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O escritor Ramiro Fonte.
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M.O.

A UNED rexeