homosexual. Desta vez, a fita fíxose co premio Mellor Videocreación
da II Mostra Independente de Videocreación do Condado, que se clausurou o
pasado 5 de outubro en Ponteareas deixando tamén como gañadores a Bata
por fóra/muller por dentro,de Claudia Brenlla e After shavede Daniel Castro nas
categorías de Mellor Documental e Mellor Curtametraxe.

Xosé Antonio Perozo

A

CINEMA.

De cando
había
revolucións

Che (Parte I: O Arxentino)
Director: Steven Soderbergh.
Música: Alberto Iglesias.
Guión: Peter Buchman
Elenco: Benicio del Toro, Demián Bichir,
Santiago Cabrera, Elvira Mínguez, Jorge
Perugorría.

Cando teño que ir ver unha película biográfica sobre un perso- Dous fotogramas de Che (Parte I: O Arxentino).
naxe xa histórico, sempre o fago
con medo, con prevención e, diferentes ocasións con máis digma dos revolucionarios do
cantas veces, con prexuizos; pena que gloria (foron Ches ac- Século XX.
Esa é unha das caras menos
sempre lembro uns tebeos tores tan dispares como Omar
(chistes lles chamabamos) da Shariff, Francisco Rabal ou coñecidas; alén dos famosos
miña infancia que eran unha Eduardo Noriega), e faino en diarios de Bolivia, Guevara escolección titulada “Vidas Ejem- longa duración, tanto quen ten cribiu moitísimo, e ese é o asplares”, nas que cabía igual que partir a película en dúas pecto que máis se coida na pelíBenxamín Franklin que Pizarro partes; esta, a do Arxentino, cula, non a do soldado heróico
ou Santa Teresita del Niño Je- céntrase exclusivamente na da famosa foto de Korda, senón
sús. As haxiografías son perigo- guerrilla contra Batista, dende a do teorizador da revolución
sas, porque contaminan as po- os comenzos en México e a in- das fotos, das miles de fotos a
síbeis boas intencións do direc- vasión a bordo do Gramma até branco e negro que compoñen
tor, que por amor ou odio, sem- a batalla de Santa Clara e viaxe xa un icono cultural daquela
pre deforma a imaxe
triunfal cara a La Haba- guerrilla que xa cumpre 50
anos. A filmación reconstrúe
real do personaxe; é
na.
certo que nunca ninPor suposto que o ac- por iso o imaxinario periódistiguén é como debera Afilmación
tor, Benicio del Toro, é co daqueles tempos, e as palaser na realidade, que o reconstrúe o un Che máis críbel, bras son as propias do Che. Por
tempo, o paso da His- imaxinario
menos figura e máis iso resulta, cando menos, autoria e as distancias bo- periódistico
persoa. Por suposto téntica, sen caer nunca no fácil
tan sobre o ser huma- daqueles
que o estilo do director
no capas de virtudes tempos, e as
queda patente ao reou defectos que disfra- palabras son solver a narración en
zan a realidade.
dúas partes que se van
as propias
Un personaxe que
solapando, unha, en
do Che”
xa está na Historia por
cor, que é a historia da
dereito propio, Ernesto
guerrilla en Sierra MaChe Guevara, é un deestra, e outra, en branses perigos, porque xa
co e negro (a “foto
é unha marca rexistrada non só queimada”) da intervención de
no groso brazo de Maradona, Guevara nas Nacións Unidas,
mais tamén nas camisetas de no pleno corazón de Nova York.
calquera adolescente que, ao Pero o acerto máis plausíbel de
peor, nin sequera sabe quen foi Sodenberg foi encargar un
o Che nin qué fixo na vida. So- guión construido coas palabras
derberg aborda este proxecto, do Che; todos os diálogos, toda
sobre a figura do Che, despois a narrativa en off sae das miles
de que xa se levase á pantalla en de páxinas que escribiu o para-

’’

recurso de facer unha de vaqueiros ou de bos contra malos.
A doblaxe das voces feita por
cubanos, era o menos que se
podía pedir, e aí está, para darlle
máis autenticidade á historia.
Soderbergh filma unha longa
crónica periódistica con actores
de gran talla e sen caer na haxiografía das vidas de santos. Cabe
pedir canto antes que boten a
segunda parte.
PROPOSTA:Se non fose porque xa non se pode beber alcol
(polo carné, polo colesterol) nin
fumar (pola ameaza fantasma)
propoñía un Cohibas, un ron
Matusalén e a Carlos Puebla en
disco de vinilo.
J.A. Xesteira

lberto Núñez Feixóo ten
un problema coa lingua,
ou mellor, un gran problema co
ensino do galego. Un importante sector do PP presiónao
para que asuma as teses de Galicia Bilingüe, ese grupiño liderado por Gloria Lago do que
moitos sospeitan que está a ser
financiado polos axentes máis
reaccionarios do propio PP.
Moitos dos que lle piden a Núñez Feixóo que cambie o seu
discurso e posición foron os
mesmos parlamentarios que
votaron en 2004 o Plan de Normalización Lingüística, xunto
co PSdeG-PSOE e o BNG, cumprindo ordes do patrón. Pretenden ignorar que a lei actual é
o mesmo plan pero con rango
superior. E queren ignorar que
tamén foi avalada por unanimidade no Parlamento galego,
onde aínda votan algúns deses
novos apóstatas.
Esta rebelión interna no PP
contra o ensino en galego non é
nova, senón síntoma da existencia de dúas vellas correntes
contrapostas dentro do partido.
Existe un PP maioritario que
utiliza o galego como simple
traxe de día de festa e outro pequeno PP rural que o usa coma
traxe de faena propio. E, como
non falan a mesma lingua, as dificultades de entendemento só
as solucionan as oportunidades
electorais. Porén, cada vez é
mais evidente que o partido
conservador, por educación e
convicción, non foi capaz, nin o
vai ser, de crear esa burguesía
galeguista que lle daría credibilidade diante do electorado galegofalante. Para eles a cultura
galega é un reduto co que hai
que convivir por imperativo da
historia, pero se non medra,
moito mellor. E para que non
medre nada máis eficaz que
afastar a semente da lingua da
escola. O método resulta vello e
ben coñecido. 

’’

EstarebelióninternanoPP
contra o ensino
en galego non é nova”
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ENXEÑOS E CRIATURAS

ABKHASIA

‘Avance espectacular’
en 20 anos de cómic

Xosé Miranda

N

a actual guerra de Osetia, Rusia ten a razón. Desagrádanme profundamente Vladimir Putin e os seus, tan
imaxe especular de George Bush e os neocons, tan inimigos
do socialismo, tan amigos dos multimillonarios, das mafias e
dos criminais, tan despóticos e autoritarios, tan acérrimos adversarios da liberdade, pero unha cousa é diferente da outra.
No territorio da actual República de Xeorxia conviven varias nacións. Ninguén lles preguntou nunca se querían formar parte dese Estado. O propio Estado é máis que artificial
e non se debe esquecer o papel do xeorxiano Iosif Stalin na
súa configuración.
O abkhasio-abaza forma parte da familia de linguas caucásicas noroccidentais, xunto co ubykh e o circasiano. Nada
ten que ver co xeorxiano. No século VI a. C. os gregos xa sabían destes pobos. Plinio (século I), fala da gens Absilae; Arriano, no século II, dos abasgoi. En 1404, Galonifontibus escribe: “A continuación (tras Circassia) atópase Abkhasia…Teñen a súa propia lingua.” Na Idade Media Abkhasia tiña o
seu propio reino. Na década de 1860 apareceron os primeiros alfabetos, baseados no cirílico, e os primeiros libros. En
1864, case todas estas xentes (ubykh, circasianos, abkhasios) emigraron en masa desde as súas terras da costa do
mar Negro ata as do Imperio Otomano. Fuxían da expansión da Rusia zarista. Abkhasia pasou a ser rusa. Na actualidade hai en Turquía uns catro millóns de persoas que forman unha comunidade errante desta orixe. Pero esténdense en realidade desde Kosovo ata Palestina. As súas terras
orixinais foron en parte ocupadas polos karveliamnos e armenios, no sur, e polos eslavos, no norte.
En 1926 intentouse un alfabeto baseado no latino. En 1928
apareceu un alfabeto abkhasio unificado, tamén tomado do
romano. Só en 1931 Abkhasia pasa a integrarse en Xeorxia, a
pesar de ser república autónoma. Coa constitución da República Soviética de Xeorxia procedeuse pola forza á deslatinización, volvéndose a un alfabeto cirílico baseado no xeorxiano.
Outra vez cómpre lembrar que Stalin era xeorxiano e Beria
mingreliano. Eses son os anos da “xeorxización” de Abkhasia
e de Osetia. A partir de 1940 foron sustituídas as galescolas,
quero dicir, as escolas en lingua abkhasia, por escolas obrigadas en lingua xeorxiana, e as publicacións en abkhasio foron
vetadas. Tras a morte de Stalin e Beria, en 1953, elabórase un
novo alfabeto, de base cirílica, pero con 14 caracteres alleos a
ese modelo. Actualmente discútese a posibilidade dunha volta ao alfabeto romano, para que tamén poidan usalo os abkhasios turcos. En Turquía, o abkhasio está total e completamente marxinado (non esquezamos que Turquía é un dos
Estados máis monolíticos e perseguidores das minorías que
hai no mundo). Na propia Abkhasia, como resultado da emigración do XIX e da política migratoria (de mingrelianos a
Abkhasia) e da política asimiladora soviética, os abkhasios
son minoría, e non haberá máis de 100.000 falantes. Ao norte,
en Cherkesia, uns 30.000 abazas falan no mesmo idioma (pero teñen un alfabeto propio). Ao sur, en Turquía, o idioma
tende á desaparición. Pola súa parte, o ubyk desapareceu en
1992 coa morte do último falante, Tevfik Esenç. G

’’

NaIdadeMediaAbkhasia
tiña o seu propio reino”

Benito Losada, alma mater
das Xornadas de Banda
Deseñada de Ourense fai
un balance positivo do
momento actual do cómic
cando se cumpren 20 anos
da posta en marcha da
iniciativa. Este ano, a cita
ábrelle, até o 18 de outubro,
unha fiestra ao cómic
internacional máis
destacado

M.B.

Contra o que di a canción, 20
anos si son moito se se fala da
banda deseñada en Galiza. Por
aquel entón, momento no que
botaron a andar as Xornadas de
Banda Deseñada de Ourense,
non estaba nin normalizado o
termo de ‘banda deseñada’ para referirse a narración en historietas. Benito Losada, alma mater das xornadas, recorda a
anécdota das dificultades que
tivo para facer comprender que
iso de banda deseñada non facía referencia a un uniforme de
deseño para os músicos municipais. Galiza era practicamente
un deserto no que sobrevivían
varios fanzines e un só autor,
Miguelanxo Prado.
Este mes de outubro, as Xornadas de Banda Deseñada de
Ourense, unha das iniciativas
pioneiras no cómic galego,
cumpren 20 anos, tempo suficiente para que se revolucionase o panorama comiqueiro galego. O balance que fai Benito
Losada é de “espectacular”.
“Hai cada vez máis autores,
máis revistas” sinala, “consolídanse proxectos, as editoras
empezan a apostar polo cómic
e as institución comezan a preocuparse por ela”. Neste contexto inscríbese o Premio Ourense que outorgan as xornadas
e que nesta ocasión recaeu na
Rede de Bibliotecas da Coruña,
polo seu labor a prol do cómic.
A pesar da data redonda, a
única concesión das xornadas
para a nostalxia é unha mostra
retrospectiva na que se recollen
carteis, as portadas da súa revista O Fanzine das Xornadas, e algúns dos premios realizados
por Manolo Figueiras. O resto
do programa persegue abrir
unha fiestra ao traballo de autores que están a despuntar no
panorama internacional. En to-

Cadro de Enrique Flores,ilustrador habitual de El Paíse autor do álbum Bebop

tal, serán oito as exposicións
que permanecerán abertas até
o 18 de outubro en diferentes
espazo da cidade ourensá.
A francesa Rachel Deville (Firminy, 1972), a quen se lle adica
unha mostra monográfica, é autora do álbum Lobas, unha reflexión autobiográfica sobre a súa
condición de irmá xemelga.
Tamén poderán verse expostas as obras de Enrique Flores,

ilustrador habitual de El País e
autor do álbum Bebop; as creacións de Filipe Abranches, autor
cun estilo moi persoal que ten
publicado títulos como O diário
de K, Al’Mutamid ou Pássaros; e
de Roque Romero, colaborador
de fanzines como Carne Líquida
ou Barsowia.
Entre as mostras colectivas
destaca a dedicada ás adaptacións á cómic que de Romeo e
Xulieta e de Tirant lo Blanc fixeron, respectivamente, David Rubín e Miguel Porto, que se pode
ver no Auditorio Municipal de
Ourense. Tamén se exhibirán os
traballos seleccionados no Certame Galego de Creadores Novos GZcrea e os do Certame Injuve de Cómic e Ilustración.

ACTIVIDADESPARALELAS. Como acti-

Premio a Martín
Romero Outeiral
No marco das xornadas, entregáronse o pasado 1 de outubro
os premios GZcrea, promovidos pola Dirección Xeral de Xuventude. Marín Romero Outeiral recibiu de mans de Rubén
Cela o primeiro premio da modalidade de banda deseñada.
No mesmo acto fíxose entrega
a María Dolores Lorente Esquiva e a Jerónimo Piñeiro do segundo e terceiro premio respectivamente.G

vidades complementarias pasaranse nas salas Cinebox e do Cineclube Padre Feixoo os filmes
O castelo ambulante, do director
Hayao Miyazaki, e Persépole, de
Marjane Strapi. Ademais, durante os quince días que duran as
xornadas, desenvolveranse diversas presentacións de libros e
revistas así como encontros con
autores. Un dos traballos que se
presentarán é a obra coa que
Fran Jaraba finaliza a triloxía ambientada na guerra de independencia cubana, Terra libre. O acto terá lugar o 10 de outubro na
Livraria Torga. Tamén se presentará Historias de Galiza, volume 2, a nova entrega da serie de
cómics históricos con guión de
Carlos Rafael Ramos e debuxos
de Idoia de Luxán, Carlos Alfonso, Juan Luís Pérez, Jaime Eizaguirre e Jerónimo Piñeiro.G
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Dúas escenas de Lipsynch.

A voz humana, segundo Lepage
Robert Lepage, un dos directores teatrais
máis revolucionarios da nosa época,
presentou en Londres Lipsynch, un
espectáculo sobre a voz humana de nove
horas que visitará proximamente os festivais
de outono de Madrid e Normandía

Manuel Xestoso [LONDRES]

Subliñamos coa expresión ter
unha voz propia a posesión
dunha personalidade singular,
dunha identidade recoñecíbel
e distinta das que compoñen o
indiferenciado coro de ruídos
que habitualmente nos arrodea. Sen dúbida, o código básico desa identidade reside na
memoria, mais é a voz a que lle
outorga unha vía expresiva a
esa sofisticada amálgama de
vestixios que nos prefigura.
Talvez por iso, Robert Lepage
declarou, a propósito de
Lipsynch, que, para el, “a voz é
o ADN da alma, a inexplicábel
orixe do noso ser”. E, para auscultar esa convicción e sondar
todas as súas implicacións, recorreu a un espectáculo de nove horas, en catro linguas –in-

glés, francés, alemán e castelán–, onde se trenzan diversas
historias protagonizadas por
nove personaxes principais, un
por cada acto da obra.
A extensa duración da función permítelle a Lepage explorar un dilatado mostrario
de manifestacións da voz humana, dende o berro primixenio dunha crianza até a requintada técnica que propicia
a arte da ópera. O relato iníciase precisamente cos intentos
de Ada, unha cantante de ópera austríaca, de adoptar un bebé cuxa nai –Lupe, unha inmigrante ilegal nicaraguana–
morreu nun avión en pleno
voo. Seremos testemuñas do
crecemento de Jeremy até se
converter nun director de cine, da súa rodaxe dun filme

especulativo sobre a súa proxenitora e, ao rematar a obra,
do seu descubrimento da verdade sobre Lupe. Entre medias, asistiremos a historias
que tratan temas como a afasia, a neurocirurxía, o bilingüismo, a tradución ou a influencia da tecnoloxía na
comprensión das voces –e, xa
que logo, das identidades.
A representación está ateigada de nítidas observacións e
suxestións apaixonadamente
lúcidas e altamente significativas. Por exemplo, a escena
dunha caótica cea, durante o
descanso dunha rodaxe cinematográfica, na que todos os

’’

RobertLepage:
“A voz é o ADN da alma,
a inexplicábel orixe
do noso ser”

comensais empregan linguas
diferentes, delata de xeito hilarante o mito do inglés como
lingua franca. Ou a emocionante historia de Marie, quen,
despois de sufrir unha operaÉRIK LABBÉ

ción no cerebro descobre que
non pode lembrar a voz do pai:
contrata unha lectora de labios
para que lle revele o que di
nunhas vellas e silentes fitas de
súper-8, contrata un dobrador
profesional para que sonorice
as películas… mais non logrará
recuperar os tons perdidos da
voz paternal até que o dobra
ela mesma. Ou a do detective
de Scotland Yard, que se queixa do confuso e inintelixíbel
Londres actual –segundo el,
unha auténtica Babel– coa súa
panoplia de “extravagantes e
incomprensíbeis” acentos dos
innúmeros emigrantes –sen se
decatar de que tampouco a el o
entenden a causa da súa entoación… escocesa.
Nunha época de identidades acomodaticias cómpre escoitar estes ecos que fenden a
escuridade para iluminar a relación entre acento e clase social ou que esculcan no sentido
de pertenza: “É vostede español, non si?” pregúntanlle a un
técnico de son tinerfeño. “Non
exactamente”, responde, “canario”. Lepage deixa constancia da banalización da linguaxe
nunha sociedade ofuscada pola copiosa proliferación de medios de comunicación sen nada que dicir, da falta de atención que se lle presta á voz interior da conciencia.
Como é habitual, o director
canadense tamén aproveita
para obsequiarnos cunha morea de espectaculares escenas
relacionadas coa tecnoloxía:
dobraxes (lipsynch é a palabra
inglesa que denomina o método de sincronizar a voz do dobrador cos beizos do actor en
pantalla), creación dunha canción a partir dunha soa voz a
través de gravacións multipista, emisión radiofónica, mutación de sons… sempre coa
metáfora da identidade –e as
súas trampas– ao fondo. Cando as palabras dunha actriz de
dobraxe en Madrid son superpostas sobre unha banda sonora nun estudio de Londres a
través dunha conferencia telefónica comprendemos até que
punto as novas tecnoloxías poden falsear a visión que temos
do mundo e de nós mesmos.
O espectáculo é indiscutibelmente fermoso e, tendo en conta a súa extensión, sorprendentemente ameno. Apenas hai
momentos débiles. Mais a súa
fonda intensidade poética non
fai mais que revestir o seu principal valor: recordarnos que
non posuímos outra cousa que
a ineficaz exactitude da nosa
linguaxe. O lene alento que axita unhas fráxiles cordas vogais.G
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FESTAS CON TRADICIÓN

San Froilán, onde o polbo é o r
Cada ano a antiga urbe romana celebra
as festas de San Froilán. Varios centos de
miles de persoas trasládanse á capital
luguesa para gozar da celebración
Antonio Cendán
Xosé Marra [FOTOGRAFÍA]

O

San Froilán xa cruza as fronteiras locais e provinciais
até converterse
nunhas festas de referencia do
noso país para moitos forasteiros. A súa orixe remóntase a épocas medievais, aínda que a tradición relixiosa é de séculos posteriores, concretamente de 1.754.
Foi medrando ao abeiro doutras
feiras, coma podía ser a Feira de
abril de Sevilla, que era o mercado gandeiro da primavera, en
tanto que o lugués era o de outono. A diferenza estriba en que
mentres o evento andaluz quedaba reservado para señoritos, o
galego era e segue a ser aberto.
Atrás queda a época na que
os paisanos acudían a vender o
gando na vella feira de Lugo, onde se empraza a actual estación
de autobuses, que ían provistos
dun paraugas colgado ao lombo
para mercar ou vender xa fora
unha xatiña nova ou un porquiño para o San Martiño. Esa imaxe pasou á historia, aínda que se
encargou de inmortalizala o
xornalista chairego Xosé Trapero Pardo a través dos seus persoeiros “Pelúdez e familia”, nos
que retratou dun xeito excepcional as vivencias dun clan familiar de calquera punto do interior da provincia luguesa durante a súa estadía nas festas das
cidade das Murallas.
As festas tomaron un novo
pulo a mediados dos anos setenta, ao cambio da fisionomía
da cidade uniuse tamén o cambio de costumes, non tan só na
capital senón tamén na extensa
área rural que a rodea, que viu
reducido o seu número de habitantes en máis da metade, en
tanto que Lugo medrou dun
xeito irracional cara as parroquias máis próximas. Aínda así,

e a pesar dese substancial cambio, o máis importante do San
Froilán é que segue a conservar
o seu ancestral espírito festeiro
que se traduce no feito en que
son moitas as familias que convidan a comer aos seus parentes
que se encontran en calquera
aldea luguesa ou noutra localidade galega ou do Estado.

O POLBO, PRINCIPAL PROTAGONISTA.
Pero se algo caracteriza a esta
singular celebración galega é sen
dúbida algunha a tradición de ir
comer o polbo á feira coma facían aqueles paisanos dos primeiros tres cuartos do século XX,
aínda que, claro está, en condicións e circunstancias distintas.
Os vellos toldos sustentados con
longos paus de madeira deron
paso a uns coidadísimos restaurantes ambulantes que se instalan dende os primeiros días da
festa até o primeiro de novembro, último día no que se pode
degustar este cefalópodo.
Os que acudan en día de festa
terán que comelo á hora que se
poda e non a que queiran, xa
que a demanda é moi superior a
oferta. Degustar este exquisito
manxar nesta época do ano en
compaña da familia, amigos ou
compañeiros de traballo, converteuse para moitos lugueses
nun ritual semellante ao Nadal
ou calquera outra celebración
familiar. Unha boa ración de
polbo, con ou sen cachelos, xunto a unha cuartilla de viño da terra axudan a andar o camiño e a
escorrentar os primeiros aires
húmidos que se respiran en terras luguesas.
Non obstante, a universalización á que foron sometidas as
festas galegas do outono por antonomasia dificulta que moitos
veciños de Lugo poidan ir comer
o polbo nos principais días festeiros ás xa tradicionais barracas.
O sábado previo ao día >>>

Polbeiras a carón do Parque Rosalía e [á esquerda] a rúa Bispo Aguirre.

’’

Sealgocaracterizaesta
singular celebración
é sen dúbida algunha
a tradición de ir comer
o polbo á feira”

’’

Osábadoprevioaodía
grande este ano pasaron
pola vella urbe romana
máis de 300.000 persoas”
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o é o rei

Baile na Praza Maior e [abaixo] desfile de carros do país.

O espírito das grandes celebracións rurais

alía e [á esquerda] a rúa Bispo Aguirre.

>>> grande deste ano pasaron
pola vella urbe romana máis de
300.000 persoas. Mentres, e como vén sendo tradición, diante
das polbeiras amoreábanse centos de persoas agardando quenda para coller a súa ración. Os
máis impacientes non se cortaban en comelo nas escaleiras do
parque de Rosalía de Castro. Até
Lugo achéganse xentes de toda
Galicia, xa non só da provincia,
pero tamén do resto do Estado.
Nestes días mistúranse os acentos das xentes da Meseta coas
melodiosas voces deses homes e
mulleres de rudo aspecto, curtido polo vento do norte, algo impensábel hai dúas décadas.G

O domingo
das mozas
Se hai un día que marca esta festividade é o
Domingo das mozas,
día reservado para que
as raparigas da provincia fosen cotexadas polos mozos lugueses,
aínda que agora xa non
sexa así. É certo que no
San Froilán pódese encontrar unha boa moza, pero xa non hai que
agardar a ese día.G

Pero non todo é polbo no San
Froilán lugués. A festa en si
mesma conserva todos as tinturas das máis tradicionais celebracións rurais que se poden
observar en calquera vila ou aldea galega, coa única diferenza
é que en Lugo hai moitas máis
atraccións, ás que dende hai
anos se lle engaden os concertos nos que nunca falta unha
desafinada voz dalgún que outro popular intérprete que acadou a sona a toda presa nun
deses masivos e trangalleiros
concursos de televisión.
Malia esas pequenas desviacións, o San Froilán ou
“Freilán”, que diría o Pelúdez,
non decae nas súas manifestacións populares. Os máis pequenos divírtense nos, hoxe en
día, sofisticados xogos de recreo que converten á area festeira nun gran parque de atraccións, que comparte espazo
coas tradicionais churreiras,
vendedoras de doces, artesanía e, como non, as tómbolas
nas que se pode conseguir
dende unha tixela até un ordenador de colo pasando por un
transistor ou calquera outro
aparello que nos poda resultar
inútil pero divertido. Se a data
da lotería é a da saúde, as das
festas luguesas son as da diversión e o multicolor.
Pero para que haxa ledicia
ten que haber música, “ruxe

narios nos que se pode escoitar desde unha canción de
David Bisbal até un pasodoMentres,unhasparellas,
bre pasando por unha ferxa cincuentonas, bailan
ao máis puro estilo dos anos mosa recompilación de “A
Roda”, mentres unhas paresesenta e coma se se
llas, xa cincuentonas bailan
encontrasen nun prado
ao máis puro estilo dos anos
de calquera aldea do país” sesenta e coma se se encontrasen nun prado de calquera
aldea do país.
Pero as festas teñen o seu
fin, coincide co día do Pilar.
Quedarán as boas lembranruxe” nocturno. Ao igual que zas deses oito días nos que se
se dunha parroquia grande cantou, aturuxou e se comeu
se tratase, a Lugo veñen as polbo á feira con cachelos. As
mellores orquestras de Gali- festas de Lugo avisan de que
cia. As principais prazas e es- virá un duro inverno, que
pazos da cidade vense ocu- non sería o mesmo se non
pados por eses macroesce- houbese San Froilán.G

’’
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A MULLER NA ARTE CONTEMPORÁNEA

De modelos a artistas

’’

Candorealmenteseacada
a liberdade, non hai sexos
senón só boas obras”
[Marisa Oropesa]
Comisaria da exposición.

A exposición Mulleres artistas no século XX
propón un repaso pola arte do século pasado
a través da obra das súas maiores expoñentes.
Maruxa Mallo, María Blanchard, Meret
Oppenheim, Candida Höfer, Cindy Sherman,
Ouka Leele e Menchu Lamas son algunhas
das creadoras representadas
zas filosóficas e científicas que
deixaron as guerras mundiais.
urante o mes de Así da man da artista rusa Antooutubro, o Centro nina Sofornova a mostra achéSocial Caixanova, gase ao construtivismo e o gruen Pontevedra, po The Thirteen cun dos seus
acolle a exposición Mulleres ar- cadros de tinta sobre papel e ao
tistas no século XX, que repasa suprematismo coa súa compada man de artistas salientábeis triota Natalia Goncharova.
como Maruxa Mallo, María
A exposición recolle tamén a
Blanchard, Tamara de Lempic- pegada do cubismo, represenka, Frida Kahlo, Meret Oppen- tado nas obras de María Blanchard e Olga
heim, MenSacharoff, dúchu Lamas
as mulleres
ou Candida
Höfer a evoprocedentes
de lugares xelución da arograficamente no século
te arredados e
pasado.
esferas sociais
A súa comisaria, Macontrapostas
pero cunha
risa Oropesa,
traxectoria arsinala que
tística parale“durante séla. Ambas as
culos a mudúas contacller foi inspitaron co moradora e modelo, pero
vemento en
París, acadannunca artista”. Ben por- Cindy Sherman.Sen título(Muller con toa- do o recoñeque se lles lla no cabelo) (1975-97), impresión de xela- cemento das
pecharon as tina de prata. Galería Marion Meyer (París). p r i m e i r a s
portas do
vangardas
mundo da creación, ben por- cunha linguaxe propia.
que os historiadores as omitiO percorrido histórico que
ron nos libros de arte, as mulle- propón a mostra detense aderes artistas estiveron durante mais no surrealismo, que acocentos de anos desaparecidas e lleu un gran número de artistas
non foi até o século XX cando se femininas, entre elas Remeproduciu a eclosión lóxica que dios Varó e a galega Maruxa
permite falar na actualidade de Mallo, unha das grandes esparidade na arte.
quecidas da Xeración do 27.
Esta mostra quere servir paTamén está na exposición a
ra descubrirlle ao visitante que obra de Tamara de Lempicka a
“as creadoras tamén se mergu- creadora que cun estilo próxillaron no mundo artístico de mo ao art decó retratou a eleentreguerras”, un período con- gancia e a sensualidade da
vulso e rico, reflexo das mudan- época que lle tocou vivir, así

’’

Asmulleresartistasestiveron
durante centos de anos
desaparecidas e non foi até
o século XX cando se
produciu a eclosión lóxica
que permite falar na
actualidade de paridade”

’’

M. Barros

Ademaisdosismosdas
primeiras décadas do
século pasado, a mostra
recolle as creacións da
segunda metade do XX,
que coinciden
coa consolidación
do movemento feminista”

D

Antonina Sofronova.Sin título, tinta sobre papel. Colección particular.

como Maria Helena Vieira da
Silva cunha obra dacabalo entre a figuración e a abstracción.
Ao mesmo tempo que o surrealismo e outros ismos das
primeiras décadas do século
pasado, a iniciativa recolle
ademais as creacións da segunda metade do XX, que
coinciden coa consolidación
do movemento feminista e a

loita polos dereitos da muller.
Entre a representación internacional destaca a presenza de
Candida Höfer, unha das figuras
máis representativas da fotografía alemá. Dende hai tres décadas a creadora está máis centrada na realización de imaxes sobre interiores de edificios, preferentemente de uso público. Na
mostra de Pontevedra pode ver-

Frida Kahlo.Diario(1944-54) Libro manuscrito., exemplar 400. Colección particular .

se a obra ‘Bayerische Staatsoper
in Múnchen II”.
Ao eido da fotografía tamén
pertencen Cristina Rodero, Ouka Leele, Cindy Sherman, a autora que dedicou boa parte da
súa carreira a realizar autorretratos cos que intentaba enfocar
dun xeito diferente o tema da
muller estereotipada. Da fotógrafa estadounidense preséntanse ‘Woman with towel on head’ e ‘Artist in her studio’.
Frida Kahlo está representada tamén en Pontevedra co
seu diario persoal inspirado no
pintor Diego Rivera. Completan a nómina de artistas Sonia
Delaunay, Norah Borges, Nina
Kogan, Yoko Ono, Amalia Avia,
Marian Núñez, Maggie Cardelús, Alicia Vela, Susy Gómez e
Soledad Sevilla.
Aínda que é unha exposición só de mulleres, a comisaria destaca que a “obra de arte
non ten sexo” e sinala que proxecto expositivo materializouse “non porque fosen mulleres
senón porque todas elas tiñan
calidade para estar aquí”.
“Cando realmente se acada a
liberdade” comenta “e a arte é
liberdade, non hai sexo, só boas obras de arte”.G
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Menchu Lamas.Sombras (1994), acrílico sobre lenzo. Colección Caixanova.

MA G A Z INE.43.

Maruxa Mallo.Muller roxa, óleo sobre táboa. Gal. Guillermo de Osma (Madrid).

Arte
feminina?

Cristina García-Rodero.O espello do ceo (1981). Colección Freijo (Madrid).

Tamara de Lempicka. Bodegón de cereixas, óleo sobre lenzo. Gal. G. de Osma. (Madrid).

Eugeni Osacar reflexiona
nun dos textos que compoñen o catálogo da mostra sobre a existencia dunha arte feminina e dunha
arte masculina. Para Osacar ”tal vez exista, pero do
que non hai dúbida algunha é de que existe unha arte feita por mulleres aínda
que estea desaparecida
dos libros de historia da arte até o século XIX, e incluso a partir de entón até os
anos sesenta”.
O autor cita como
exemplo desta marxinación o feito de que a Historia da Arte (1959) de H. W.
Janson, onde non figuraba
nin unha soa artista. Malia
todo Eugeni Osacar defende que as mulleres que se
dedicaron á arte ao longo
de toda a historia foron
moitas. “O feito de que sexa tan reducido o número
de artistas ás que se lle rende culto na cultura de raíz
occidental, non é nin máis
nin menos que consecuencia da forma de escribir a historia”.G

Meret Oppenheim. Orella de Giacometti(1933/77), bronce. Colección particular .
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ARTE E CIDADE

Leiro no
Pozo do Cabido
A sede da Fundación Caixa Galicia
en Compostela, na Rúa do Vilar, antes
Casa Grande do Pozo do Cabido, acolle dende
o 7 de outubro unha alegoría da cidade creada
polas mans de Francisco Leiro sobre madeira

Lara Rozados
Jessica Barcala / A.G.N. [FOTOS]

O

espazo era peculiar, e o escultor
cambadés quixo
respectalo: trátase
do oco que se deixou, como
unha sorte de patio de luces,
enriba dun achado arqueolóxico: o pozo que nomeaba antigamente a Casa do Cabido.
As esculturas datan do 2002,
pero a marea negra do Prestige paralizou o traballo. Precisamente, esculturas posterio-

res de Leiro, que representan
a mariscadoras recollendo
chapapote, conviven coa Augadora, primeira peza desta
nova mostra, na planta baixa.
A exposición que agora ocupa
o lucernario é de carácter permanente, pero as pezas que
ocupan a primeira planta serán desprazadas para as exposicións temporais. Coas cinco
novas pezas, son xa 13 as
obras de Leiro das que dispón
a Colección Caixa Galicia.
A convivencia co espazo caracterizou a concepción destes

’’

OscincopersonaxesdeLeiro
dialogan nunha
representación vertical
da cidade”

cinco personaxes: “tentei facer
un traballo que non metese
moito volume, porque o sitio
quedou moi limpo: elimináronse os tabiques e deixouse o
esqueleto do edifico, a estrutura de madeira”. Por iso optou
por elaborar figuras de pequeno formato. “O espazo conta
cunhas trabes impresionantes,
e ao reducir as figuras provócase a grandiosidade da escenografía”. Nesta ocasión, optou
polo respecto ao contexto. “O
espazo había que respec- >>>
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>>> talo, non meter esculturas
moi grandes. Hai moitas formas de intervir no espazo: podes facer que o que traballas se
integre, pero noutras ocasións
o que che apetece é o contrario: invadir, provocar”.
Non era este o caso: os cinco personaxes de Leiro dialogan nunha representación
vertical da cidade, dende a augadora, cun cabazo na man,
que parece disporse a sacar
auga do pozo na planta baixa.
Ela é o punto de partida deste
peculiar percorrido “a través
dunha mirada moi santiaguesa, á miña maneira”. A muller
fala con outro personaxe que
está nun balcón no segundo
andar, e despois atopamos
dous curas, “personaxes tamén moi composteláns”. A
presenza clerical na cidade é
representada por dúas figuras
que camiñan sobre unha peza
de ferro que simula unha escaleira, e que se sitúan perigosamente no bordo. “Dá a sensación de que están nun trampolín, a piques de caer abaixo”. Un andar máis arriba,
atopamos unha referencia
mitolóxica, “entendendo que,
dalgunha maneira, Compostela xorde tamén do mito. É
Mariña ensinando a nadar a
seu fillo, seguindo a lenda da
orixe dos mariñeiros, que fala
de que viñan do mar”. Por último, coroa esta exposición
ascendente un personaxe
“danzante”, alegoría do mundo estudantil.G

MA G A Z INE.45.

Entre
Cambados,
Madrid
e Nova York
A Francisco Leiro Lois
(Cambados, 1957), o oficio
vénlle de familia: seu pai e
seu avó eran ebanistas, e
conta tamén con pintores e
músicos na familia. “Crieime nun ambiente artístico”.
Expuxo por vez primeira na
súa vila natal, no 75, e un
ano máis tarde participaba
nunha colectiva de galegos
en Madrid, na sala Toisón.
Estivo nas Bienais de Pontevedra, e nas mostras de ARCO, en Madrid, dende o 86.
Actualmente vive entre
Cambados, Madrid e Nova
York, e a súa obra está presente tanto en espazos públicos, como o coñecido “Sireno” da Porta do Sol de Vigo, como en galerías e coleccións particulares. Este mesmo ano recibiu o Premio
Nacional de Artes Visuais.
Actualmente traballa
nunha peza que se exporá
en Nova York, relacionada
co “soño” de Martin Luther
King. Ao tempo, prepara un
proxecto para unha escultura pública en Pontevedra, e
outra exposición que se
inaugurará en Compostela
o 11 de decembro, concretamente na Galería SCQ.G

Xosé Luís Méndez,
presidente de Caixa Galicia,
e o escultor Francisco Leiro
observando unha das obras.
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Entrada principal ao Mercado do Progreso en Vigo. Arriba, o edificio histórico derrubado en 1975.

MERCAR.

100 anos
do Mercado
do Progreso
en Vigo
O pasado 1 de outubro o Mercado do Progreso de Vigo cele-

brou o seu primeiro centenario
de existencia cunha gala na que
participaron, entre outros, o actor Serxio Pazos e o contacontos
Cándido Pazó. A gala, foi a punta do iceberg dunha manchea
de actividades coas que o mercado se gaba das súas dez décadas fornecendo de produtos
frescos á cidade.
A historia do Mercado do
Progreso remóntase a princi-

pios do século XX, época na que
os mercados de Vigo eran ao aire libre nas prazas e rúas céntricas. Así, aos da Praza da Princesa, uníanse o da Constitución, o
da Leña (hoxe Calatrava) ou o
das Cebolas (na actualidade
Méndez Núñez). Nese contexto,
en febreiro de 1901, Benito Gómez Román asina os planos do
mercado. O edificio inaugurouse en 1908, tras unha serie de

modificacións realizadas por Jenaro de la Fuente quen, por enfermidade de Gómez Román, fíxose cargo da obra dende 1906.
Este patrimonio arquitectónico desapareceu coa súa demolición en 1975, froito da especulación urbanística, para concretarse na construción dun complexo
de locais comerciais, aparcamento, vivendas e mercado.
No seu centenario, a diferencia do resto de mercados vigueses, o Progreso está xestionado
polo concello, presentando notábeis signos de deterioro. Neste sentido, o presidente da Asociación de Empresarios Autónomos do Mercado do Progreso, Raúl Fontán, asegura que os
comerciantes presentaranse ao
concurso público para a adxudicación da xestión que terá lugar a finais de ano.
De momento, o groso das actividades que a Asociación ten
en marcha e coas que quere celebrar este aniversario oriéntanse cara a promoción e dinamización do mercado e dun xeito
diferente de mercar e de vender.
Dentro do programa en marcha
até finais de ano, figuran un curso de cata de viño, que se celebrará no edificio do mercado
polas tardes, un curso de cociña
de supervivencia e a posta en
marcha dun programa dirixido
a escolares. Trátase dunha serie
de visitas guiadas por unha nutricionista que lle ensinará aos
nenos a mercar alimentos equilibrados e a preparalos posteriormente.
Ademais, editarase unha revista no mes de novembro con
receitas saudábeis e o libro Os
Bolechas van aos Mercado do
Progreso, no que o pequenos da
familia ideada por Pepe Carreiro descubriran que se agacha
dentro dun mercado e de onde
proceden os alimentos que alí
se poden mercar.
REGRESO AO MERCADO. Igual que o
resto dos mercados da cidade, o
do Progreso está a experimentar un repunte na clientela. Tras
o boom que dende 1970 viviron
as grandes superficies e que
continuou até os 90, a tendencia estase a inverter na actualidade e cada vez son máis com-

pradores que se achegan ao
mercado a fornecerse de alimentos atraidos por un xeito diferente de comercio e polo trato
próximo cos vendedores.G
M.B.

EXERCICIOESAÚDE.

A importancia
da respiración
Un elemento moi importante
do adestramento é o control da
respiración. Xeralmente descóidase por falla de coñecemento
ou por non considerala suficientemente importante.
As técnicas ximnásticas e os
métodos orientais teñen moi en
conta a coordinación do movemento coa respiración, e incluso
no caso do ioga, existe un adestramento específico. Isto é así pola diferente forma de afrontar a
vida. Mentres en Occidente estamos sempre apurados e máis
preocupados por aspectos materiais, en Oriente hai unha
maior tendencia aos aspectos internos do ser humano. Cómpre
aprender os uns dos outros para
aplicar o mellor de cada filosofía.
Se vos fixades, cando somos
cativos respiramos de forma
distinta a cando maduramos.
Primeiro facemos unha respiración mais abdominal e natural
que se transforma en pectoral e
máis superficial. Se observamos
un bebé, veremos que cando
inspira parece como se inflase o
abdome, en cambio, os adultos
enchemos o peito.
A respiración abdominal é
moito mais saudábel xa que axuda a expulsar as impurezas e osixena mellor o sangue; ademais
facilita a relaxación. Este tipo de
respiración é mais lenta, de forma que durante un minuto podemos facer entre tres e oito ciclos. Pola contra o outro tipo é
mais rápido e menos profundo.
Unha persoa na casa pode
practicar diante dun espello ou
poñendo as mans sobre o abdome. Pouco e pouco iremos collendo a dinámica. No caso do
exercicio físico recomendamos
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que se faga un simple test inicial
consistente en contar os ciclos
respiratorios durante un minuto.
Como máximo deberiamos facer entre 12 e 15. Adestrando poderiamos chegar a oito ou nove,
inicialmente, para baixar a cinco
ou seis cun pouco de práctica.
Unha vez que coñezamos os
ciclos en repouso pasaremos a
contalos nos exercicios. Non
contedes o número de veces
que facedes o exercicio porque
se o facedes non poderedes
contar os ciclos respiratorios. O
normal é que canto máis rápido
fagades os exercicios, mais veces
necesitedes respirar. O efecto
adestramento consistirá en ser
capaces de manter un ritmo de
execución do exercicio e diminuír o número de ciclos.
Se adestramos desta forma
sobrecargaremos menos o corpo porque o estrés físico será
menor, o sistema nervioso funcionará dunha forma mais fluída, o pensamento estará máis
centrado no que estamos a facer
e nas sensacións corporais e o
consumo de calorías procedentes das graxas será maior. Polo
tanto é mais recomendábel para
as persoas que pretenden perder peso ou adelgazar. Tamén é
moi recomendábel facer este tipo de respiración e contar os ciclos para aquelas persoas que
padecen insomnio, xa que esixe
unha considerábel dose de concentración e evita a dispersión
mental que se produce neses
momentos da noite.
É normal que ao principio haxa un problema de coordinación
ou que incluso algunhas persoas
noten presión no peito porque
non estamos acostumados a
contar as veces que respiramos e
o movemento rápido tende a levar parello un ciclo de inspiración-expiración elevado, tamén
porque ralentizamos a respiración dunha forma forzada en lugar de facelo de forma natural
Se temos paciencia, será todo un descubrimento comprobar como podemos movernos
rápido e respirar amodo, mantendo unha serenidade e claridade mental que soe desaparecer coa axitación do exercicio estresante. Se levamos este sistema ao traballo con pesas, comprobaremos que o noso corpo
reaccionará de forma totalmente distinta, sentindo os músculos tensos polo adestramento
pero sen estar sufocados nin esgotados a nivel cardiovascular.
Os músculos será mais difícil

que acumulen ácido láctico e
polo tanto será mais improbábel a aparición de maniotas.
Moitos pensarán que este será un adestramento de menor
eficacia polo costume de adestrar con altos niveis de estres pero a realidade é que dende o
punto de vista da saúde, esta forma de traballar é moito máis
axustada ás nosas características e demandas da vida laboral,
facéndose un traballo non só
por fóra senón tamén por dentro. Invitamos a que probedes e
veredes como ao rematar sentiredes un benestar moi pracenteiro e os músculos activos polo
traballo ben feito.G
Xurxo G. Ledo

jgledo@gmail.com

Interior de Casa Ramallo.
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Unha histórica
casa de comidas
Casa Ramallo
Antiga estrada Padrón - Noia
15911 Rois - A Coruña
Teléfono: 981 80 41 80.
Prezo medio p/p: 25 euros.

Dende 1898 levan traballando
os fogóns de Casa Ramallo, restaurante no coruñés concello de
Rois. É, claro está, unha das máis
vellas casas de comidas de Galiza. Máis dun século de tradición
mantida por tres xeracións da
mesma familia que, dentro das
orixinarias paredes de pedra do
mesmo casal no que comezou
esta empresa, seguen a loitar
por manter unha oferta gastronómica seria, serena e de acreditada calidade.
A súa é unha cociña tradicional e de tempada, elaborada cos
mellores produtos das terras do
Sar. Pratos con sabor solemne,
caseiro; sabores que lembran os

xantares das datas grandes, dos
días de festa de antano. Salpicóns e escabeches en verán, angulas e caza en outono (xabarín,
faisán, perdiz ou coello). Obrigatoria lamprea no inverno e
pratos tradicionais todo o ano.
Mariscos frescos, xoubas guisadas, fideos con ameixas, callos,
raxo con mazá e castañas, ou
xarrete con patacas, todo acompañado por unha extensa e variada adega.
Casa Ramallo é un lugar
agradable, tamén amable, relaxante e de trato aberto. Un espazo froito da experiencia de cento
dez anos de boa cociña galega.G
Xosé Rey
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1.328 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

Manoel de Oliveira, o xa centenario cineasta portugués de quen se
proxectan algúns filmes no CGAI.
Coordenado por Gonzalo Vilas
ALLARIZ
¬MÚSICA. Jaso&Boo Jazz Performance. Banda que basea o
seu proxecto na adaptación de
grandes clásicos de estilo crooner.
O sábado 11, ás 00:000, na Café Cultural Roi Xordo.

Outono
teatral
en Carballo
O outono é época de rentrée teatral, de estrea das novas producións e de posta en marcha
dos motores de compañías e escenarios.
En Carballo preséntase unha das
citas teatrais clásicas e máis destacadas do outono, o XVII Festival
Internacional de Outono de Carballo. Destacado pola súa lonxevidade, desde o seu inicioen 1992,
pola súa progresión en incidencia
social e número de espectadores. E
tamén polo seu progresivo incremento en calidade dos grupos.
A programación durará até o 1 de
novembro. Haberá 9 representacións teatrais de sala a cargo de
compañías de Valencia, Galicia,
Madrid, Baleares, Italia, Portugal ou
Bélxica, e un amplo programa de
actividades paralelas como animación teatral e teatro de rúa, o concurso escolar de teatro lido, o encontro de festivais, a Rúa dos Contos, unha exposición e a entrega
do galardón Xograr de Outono,
entre outras.
Así como outras edicións foron
adicadas a un tema común, este
ano o “leit-motiv” é a homenaxe
ao grupo local Ártabro Teatro, ao
cumplir os 20 anos de actividade
na vila do Bergantiños.
A organización corre por conta da
Asociación Cultural Telón e
Aparte e o Concello de Carballo.
XVII Festival Internacional de Teatro
de Outono (FIOT), Carballo,
até o 1 de novembro.

AS PONTES
¬EXPO. Hermanos Mayo na
Guerra Civil. Exposición de fotografías impactantes e históricas
deste estudio durante a guerra española. No Mercado Vello.
¬TEATRO. O clube da calceta.
Unha obra da compañía Teatro do
Morcego, este venres 10, ás 21:00,
no Teatro Alovi.
BOIRO
¬TEATRO. Bailadela da morte
ditosa. Un texto de Roberto Vidal Bolaño posto en escena por
Teatro de Ningures. O venres 10,
ás 21:00, na Casa da Cultura Ramón
Martínez López .
BUEU
¬EXPO. Historia da navegación. O Museo Massó mostra 90
modelos náuticos cos que ilustra a
evolución da técnica náutica ó
longo dos séculos. Embarcacións
primitivas,fenicias, gregas ou romanas, barcos de vapor ou vela,
até os actuais buques pesqueiros a
motor. Mostra permanente no Museo Massó.
¬MAXIA. Cocktail Máxico. Espectáculo de maxia a cargo do MagoCali, o venres 10, ás 22:30, con
entrada a 5 euros, no pub Aturuxo.
¬ MÚSICA . Mama Boogie . O
grupo madrileño de funkSwing-Soul estará este domingo
12, ás 21:30, entrada 5 euros,no
Bar Aturuxo.
¬MÚSICA. Cockney Rejects +
Post Mortem + Skulldog. Concerto este sábado 11, ás 23:00, entradas 17 a 20 euros, na Sala Zona.
CALDAS DE REIS
¬MÚSICA.Los casanovas. Banda
que recupera temas potentes do
rock dos 50 e 60. O venres 10, ás
23:00, na Zona Zero.
CARBALLO
¬TEATRO. Festival Internacional de Outono FIOT. Festival
que se estende até o día 1 de novembro. Nesta semana poderemos
ver E ti quen ves sendo, de Talía Teatro (Cee). Prezo 5€, o venres 10, ás
21:00. O sábado 11, ás 21.00, Don
Juan Tenorio, pola compañía valenciana L’Om-Imprebís. Prezo: 10€.
E o domingo 12, ás 21.00 , Imprebís,
pola mesma compañía L’Om-Imprebís, con entrada a 5 euros. N a
Casa da Cultura.

¬ EXPOSICIÓN
Celso Emilio Ferreiro,
fotobiografúa sonora
A mostra presenta a vida e obra
do poeta de Celanova mediante
paneis informativos que repasan
a través de textos e imaxes a súa
traxectoria vital desde Celanova
até Madrid, pasando pola guerra
en Asturias ou o exilio en Caracas.
Ademais, en dúas vitrinas exhíbense ao público un conxunto de
obxectos persoais pertencentes
ao poeta ourensán.
Os visitantes poderán tamén
acceder á proxección dun documento audiovisual realizado
con imaxes e músicas extraídas
da obra Fotobiografía Sonora
de Celso Emilio Ferreiro. Este
libro CD,editado pola editora
musical Ouvirmos,aproxímase
ao autor a través de máis de cen
fotografías do seu álbum familiar e de dous CD's nos que se
recolle a propia voz do
poeta,así como unha escolma
dos seus poemas musicados.
A voz de Celso Emilio Ferreiro é
una das máis importantes da nosa
literatura, a de quen alimentou
coa súa palabra a varias xeracións
A CORUÑA
¬CINE. Programación CGAI.
Xoves 9
Terence Davies. 20.30 h. Of Time and
the City(2008) 74´. S
Venres 10
David Lean. 20.30 h. Sangue, suor e
bágoas, David Lean e Noël Coward,
1942. 116´. Subtítulos en galego.
After Hours
23.00 h. Amnésico por compasión
(Guillermo Arias-Carbajal, 2007); Do
mesmo Oslo,(Guillermo Arias-Carbajal, 2008) 30´. Vídeo. Presentación
a cargo do seu autor. Entrada gratuíta.
Sábado 11
Historias de cine para nenos
18.00 h. Kirikú e as bestas selvaxes
Michel Ocelot e Bénédicte Galup,
2005. 75´. Versión castelá. Entrada
gratuíta.
David Lean. 20.30 h. Sangue, suor e
bágoas.David Lean e Noël Coward,
1942. 116´. Subtítulos en galego.
Luns 13
Terence Davies. 20.30 h. A casa da
ledicia(2000) 140´. Subtítulos en
galego.
Martes 14
Fóra de serie: Manoel de Oliveira e
Marisa Paredes. 20.30 h. O espelho
mágico. Manoel de Oliveira, 2005.
137´. Subtítulos en galego. Entrada
gratuíta.

de músicos e poetas.
A proposta desta exposición é ,
nas verbas dos seus promotores,
dar unha mostra de literatura para
ollar e para ouvir. Un percorrido
por máis dun cento de imaxes
que marcaron a vida do autor, seleccionadas por Carlos Díaz e comentadas por Ramón Nicolás,
Xurxo Souto e Mónica Rodríguez,
ilustrarán un poema representativo que nos permitirá un estudo
por décadas do universo literario
e persoal de Celso Emilio.
Mércores 15
Fóra de serie:
Manoel de Oliveira. 20.30 h. Cristobal
Colón, o enigma,Manoel de Oliveira,
2007. 75´. Subtítulos en galego. Entrada gratuíta.
Na Rúa Duran Loriga, 10 baixo.
¬EXPO. Esculturas de Diego
Cabezas. Até o 30 de outubro, na
Galería Sargadelos, na Rúa Real.
¬EXPO. Un día en Mongolia.
Máis dun centenar de obras, pezas e
obxectos domésticos e rituais exhíbense nunha mostra organizada
pola Obra Social A Caixa e a Concellaría de Cultura, que se poderá visitar

O máis singular da mostra é que
nos permite a posibilidade de escoitar ao propio autor recitando
un dos seus poemas ou ouvir
cómo moitos autores, como Suso
Vaamonde, Luis Emilio Batallán, María Manuela, Los Tamara
ou Fuxan os Ventos interpretaron os seus textos en temas xa clásicos na música galega.
No Verbum, Casa das Palabras,
Vigo, até o 30 de novembro.

gratis até o 9 de novembro. No
Kiosko Alfonso.
¬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, especialmente en pezas clave da súa
filmografía, como Metrópolis(1927), Os Nibelungos(1923-24)
ou a serie adicada á figura do Dr.
Mabuse, en varios títulos. A mostra

E ti quen ves sendo?, obra de Talía Teatro no Festival FIOT de Carballo.
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Fuxan os Ventos están a levantar
unha grande expectación diante
do seu concerto en Santiagoco espectáculo Terra de Soños,nos vindeiros días 18 e 19 deste mes. Á
hora de redactar estas páxinas
aínda quedaban entradas para o
domingo 19, non así para o sábado.

¬ MÚSICA

O músico de Mali Toumani Diabaté

Toumani Diabaté
Toumani Diabaté, intérprete nacido en Mali en 1965, destaca
por ser un experto na kora, unha
variante da arpa propia de África.
Ademáis, é un instrumentista
versátil, intérprete dos ritmos da
súa terra con igual destreza que
doutros estilos internacionaiscomo o jazz ou o flamenco.
A kora é típica de países da África
Occidental, como Mali, Senegal,
Guinea ou Gambia. A diferencia
da arpa, a kora ten 21 cordas e
constrúese a partir da metade
dunha cabaza á que se lle engade coiro de vaca para crear
unha caixa de resonancia. Se ben
o seu son se asemella ao da arpa,
segundo se toque pode achegarse ao da guitarra flamenca.
De feito, Toumani Diabaté ten
colaborado con grupos con influencia do flamenco, como é o
caso de Ketama.
A Toumani Diabaté o gusto pola
kora venlle de familia, pois seu
pai –Sidiki Diabaté- foi o primeiro en grabar un disco con
música deste instrumento. Toumani, pola súa banda, leva xa 11
traballos publicados, o último
este mesmo ano baixo o título
de “La Mande Variations”.
Jali ou historiador oral é o nome
que reciben os intérpretes de
kora. Diabaté é un deses artistas
que, ademais de contara música
tradicional do seu país, atrévese
a mesturala con outras dos lugares que visita.
Chega a Pontevedra da man de
Pecados. Ciclo de músicas prohibi-

das, que ofrece a posibilidade de
mercar un bono para asistir a
este e os dous concertos programados para novembro e decembro: Stereolab e The Residents.
O domingo 12, ás 21:30, no
Pazo da Cultura (Auditorio),
Pontevedra.

Na Virada
Na Virada, grupo formado na actualidade por Mª Xosé López,
(voz, zanfona,cavaquinho, tarrañolas, ex -Muxicas), Humberto
Heredia, (guitarra,voz, ex –Resentidos), Xico de Carinho (harmónicas,percusión brasileira), e
Rodri Martínez (percusión galega,caixa,yembê, culleres), estará nas festas de San Froilán de
Lugo.
Xico de Carinho, músico, musicólogo, amigo do Zeca e animador
cultural incombustible, é un dos
puntais do grupo.
Neste concerto, Na Viradainterpretará entre outros, varios temas
musicados polo grupo dos poetas lucences Manuel María,
Uxío Novoneyra e Xosé Lois
García, sendo un deles o tema titulado “A Lugo”, de Xosé Lois. Outros temas do seu actual repertorio serán sobre poetas galegos e
portugueses, como Neira Vilas,
Anisia Miranda, José Afonso,
José Mário Branco ou Fernando Pessoa e temas populares galego-luso- brasileiros.
O sábado 11, ás 13,15, no templete
da Praza Maior, Lugo.

ofrece unha selección de debuxos,
fotografías, fotogramas, esculturas e
maquetas, entre as que destaca a
famosa Mensch-Maschine, o coñecido robot de Metrópolis.Aberta até
o 16 de novembro na Fundación
Luís Seoane.
¬MÚSICA. Cool Beat. Actuación
deste cuarteto galego de jazz, este
venres 10, ás 22:30, no Jazz Vides.
¬MÚSICA. Overfused . Actuación para este xoves 9, ás 23:00,
no Garufa.
¬MÚSICA. La Edad Prohibida.
Concerto para sábado 11, ás 19:30,
na FNAC.
¬MÚSICA.La Banda de los Denunciados. Hai anos chamados
La Banda de los Pies Felices, este
grupo coruñés actúa o venres 10 , ás
22:00, gratuito, no Mardi Gras.
¬MÚSICA. Kepa Junkera. Haberá unha Masterclass e encontro
co público. Cita para o martes 14, ás
19:30, na FNAC.
¬ TEATRO . Os contracontos
de Talyta e Kumy. Teatro infantil, baseados en contos levados a termo polo grupo Talytakumy. O domingo 12, ás 19:00,
no Teatro do Andamio.
FERROL
¬CINE. Galiza: o cine en galego .Ciclo que trae un filme cada
martes ás 19:00, con entrada de
balde. Este martes 14 proxéctase
Divertimento, deJ. García hernández(2000), con Francisco Rabal,
Federico Luppi, Pastor R. Feal, Sonia
Castelo. Como o resto do ciclo, no
Ateneo Ferrolán.

¬EXPO. Alfonso Costa. Exposición
de pinturas deste artista galego,
aberta até o 31 de outubro, na Galería
Sargadelos.
¬EXPO. O Ché é dos revolucionarios. Exposición de carteis biográficos do Ché Guevara. Até o 15 de
outubro no Ateneo Ferrolán.
¬MAXIA.Encantamento. Espectáculo do mago Martín Camiña. O
venres 10, ás 23:00, na Sala Run Rum.
¬MÚSICA. Carlos Childe Troupe.
Actuación para este xoves 9, ás 22:00,
entradaa 2 euros, na Capela do Centro
Cultural Torrente Ballester.
¬MÚSICA.Mitocondrias. Actuación para este sábado 11, ás 22:00, na
Sala Run Rum.
¬TEATRO. Odonata . Odonata é
unha obra escénica que fusiona a
danza coa música e a videoarte
para falar do instinto animal que

todos posuímos. Polo grupo
Cía. Pepe Hevia . O domingo 12,
ás 20:30, no Teatro Jofre.
FOZ
¬TEATRO. Babiliglub. A compañía Galitoonpresenta este novo espectáculo, unha obra pensada para
os máis pequenos. O xoves 9, ás
19:00, na Sala Bahía.
O GROVE
¬ FESTA . XLV Festa do marisco. Nova edición da coñecida festa, con variadas actividades que se prolongarán até o día
12 deste mes.
¬ MAXIA . Mago Antón. O coñecido mago presenta o seu espectáculo de pequeno formato
Unipersonal. Este domingo 12,
na sala Náutico .

Babiliglub é un nov
esenta
ta en Fo
novo espectáculo
espectáculo de Galito
alitoon,
on, que o repr
represen
Foz.

¬ TEATRO
XIII Festival
Galicreques 2008
Santiago
A edición deste ano dos Galicreques divide o seu programa en
distintas seccións, en función do
público ao que vai dirixido. O certame está organizado pola Asociación Cultural Barriga Verde, e
ofrecerá espectáculos de monicreques para todos os gustos e
técnicas, dende os títeres de fíos,
até as sombras, pasando polo manexo con luvas.
De luns a venres, en sesións
matinais, ofreceranse espectáculos para escolares, para os que xa
se esgotaron todas as prazas. Cara
á fin de semana poderase disfrutar de espectáculos para todos os
públicos e mesmo algunhas funcións dirixiranse en exclusiva ao
público adulto.
Por outra banda, celebraranse

espectáculos de rúa, na praza de
Praterías e na do Toural e, na Alameda, situarase un camión, da
compañía francesa Teatro Risorius, con capacidade para 45 espectadores, que ofrecerá espectáculos o venres, sábado e domingo.
Este ano hai que destacar a ausencia do cine Yago, xa pechado,
como habitual sede do certame.
Ao tempo, no Centro Socio-

cultural das Fontiñas permanecerá aberta unha exposición dedicada aos títeres de Asia, do 1 ao 14
de outubro, e haberá unha sección dedicada á formación, na
praza do Toural, con obradoiros
nos que os asistentes poderán
construír os seus propios espectáculos de monicreques.
Até o domingo 12,en Santiago.
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Non comment, dirixidos por
Quico Cadaval , presentan Obra,
un espectáculo que transcurre literalmente no andamio duns tempos difíciles.

¬MÚSICA. Rockers go to hell.A
banda coruñesa ofrece un divertido
espectáculo cun repertorio de versións moi particulares de grandes
clásicos dos 50: Cash, Warren Smith,
Jerry Lee Lewis, Elvis... A entrada
custa 3 euros. Este venres 10,
ás01:00, nasala Náutico .

de Santa María. Na na Praza Horta
do Seminario terá lugar a Noite de
Rock Galego, ás 22:00 actuarán Def
Con Dos,The Ellas e Miguel Costas
con Germán Coppini .
Domingo 12: Pechando o calendario de concertos, ás 22:00 actuará Melendi na na Praza Horta
do Seminario.

LARACHA
¬MAXIA. Mago Antón. O coñecido mago presenta o seu espectáculo de pequeno formato Unipersonal. Este sábado 11, no Pub D’AntónRock 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 Marcos (Museo Provincial).
¬EXPO.Curros Enríquez. Nación, liberdade e progreso. Exposición sobre a vida e
o tempo do vate de Celanova, na
Horta do Seminario.
¬EXPO. Xosé Marra. Exposición
de fotografía titulada Presentimento. Dí o autor: “Se un día che
aparece un deses marcos de cor fosforito na túa leira, ándate con ollo,
pois logo terás unha ruidosa rotonda arredor das túas vacas”. No
Mesón do Forno, Río Ser, 12.
¬EXPO. Proxecto Abertal, 99
artistas lucenses. Até o 4 de
marzo de 2009, 99 artistas lucenses
expoñen nas salas 29, 30, 31 e 32 do

MONDARIZ
¬ MÚSICA . Faltriqueira. O
grupo feminino de percusión e
voces estarán estesábado 11, ás
21:00, entrada gratuita,no Auditorio do Centro Social.

Obra do artista Karballo, que expón na Galería Visol ourensana.

Museo Provincial de Lugo. Noventa
e nove propostas que abranguen
todos os estilos, todas as técnicas,
todas as idades. NoMuseo provincial.
¬MÚSICA.Mama Booguie. A
mestura de estilos como o funk, o
soul ou o R&B caracterizan a música
desta banda que nace en Santiago
de Compostela. O sábado 11, ás
00:00,no clubeClavicémbalo.
¬ MÚSICA . Festas de San
Froilán. As afamadas festas lucenses traerán, á marxe das actividades lúdicas e gastronómicas
habituais, estas actuacións para
esta semana final:

¬ FESTIVAIS
XIII Edición Festival
de Cine Internacional
de Ourense 2008
O Festival de Cine Internacional de
Ourense presenta este ano una selección con 301 produccións cinematográficas e audiovisuais das
máis innovadoras e destacadas de
todo o mundo, así como unha mostra con 76 produccións e estreas de
Galicia,procedentes de máis de 80
países distintos.
En paralelo as proxeccións, este ano
ofrécense actividades dirixidas ao
público e aos profesionais para animar a formación profesional das
novas xeneracións de creadores audiovisuais.
As principais actividades serán:
Actuación especial de Mercedes
Peónna gala inaugural; como filme
de inauguración proxéctase Eloxio
da distancia, de Felipe Vega e Julio
Llamazares

114 películas en competición.
187 filmes na sección temática.
76 filmes na sección Panorama de
Galicia.
-Foro Academia Aberta 2008. A
lingua no Audiovisual a debate en
colaboración coa Academia Galega
do Audiovisual.
-EAVE/OUFFF Masterclasses, en
colaboración co EAVE, programa
Media da UE. Guión / Desenvolvemento / Marketing / Pitching.

Xoves 9 : Unha noite para os grupos locais. Os consagrados Holywater, e os máis novatos Kimuru
e Psicolepsia,ás 21:00 horas, na
Praza Horta do Seminario.
Venres 10: ás 18.30, actuarán na paraza de Santa María Batitale Kentokaki. Desde as 21:00,na Praza Horta
do Seminario, Facto delafé y las flores azules, Pastora, Safari Orquestae Doctor Think.
Sábado 11: El Canto del Loco actuará ás 21:00 no Pazo de Feiras e
Congresos. ( único concerto de
pago). O Festival de Folklore Tradicional terá lugar ás 18:00 na praza

-Co-producindo en Europa: Presentacion do Co-production Forum
Europeo.
-Presentación Ópticas Cruzadas:
Galicia / Cuba. 6 co-produccións en
rigorosa estrea.
-Ourense Film Festival loves Fantasporto. Encontro dos directores
dos Festivais de Porto e Ourense.
-Homenaxe a Humberto Solás.
Premio "Toda unha Vida" do Festival para o director cubano.
-Romeo e Xulieta e Tirant
Loblanc. Exposición de Banda Deseñada de David Rubín e Miguel
Porto. Organizada pola Casa da Xuventude de Ourense.
-Mostra de Novos Media. Selección de obras da competición de
Novos Media.
-Rostros: polo camiño nos coñeceremos.Viaxe a procura da
identidade do Paragüai e do
pobo guaraní.
-Arte dixital e novas tecnoloxías
en Cuba.Conferencia de Victor Ca-

MONDOÑEDO
¬EXPO. Percorridos. Artes
plásticas da Mariña. Exposición colectiva de artistas da comarca, aberta até o 31 de outubro,
no Centro de Desenvolvemento
Comarcal.
MONFORTE
¬MÚSICA. Moondogs Blues
Party.Actuación do grupo galego
este venres 10, ás 23:30, na sala El
Otro Caimán .
¬TEATRO. Os músicos de Brenes. Obra de monicreques baseada na fábula dos Irmáns Grimm,
representada polo grupo sevillano
Buho y las Maravillas. O domingo
12, ás 18:00, no Edificio Multiúsos .
MUROS
¬ TEATRO . Náufragos. Unha

saus e mostra de Videos de
Eduardo Moltó.
A 13 edición do Festival de Cine Internacional de Ourense celebraráse do
11 ao 18 de Outubro do 2008.

I Ciclo Cinema e Sociedade
(Narón e bisbarra)
A Asociación «Conxeito» organizará
entre desde o sábado 4 e até o
día11 a I Mostra «Cinema e Sociedade», que terá coma presidente
de Honra ao actor arxentino Federico Luppi. O certame terá varios escenarios e organizará exposicións
de cartelística e material cinematográfica en distintas salas de cinema
da comarca de Ferrol. A asistencia
ás proxeccións será gratuíta.
O programa da mostra engloba
dúas proxeccións diarias, mesas redondas e cine-fórum, que acollerán
os Multicines Box de Narón. A gala e
cea de clausura do festival, no Pazo

obra do grupo Teatro Galileo,o
sábado 11 ás 21.00, no Centro Cultural e Xuvenil.
NARÓN
¬ TEATRO . Obra. Unha obra en
construción, moitos metros sobre o nivel do chan. Os operarios
non falan, en parte polo barullo
das máquinas, en parte porque
veñen de países e culturas diferentes.Non Comment, con Victor Mosqueira, Marcos Orsi e
Borja Fernández, estrean esta
obra, dirixidos por Quico Cadaval. O venres 10 e sábado 11, ás
20:30, no Auditorio Municipal.
¬CINE.I Mostra Cinema e Sociedade. Ciclo de filmes que terá
lugar até o sábado 11 en diversas
localizacións (información aparte).
NOIA
¬TEATRO. Sobre flores y cerdos. Un espectáculo de teatro e
música conducido por Nancho
Novo. O venres 10, ás 22:00, no
Coliseo Noela.
OLEIROS
¬TEATRO. Extrarradios.Subtitulada “Comedia de mulleres desamparadas”, é unha obra da compañía
Teatro do Noroeste. O sábado 11,
ás 20:30, noAuditorio Gabriel García
Márquez.
OURENSE
¬EXPO. Meanwhile. Obras de

Libunca de Mugardos, estará presentada polos actores protagonistas do filme «Pradolongo» e polo
seu director, Ignacio Vilar. Estes serán os encargados de entregar a
mención especial da mostra, que
recae este ano na Academia Galega
do Audiovisual e máis á Asociación
de Actores e Actrices de Galicia.
Até o sábado 11, Narón e cines da bisbarra ferrolá.
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Tchaikovsky será lembrado nunhas audicións musicais en Pontevedra.

Antón Cabaleiro, expostas naGalería Marisa Marimón.
¬EXPO.De Nova materia.Escultura contemporánda colección Caixanova. Estará aberta até o 19 de
outubro, no Centro Social da entidade financieira.
¬EXPO.Un verán en mil e
unha instantáneas. Exposición
colectiva de fotografías, até o 19 de
outubro, na Asociación Xuvenil
Amencer.
¬EXPO.Obra plástica de Antón
Risco. Obras do pintor e escultor
ourensán, nunha exposición que se
inaugura o martes 16, ás 20:30, no
Auditorio Municipal de Ourense.
¬EXPO.Frescos. Exposición de
pintura do autor galego Karballo,
que estará pendurada até o 31
deste mes. Na Galería Visol.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actuacións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Vendetta + Stigma
Tribet. Concerto Metal- Hardcore coas bandas Vendetta (Ourense) e Stigma Tribe (Pontevedra). A entrada custa 5 euros( con
consumición). Este sábado 11, ás
21:00, no Rock Club.
¬MÚSICA.Norge Batista. Actuación deste cantautor cubano, afincado desde hai anos en Galiza. Este
venres 10, ás 21:30,entrada a 2 euros, no Café Cultural Auriense.
¬TEATRO. Dáme veleno. Un avó
e unha avoa, moi especiais, preocupados pola súa descendencia , tentan comunicarse con ela dende o
alén. Unha obra da compañía Sarabela Teatro, que se pode ver este

Dame veleno represéntase en Ourense.

xoves 9 e venres 10, ás 20:30 , no Teatro Principal.
ORDES
¬MÚSICA.Fabulosos Cubatas
de Fockink Brothers. Actúan este venres 10, ás 23:00, no
Pub Badulake.
PONTECALDELAS
¬MÚSICA.Tango Bar. Unha revisión dos tangos clásicos. A forza da
voz de M. Melendrez (ex-Doré) e os
coidados arranxos conseguen un directo impactante.O sábado 11, ás
23:30, no Pub Leblón.
PONTEVEDRA
¬ CINE .Ríos e mareas Unha
nova xornada de “Cine Solidario”
nos achega ao traballo que o artista Andy Goldsworthy desen-

rola dende hai anos nas fragas e
beiras dos ríos. O mércores 15, ás
21:00, no auditorio do Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Mulleres artistas no século XX. Exposición, en homenaxe
ao papel feminino na arte do século
pasado,que permanecerá aberta até
o 26 de outubro, no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. O espello do cotiá. Exposición que permanecerá aberta até o
12 de outubro. Na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬FOTO. As memorias de Pontevedra. Proxecto donde até o 16
de outubro se escanearán no momento 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 mediodía, no Palco da Música.
¬MÚSICA. Audicións musicais
de Tchaikovsky. Este ciclo ten
por obxectivo achegar a música
clásica ao público en xeral, a través
de audicións das pezas máis importantes dos compositores aos que
se adica, neste caso Tchaikovsky. O
xoves 9,ás 19:00, na Fundación
Caixa Galicia.
¬MÚSICA.The Ten Tenors Este
grupo vocal australiano formouse
en 1995 con 10 estudantes de
ópera. Anos máis tarde conseguirían recoñecemento internacional,
enchendo os mellores teatros do
mundo . O xoves 9, ás 21:00, no auditorio do Centro Social Caixanova.
¬MÚSICA.Mama Booguie.A mestura de estilos como o funk, o soul
ou o R&B caracterizan a música
desta banda que nace en Santiago
de Compostela en 2000. O venres
10, ás 23:30, na Sala Karma.
¬MÚSICA.Holywater. Os galegos
traen o seu último disco, ‘“Tranquility”, rock en estado puro. O sábado
11, ás 23:30, na Sala Karma.
¬MÚSICA.Toumani Diabaté. O
intérprete nacido en Mali é experto
en kora, unha variante da arpa propia de África. O domingo 12, ás
21:30, no Pazo da Cultura (Auditorio).
O PORRIÑO
¬EXPO.O Patrimonio marítimo de Galiza. A mostra, que
permanecerá exposta nas instalacións do Albergueao longo do mes de
Setembro, fai un repaso polas actividades, modos de vida e oficios vencellados ao mar en Galiza ao longo
da historia do noso país.

Batital, grupo lucense que actúa nas Festas de San Froilán.

REDONDELA
¬TEATRO.Chicho e a Santa
Compaña. Unha obra da compañía Lambríaca, este venres 10, ás
20.30, no Multiúsos da Xunqueira.
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A Feira Galega das Artes Escénicas 2008 desenvolverase en
Compostela do 13 ao 17 de outubro
coa participación de máis de 25 compañías de teatro e danza e a asistencia
de 140 programadores e distribuidores culturais. Na foto, Drácula, da Compañía do Chapitó.

RIBADEO
¬EXPO. Percorridos. Artes
plásticas da Mariña. Exposición colectiva de artistas da comarca, aberta até o 31 de outubro,
no Forte de San Damián.
SADA
¬CINE. Homenaxe aos Irmáns
Suárez Picallo. Xornadas con
conferencias, actuacións musicais e
todo tipo de actividades sobre estes
irmáns insignia do galeguismo. Do
xoves 9 ao martes 14.
SANTIAGO
¬ CINE . Recreos . Récréations,
de Claire Simon (Franza, 1998) é
unha recreación suxerente e por
veces surrealista do mundo de
fantasía dos cativos. O mércores
15, ás 22:00, polo Cineclube de
Compostela, nocentro social O
Pichel, rúa santa Clara, 21.
¬EXPO. A rarear. Esculturas en diversos materiaisde Manolo Paz,
que estará instalada até o 12 de outubro o Colexio de Fonseca.
¬EXPO. Enxebre. Exposición de
pinturas do psicólogo e pintor Enrique Galindo, que estará aberta
todo o mes de outubro, no Colexio
Oficial de Psicoloxía de Galicia, Rúa
Espiñeira, 10-Baixo.

Homenaxe aos irmáns Suárez Picallo, en Sada.

¬EXPO. Imaxes. Na galería José Lorenzo,da Travesía do Franco, inaugúrase unha exposición de lenzos de
Macías, titulada Imaxes, que ficará
aberta até o 14 de outubro..
¬EXPO. Waltercio Caldas . Waltercio Caldas (Río de Xaneiro, 1946)

traballa no difuso e expandido eido
da escultura contemporánea ou,
para sermos máis precisos, co espazo. Até o10 de decembro, no Museo de Arte Contemporánea (CGAC).
¬EXPO.De Vigo a Bos Aires, Laxeiro e a pintura galega da
posguerra. Pinturas de Laxeiro e
outros autores galegos, centradas
na posguerra. Estará aberta até finais de ano, no Parlamento Galego.
¬EXPO. Paisaxes humanizadas, terras vividas. O fotógrafo
Luís Hixinio Flores Rivas ofrece un
retrato etnográfico e ecolóxico dos
pobos lucenses cunha colección de
setenta instantáneas de paisaxes
marcadas polas pegadas da actividade humana. A mostra permanecerá aberta no Museo do Pobo Galego até o vindeiro 9 de outubro.
¬EXPO.125 anos de teatro galego. Exposición, na Biblioteca Pública Ánxel Casal, composta por paneis que recollen os distintos períodos do teatro galego.
¬MÚSICA.The Blows. O grupo vigués será o encargado de abrir a
tempada de concertos da NASA
presentando o seu primeiro traballo
discográfico "Upskirts" (Pupilo Records). Un son post punk de calidade. A súa actuación estará precedida polos Dirty Socks, unha noví-

¬ CONVOCATORIAS
VI Certame de poesía Aurelio Aguirre
Os Centros Socioculturais convocan o VI Certame Literario 'Aurelio Aguirre' de Poesía 2008.
O premio será de 1000 euros e as bases do
certame recóllense a seguir:
- Ter máis de 14 anos e residir na comunidade
autónoma galega.
- O tema será libre. Os relatos deben ser
orixinais e inéditos. Só se admitirá un traballo por persoa.
-En lingua galega.
-A extensión non poderá ser menor de 50 versos nin maior de 100.
- Presentarase unha copia mecanografada a
dous espazos e por unha soa cara, en Din A4
debidamente grampados, cosidos ou encadernados; e unha copia en formato dixitalizado (PDF ou un formato aberto como ODT,
TXT, RTF, etc.).
- Os poemas irán nun sobre pechado no que
figurará de forma destacada: VI Certame de
Poesía Aurelio Aguirre e o título da obra;
dentro deste irá outro sobre pechado co título da obra escrito por fóra no que se introducirán os datos da autora ou autor (nome,
apelidos, enderezo e teléfono, así como
unha fotocopia do DNI). Nin nos traballos
nin no sobre figurará ningún elemento que
permita identificar a autora ou autor.
-O prazo de presentación dos traballos conclúe o 31 de decembro de 2008 e deberanse

Retrato deAurelio Aguirre.

entregar no Rexistro Xeral do Concello de Santiago (rúa do Presidente Salvador Allende, 4).
Unha vez rematado o prazo publicarase a listaxe de traballos presentados na páxina web
de Centros Socioculturais durante 15 días para
posíbeis reclamacións.
- O xurado estará composto polo concelleiro
delegado de Centros Socioculturais, tres técnicos, a gañadora ou gañador da anterior
edición e un escritor. A decisión do xurado é
inapelábel.
-A decisión do xurado darase a coñecer antes
de marzo de 2008. Farase entrega dunha acreditación do premio acadado no acto de entrega de premios.
-Os orixinais e as copias poderán ser recollidos

Os vigueses The Blowsactúan na Sala NASA.

sima banda compostelán. Entradas
a 8 euros anticipada. O xoves 9, ás
21:30, na Sala Nasa.
E o día seguinte, venres 10, ás 23:00,
Detour. Este grupo vigués de repertorio cosmopolita e tradicional
presentará un espectáculo de caba-

na biblioteca do CSC de Vite até un mes despois da entrega de premios.
-O Departamento de Centros Socioculturais
poderá publicar as poesías gañadoras, sen que
isto implique privación ningunha dos dereitos
de autor para a súa publicación posterior.
-O premio poderá ser considerado deserto
polo xurado en caso de non acadar o nivel
de participación ou de calidade esperado.
Nese caso darase un premio simbólico ao
mellor traballo.
-A participación no concurso supón a aceptación das súas bases.
Máis información:
Centro Sociocultural Aurelio Aguirre de Conxo
Tel. 981 528 740
bibliotecacsc@santiagodecompostela.org
www.santiagosociocultural.org

Festival Curtocircuito
O Festival Internacional de Curtametraxes Curtocircuíto, organizado pola Concellaría de Promoción Económica, Emprego, Comercio e Turismo e a Concellaría de Cultura, continúa apostando pola formación no terreo audiovisual.
Nesta V edición do festival, organízanse 3 obradoiros, un destinado aos máis cativos ("Iniciación á animación para Nenos") e dous destinados aos profesionais do sector n ("Cinemar:
postprodución e mestura de son" e "Estereoscopía").
"Introdución á animación para nenos" está

ret, no mesmo local.
¬MÚSICA.Steve Brown: Atlantic Bridge. O guitarrista Steve
Brown actuará na sede da SGAE co
proxecto Atlantic Bridge, xunto aos
músicos Alberto Conde (piano); Roberto Somoza (saxo);Kin García
(contrabaixo); Miguel Cabana (batería). A entrada custa 5 euros. O mércores 14 en Arteria Noroeste (eufemismo de SGAE).
¬MÚSICA.Facto Delafé y Las
Flores Azules. Unha banda de
Barcelona integrada por Marc Barrachina Facto (ex-Songstone), Óscar D'Aniello Delafé, tamén membro da banda Mishima e Helena
Miquel Las Flores Azules, vocalista de Élena. Na Sala Capitol , o xoves 9, ás 22:30.
¬MÚSICA.Real Filharmonía
de Galicia. Continúa o programa de abono da RFG, desta
volta cun recital que contará coa
mezzosoprano Stephanie Houtzeel como primeira solista. Interpretaranse pezas de Bal y Gay,
Mahler e Beetovhen. O venres 10,
ás 21:00, entradas a 10 euros con
descontos, no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA.Pepa e Davide & Madame Cell. Trío de música tradicional combinada co cabaret. O
martes 14, na Casa das crechas.

destinado a nenos e nenas de entre 8 e 10
anos e terá lugar nas instalacións da facultade
de Ciencias da Comunicación as tardes do
martes 21 ao xoves 23 de outubro. O director
gañador do Premio á Mellor Curta de Animación da Academia do Cine Europeo e dúas veces nomeado aos Goya, Juan Pablo Etcheverry será o mestre desta aproximación lúdica á animación en plastilina ca técnica "stop
motion". O resultado será unha peza animada
que se proxectará na Gala de Clausura, o 24
de outubro. Etcheverry tamén impartirá
unha clase maxistral para alumnos da Facultade de Comunicación da USC.
O obradoiro "Cinemar: Postproducción e mestura de son", impartirase nas modernas instalacións dos estudios Cinemar os días 22 e 23 de
outubro. Un achegamento ás posibilidades do
son no cinema contando cas últimas tecnoloxías en sistemas de son.
Enrique Criado, un pioneiro do cinema estereoscópico a nivel mundial será o encargado da
masterclass sobre "Estereoscopía" que traerá a
Santiago de Compostela as últimas novidades
de cinema en 3D.
As prazas para tódolos obradoiros son limitadas. Xa é posible formalizar a inscrición a través
da web do festival www.curtocircuito.org
onde tamén se pode atopar toda a información sobre o concurso de curtas, o III Mercado
Internacional de Curtametraxes e as demais
actividades do festival, organizado polo departamento que dirixe o nacionalista Xosé Manuel Iglesias.
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Anuncios de balde. Poden facelos chegar por estes medios: no Apartado 1.371,
36200 de Vigo; por teléfono no 986 222 405,
por Fax no 986 223 101, ou por correo eléctrónico en guieiro@anosaterra.com .
Prégase avisar da desactualización dos
anuncios.

Avalanch, grupo heavy asturiano
que estará na Fábrica de Chocolate viguesa este sábado.

¬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. Hamletmaschine.
Obra presentada polo grupo Cámara Negra Teatro, e que estará o
venres 10 , sábado 11 e domingo 12,
ás 21:00 na Sala Santart, ruela de
Brión 5.
¬TEATRO. 13 Festival Galicreques. Teatro de monicreques que
encherán as rúas da cicade. Até o domingo 11 (información aparte).

¬EXPO. Paul Strand. Primeira
retrospectiva en España do fotógrafo norteamericano Paul Strand
(New York, 1890 - Francia, 1976) na
que se reúnen fotografías de todos
os periodos creativos da súa carreira. Até o 11 de xaneiro do 2009,
na Fundación Barrié de la Maza.
¬EXPO. Fotobiografía sonora.
Exposición adicada á figura de
Celso Emilio Ferreiro, con paneis
informativos que repasarán a través de textos e imaxes a súa traxectoria vital, e dun documentario. Até
o 30 de novembro, no Museo Verbum, Casa das Palabras.

TOURO
¬ROMERÍA.San Breixo. Unha romería que conserva o sabor da tradición, ainda que adubiada coas pertinentes orquestras e demáis atraccións. O sábado 11 e domingo 12 na
parroquia de Foxás.
VIGO .
¬EXPO. Mundo non Global. Crónica da vida cotiá de Nova York, Londres, Irán, India, Singapur ou Nepal,
en pinturasoufotografías de portas
das casas e rúas. Até este venres 10,
na Casa da Xuventude.
¬EXPO. A grande transformación. Arte e maxia táctica.
Unha exposición coproducida entre
o Marco e o Frankfurter Kusntverein,
reúne unha trintena de obras, entre
fotografías, vídeos, películas, instalacións, esculturas e unha performance . Remata este sábado 11 de
xaneiro de 2009, no Museo de Arte
Contemporánea(MARCO).
¬EXPO. Chema Alvargonzález.
Exposición da obra multimedia
deste artista. Até o 31 de outubro, na
galería Bacelos(Progreso 3).

formance. Banda que basea o
seu proxecto na adaptación de
grandes clásicos de estilo crooner.
O venres 10, ás 00:030, na Manteca
Jazz .
¬MÚSICA.Munich + Sister. Dúas
bandas viguesas de recente formación. Estarán o venres 10, ás 00:00,
entrada a 3 euros, na Iguana Club .
¬MÚSICA. Avalanch. O grupo asturiano de Metal Progresivo presenta en concerto o seu novo disco
Muerte y Vida. Entrada anticipada
15€ . O sábado 11, ás 22:30, na Fábrica de Chocolate.
¬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.
¬TEATRO. Extrarradios.Subtitulada “Comedia de mulleres desamparadas”, é unha obra da compañía
Teatro do Noroeste, que se pode
ver este xoves 9, ás 20:30 , no Centro
Cultural Caixanova.
¬TEATRO. Hamletmaschine.
Obra presentada polo grupo Cá-

mara Negra Teatro, e que estará
o sábado4 e domingo 5, ás 21:30,
no Teatro Arte Livre, na rúa Vázquez Varela.
¬TEATRO. 30.000. Obra que combina a danza coa dramaturxia, do
grupo Pisando Ovos, e que estará
o sábado 11 e domingo 12, no Teatro Ensalle.
VILALBA
¬TEATRO. Ifixenia en Áulide.
Versión da obra de Eurípides posta
nas táboas pola compañía Arela
das Artes. Este sábado 11, ás 20:30,
no Auditorio Carmen Estévez.

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Busco traballo en granxa /
explotación agrícola. Preferiblemente ecolóxica, e na zona
de Santiago.Telf. 693 40 88 58
ou 676 85 53 31.
Fotobiografía de Celso Emilio Ferreiro.

¬EXPO. Galicia 25. Unha cultura para o novo século. Exposición que percorre 25 temas,
obras ou acontecementos deste último cuarto de século no panorama da cultura galega, o seu contexto, as súas políticas culturais e os
seus principais logros. Até o 1 de
decembro, no Centro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA.Cornelius. Concerto
deste grupo vigués este xoves 9, ás
22:30, na Fábrica de Chocolate .
¬MÚSICA.Jaso&Boo Jazz Per-

 A Federación de Asociacións de Persoas Xordas de
Galicia(FAXPG) ofrece cursosde
língua de signos. www.faxpg.es
cursos.lse@faxpg.es.
Telf.: 687 050 926 / 687 051 258.
 A Asociación de Amizade Galego-Cubana "Francisco Villamil", ten unha conta de solidariedade con Cuba, para as
aportacións voluntarias para a
recuperación da illa despois do
paso dos furacáns Ike e Gustav.
A Asociación xa fixo unha aportación de 5.000 euros. A Conta
de Caixa Galicia é esta:
2091 0374 37 3040006520
Como Concepto débese especificar "POR CUBA"
 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 Compostela, perto dos Hospitais e do
Campus Sur. Calefacción, amoblado, exterior, moita luz, baño
propio. Zona tranquila e de fácil
aparcamento.
Teléfono: 687.58.11.37
 Alugo piso en Ribadeo duExtrarradios, unha obra do grupo Teatro do Noroeste.

rante o curso escolar.
Teléfono: 676 727 518
 Ofrécese electricista, fontaneiro.Responsable e con rapidez.
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 maquinaria de café en bo estado (só
tres anos de uso).
Telf: 986438339
 Alúgase casa no Porto do
Cabo (Cedeira) todo o ano non
sendo nos meses de xullo e
agosto.
Telf. 676 727 518.
 Busco exemplares da revista
de Bruguera “Gran Pulgarcito”
(anos 1969-70). Correo:
tiroliro123@hotmail.com

tuada á beira do rio Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63
 Compro e intercambio adhesivospolíticos de Galiza. Carlos Varela (Asturias).
adhesivos22@yahoo.com.br.
 Compro calquera material
relacionado con "Fuxan os Ventos".
Telf: 981 35 09 52. A partir de
21.00 horas (Uxío).
 Asturias. Tapia de Casariego. Alugo casa nova de
campo con xardín, asador,
horta, cenador. Preto de praia e
montaña. Zona moi tranquila.
Fins de semana de venres a domingo por 110 euros para todos.
Tel.: 667 293 752.
 Ten vostede unha empresa

que quere dar coñecer ao
mundo enteiro? Quere ter unha
páxina propia? Especialista en
deseño ofrécese para confeccionar páxinas web a bo prezo.
Contactar no número 695 921
704.

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

 Facemos traballos en pedra:

 Ecoturismo na Serra do
Suído.www.fotorural.com/portomartino.
Telf. 667 75 57 45

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

 Casa para aluguer de fin de
semana ou para vacacions, si-

escultura, artesanía, construción, reformas, restauración.
Teléfono: 698 163 989
 Gustaríache ter un albergue
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Xosé Valiñas

Fotograma d’A conspiración do pánico.

George Clooney en Queimar logo de ler.

MACALL POLAY

EN CARTEL.

A conspiración do pánico

Queimar logo de ler

Dirixe: D. J. Caruso.
Intérpretes: Shia LaBeouf,
Michelle Monghan.
Acción. EE UU, 2008

Dirixen: Ethan e Joel Coen.
Intérpretes: Brad Pitt,
George Clooney.
Comedia. EE UU, 2008

Terceira colaboración dos
Coen con Clooney nun filme
que, en palabras do actor, supón a terceira entrega da triloxía dos parvos iniciada coa recuperábel Oh Brother e continuada coa fallida Crueldade
intolerábel. Desta volta Clooney trae no peto o seu “colega” Pitt para lle dar máis
fuste a esta negra sátira a
conta da CIA e das peripecias
dun axente arrepentido que
decide revelar todos os seus
segredos nunhas memorias
que acaban en mans dun
chantaxista por un despiste da
súa dona. Como xa vén sendo
norma na filmografía dos
dous irmáns, un divertimento
de tono menor para asentar o
padal logo das fonduras de
Non é país para vellos.

Leoeira
Dirixe: Pablo Trapero.
Intérpretes: Martina Gusman, Elli
Medeiros.
Drama. Arxentina, 2008

O director de Mundo Grúa, O
Bonaerense e Familia rodante
optou á Palma de Ouro en
Cannes con este drama carcerario onde unha muller embarazada –fascinante Martina
Gusman– ingresa en prisión
condenada polo asasinato do
seu mozo. No festival francés
engaiolou polo rigor formal e

mestra de ensino infantil, lle rouban a bicicleta e vai dar coa súa
némese, un profesor de autoescola máis ben rabudo e amargado co que estabelecerá unha
ambigua relación mestrealumna. Á actriz Sally Hawkins
–Cassandra’s Dream– supúxolle
na última Berlinale o premio á
mellor interpretación feminina.
Como unha colisión frontal entre Amelie e Segredos e mentiras.

Sally Hawkins protagonista de Happy.

pola capacidade para provocar
a angustia sen forzar, en exceso, o sentimentalismo no espectador. Tendo en conta que
vai coincidir en cartel coa española O patio do meu cárcere
podemos barruntar unha hipotética recuperación do subxénero dos filmes de mulleres
entre reixas, iso si, cunha óptica ben distinta da das exploitation erótico-festivas que
tanta vida lle deron á serie Z na
década do 1970.
Elsa Pataky en Santos.

Happy. Un conto
sobre a felicidade
Dirixe: Mike Leigh.
Intérpretes: Sally Hawkins, Alexis
Zegerman.
Comedia. Reino Unido, 2008

O último Leigh vai pola vía da imprevisibilidade con esta colorista
fábula naïf na que a unha moza
aberta, espelida e optimista ad
nauseam, unha sorte de Mary
Poppins posmoderna e descocada dentro do corpo dunha

O tandem Caruso-LaBeouf regresa á carteleira tras a exitosa revisitación do Alfred Hithcock d’A
ventá indiscreta que foi Disturbia, un dos filmes máis rendíbeis, inda que non memorábeis
do pasado 2007. Desta volta, o
director de The Salton Sea introduce o protagonista d’Os Transformers nun anfetamínico thriller de conspiracións terroristas
que fará as delicias dos incondicionais da teleserie “24”. Un
mozo con querencia pola boa
vida recibe a noticia da morte en
estrañas circunstancias do seu
irmán xemelgo e sen tempo
para a reflexión acaba enredado
nunha trama de altas intrigas e
asasinatos políticos na que non
falta a fermosa acompañante feminina, Michelle Monaghan, ni
o moi hitchcockiano recurso do
falso culpábel que debe tratar de

probar a súa inocencia antes de
que se esgote a metraxe do filme.

Santos
Dirixe: Nicolás López.
Intérpretes: Javier Gutiérrez,
Elsa Pataky.
Comedia friki. España, 2008

O ferrolán Javier Gutiérrez protagoniza o debut español do chileno Nicolás López. Un esperpento bizarro con superheroes,
viaxes dimensionais, universos
que implosionan, Elsa Pataky,
chistes ao estilo Santiago Segura
con reparto de teleserie de Antena 3 e sentimentalismo confesional de friqui na crise da madurez que máis dun “moderno”
con afán de descubrir a pólvora
quererá confundir con lucidez
autoral. López xa se encasillou
como referencia do esperpento
coa súa ópera prima, Promedio
vermello, e non semella ter
moito interese por saír de aí.

DVD. VENDA.
The Wire. Baixo escoita.
1ª temporada
Dirixe: Varios.
Intérpretes: Dominic West,
Deirdre Lovejoy.
Thriller. EE UU, 2002

Edítase en dvd a primeira temporada da que pasa por ser a
gran referencia actual da todopoderosa HBO – “Os Soprano” ,
“Roma”, “Deadwood”. Tráfico
de drogas, investigacións policiais, escoitas telefónicas e realismo urbano sucio nun Baltimore demasiado real para o formato televisivo tradicional. Moitos sitúana xa por riba da finiquitada saga familiar dos mafiosos
de Nova Jersey. Por aquí só a pudieron gozar os privilexiados do
cable e das plataformas dixitais.
Moitos dos acertos do seu tono
urbano de xénero policíaco atípico e realista é responsabilidade do seu creador, David Simon, ex reporteiro de sucesos
orixinario da propia Baltimore e
guionista doutra das premiadas
series HBO, The Corner. G

pasatempos 1328.qxd

7/10/08

23:41

Página 1

PASATEMPOS.55.

ANOSATERRA
9-15 DE OUTUBRODE 2008

por Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA

AUTODEFINIDO

Horizontais:
1- Célebre despacho da Casa Branca. Relativo ao corpo, como
contraposición ao espiritual. 2- Volver a ler unha obra, documento, ou calquera escrito. Descanso placenteiro. 3- Porse en
crequenas, anesgar. Neoloxismo inglés que designa certo
deporte acuático. 4- Unidade de fluxo luminoso que ten por
símbolo as letras “lm”. Conxunción dunha preposición e o
demostrativo “isto”. 5- Persoa adicada ao cultivo dos vermes da
seda. 7- Conxunto de canóns, morteiros, mísiles, etc., dunha
praza, exército ou buque. 8- Tempo entre dúas fases da lúa.
Unidade para medir a cantidade de papel. 9- Nome de letra
moi obstinado. Abrir regos ou gabias nalgún sitio. 10- Amencer, botar os primeiros raios o sol. Peza de ferro coa que se protexe o canto da roda do carro. 11- Producir, ou sentir, tristeza,
pesadume, desacougo... Soldado sen rango.
Verticais:
1- Relacionado coa fala, transmitida de oído. Embarcación á
que, no seu tempo, ninguén quería ir. 2- Planeta que, para o
noso gusto, debe estar quente de máis. Adxectivo aplicado ao
que ten que ver co campo e a súa vida. 3- Que ten relación coa
comida, coa súa obtención, producción... 4- Tempo adicado ao
pracer, contraposto ao tempo de traballo. Discurrir, inventar
algo. 5- Parte do casco das cabalerías máis branda e flexible có
resto. Batracio. 7- Ao revés, manifesta alegría. Relativo á numeración. 8- Chámase así todo órgano vexetal que está desprovisto de pedúnculo. Facer un desmonte. 9- Tratamento e título
dado, sobre todo, ós bispos. 10- Diñeiro (aquí vai en singular,
pero úsase case sempre en plural). Ademáis. 11- Célebre universidade inglesa. Ave palmípede de cor negra, en serio perigo
de extinción nas nosas costas..

SOLUCIONS
difícil

XADREZ

Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Campión de España
Hai uns meses iniciabamos esta sección cunha partida de David Lariño contra
Vugar Gashimov e suliñabamos o enorme talento xadrecístico deste mozo de Esteiro de 19 anos que con Ivan Salgado conforma o máis selecto do xadrez galego.
Este pasado fin de semana David Lariño conquistou o campionato de España absoluto fronte a xogadores da talla de Illescas, San Segundo ou Arizmendi. Lariño
xogou durante moitos anos no Mercantil de Ribeira da man do seu primeiro
adestrador Manolo Barros. O ano pasado trasladouse a Navarra para seguir progresando no seu xogo.
Lariño Nieto, David 2469
Arizmendi, Julen 2497
Ceuta 04.10.2008 B07. Defensa Pirc.
Este campionato tivo unha repercusión
mediática engadida pola expulsión do
Gran Mestre Manuel Rivas ao negarse a
someterse ao control antidopaxe, un control considerado por moitos ridículo neste
deporte, pero necesario para ser recoñecido como disciplina olímpica. A partida
que presentamos é a última disputada e
forma parte do desempate a morte sú-

peta, cun tempo limitado a 3 minutos
para toda a partida, máis 2 segundos por
xogada, o que explica algúns dos erros
dos mestres.11.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 c6
4.Cge2 Cbd7 5.g3 e5 6.Ag2 b5 7.a3 a6
8.00 Ab7 9.h3 Ae7 10.Ae3 0-0 11.g4 g6
12.Cg3 exd4 13.Dxd4 Ce5 14.b3+ -as
brancas teñen vantaxe de espazo
14…c5 15.Dd2 Cc6 16.Tad1 Te8 17.Dc1
Cd7 18.Cd5 a5 o cabalo branco faise
cunha boa posición 19.Ah6 Af8 20.Axf8
Txf8 21.c3 b4 22.axb4 axb4 23.cxb4
Cd4 24.bxc5 Axd5? Diagrama

[24…Cxb3 era mellor] 25.Txd4+- Lariño
adquire vantaxe decisiva25...Axb3
26.Txd6 Dc7 27.Td3?[27.e5 tocando a
torre de a8 era definitiva] 27...Cxc5?? Arizmendi con tan so 8 segundos noseu reloxio comete un grave erro que adianta o
fin 28.Txb3 1-0.

SUDOKU
doado

difícil

Crucigrama:
Horizontais:1-Oval.Físico.2-Reler. Relax.3-Anicar.Surf.4-Lumen.Nisto .5-Sericultor.7Artillería.8-Luada.Resma.9-Erre.Gabiar.10-Raiar.Lamia.11-Alorar.Raso.
Verticais: 1-Oral.Galera. 2-Venus.Rural. 3.Alimentario. 4-Lecer.Idear. 5-Ranilla.Ra 7Ir.Numeral. 8-Sésil.Rebar. 9-Ilustrísima. 10-Carto.Amais. 11.Oxford.Arao

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

doado

Autodefinido:
Horizontais:Sacabocados.Item.Faneca.Lo.Ilustrar.Ananás.Ir.T.Bafo.Capela.Alerta.Aga.
C.Carretada.Intra.Si.Ru.Oia.Bacanal.Noruega.Ira.
Verticais:Silabación.Atonal.Nao.Ce.Afectar.Aminorar.B.La.Trabe.Ofuscar.Ag.Cas.A.Esc
a.Antipatía.Derrega.Ni.Oca.Ladrar.Sarta.Aula.
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Xan Carballa

O

máis recente inquérito
publicado (no dixital
Gznación), mantén o
coñecido en anteriores investigacións: o PP descende votos e
escanos, e a súa perda repártese entre nacionalistas e socia-

INQUÉRITOS
listas, que non embargante teñen máis dificultades en mobilizar o seu electorado, mentres
a fidelidade do PP ronda o 80%.
O BNG descende en intención

de votos nas cidades e aumenta
a súa presenza nas vilas, onde
se concentra case a metade da
poboación. Nos últimos procesos electorais había unha
enorme estabilidade nestes
concellos de entre 8 e 30.000
censados. O troco neste ámbito

de poboación preocuparía
maiormente no PP. Como está
influíndo a crise é a incógnita
maior que preocupa ás direccións das tres forzas á hora de
orientar unha precampaña
condicionada como nunca polas noticias económicas.G

O xornalista Emilio Lavandeira expón na Galería Auriol de Santiago 140 fotografías e debuxos. Recoñécese un
home inquieto que, xa xubilado, centrou a vida nas súas afeccións de sempre: fotografía, literatura
(é autor dos libros de aforismos La carrilana e Al pan pan), pintura e música.

‘Hoxe debuxar cregos, como fago eu, é etnografía’

PACO VILABARROS

H. Vixande

PEPE FERRÍN / A.G.N.

Unha é cuspidiña á dun amigo.
Outra, a primeira que fixen, é
coma Gadafi.
Non será vostede o autor das
caras de Bélmez?
Non! Mais podía ser, porque teñen o mesmo misterio.
Un colectivo vítima seu son os
cregos.
A miña primeira exposición con
debuxos de cregos é do ano 61.
Agora non se ven, é unha iconografía desaparecida. Hoxe, debuxar cregos é etnografía. Fágoos sen ofender, sen insultos,
mais con ironía. Sen humor non
se resiste nada, non se vive.
Tanto dan de si os cregos?
En canto debuxas o sombreiro,

Illas Cíes

Parque nacional marítimo-terrestre
das Illas Atlánticas de Galicia
Un paraíso de fermosas paisaxes apartadas do
mundo por un mar azul turquesa

a tella, xa os tes... E os meus debuxos percorreron toda Galiza
e gustaron moito.
Mais vostede é xornalista. Redactor e fotógrafo, que prefire?
Son actividades complementarias. Coa cámara tamén se informa. Eu, que traballei tanto de
redactor como de fotógrafo,
prefiro a cámara. Require unha
experiencia, pero resúltame
máis doada. A escribir, non obstante, apréndese lendo moito.
Vostede compaxinou escribir e
as fotos ao mesmo tempo.
Unha época en EFE, a axencia
na que traballaba cando me
xubilei.
Traballou para todo o mundo:

8 400021 303104
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Emilio Lavandeira,xornalista
Tantos anos perseguindo a
xente para fotografala, aínda
non cansou?
Isto é vocacional, escollino
como profesión hai cincuenta
anos... prefiro a foto de prensa, é
máis vital, pero tamén fixen
música e pintura.
Máis que persoas, agora prefire
retratar lugares.
É case unha traizón a min
mesmo. Toda a vida na fotografía de prensa predica que predica que hai que facer fotos con
xente e mira agora... O que pasa
é que sempre traballei para os
demais. Agora vou e decátome
de que o que fago case é decorativo. Espero que sexa un sarampelo porque eu empecei con retratos comerciais, foi o que me
permitiu pasarme á prensa.
E seica foi músico.
Tiven un grupo con varios
amigos cando estudabamos.
Case todos eran de medicina,
menos eu, que era de dereito.
Cheguei a tocar un mes enteiro
no Aereoclub de Vigo. Aquilo
daba para beber pero non para
comer. Deixei a música, deixei
a carreira e concentreime a fotografía, que che pide o cento
por cento do tempo.
Ten unha serie de fotos que se
chama Presenzas.
Na praia das Furnas, por accidente, descubrín rostros de
xente nas pedras, caras moi expresivas... e fotografeinas.
Seica atopa algúns parecidos.

01328

Blanco e Negro, Arriba, EFE...
Só lle faltou A Nosa Terra.
É certo. Estiven quince anos en
Madrid. Eu fun unha das vítimas
da Lei Fraga e marchei a traballar
á revista Blanco e Negro. Alí
aproveitei para estudar na Escola de Xornalismo, con trinta e
cinco anos. Logo marchei para o
diario Arriba e dixen que non era
falanxista. Respondéronme que
deses había a esgalla, pero que
necesitaban fotógrafos.
Agora que está xubilado, non
prefería vixiar obras antes que
facer fotos ou debuxar?
Non nacín para iso. Non podo
ver suar aos demais, prefiro
suar eu.G

Parque nacional
Peneda-Gerês
O primeiro e, até agora, único parque nacional
portugués, xunto co parque natural galego da
Baixa Limia- Xurés alcanza as 90.000 Ha.

Edicións A NOSA TERRA

mpresiona. Abonda cunha
ollada a calquera dos moitos
foros e sitios da internet sobre a
memoria histórica. Milleiros de
persoas á procura de información sobre os seus, as vítimas.
Queren saber onde están os
seus restos, por que os fusilaron, quen os paseou, por que os
maltrataron nos cárceres ou
como lles arruinaron a vida a
pais, nais, avós, avoas…
Sorprende que, logo do silencio vergoñento de 30 –trinta!–
anos de democracia, haxa tanto
neto tentando cumprir o que
non puideron facer os pais. España enteira trafegada de fúnebres idas e voltas para lles devolver a paz aos mortos naquela salvaxe orxía de sangue que comezou no verán do 36.
Impresiona, si. Urxe reescribir a historia e poñer a cada quen
no seu sitio. Aquí, en Galicia, sen
fronte e sen revolución, todos os
mortos foron do mesmo lado.
Catro, cinco, seis mil... Xa non se
pode pedir castigo para os culpábeis e ninguén reclama vinganza. Mais cómpre buscar toda
a verdade, ese traballo impagábel que fai unha admirábel xeración de novos historiadores para
saber de fusilamentos, paseos,
cárceres, campos de traballo, incautacións… Do terror. Da
magnitude da infamia. Cómpre
rehabilitar os que caeron polo
simple feito de seren republicanos, sindicalistas, galeguistas,
socialistas, comunistas ou só
“desafectos”.
E máis cedo ou máis tarde
haberá que declarar nulos os
procesos do franquismo. Non
vaiamos despachar o grande
asunto do s. XX, a golpe de certificados. A min non me chega.G

’’

Haberáquedeclararnulos
os procesos
do franquismo”

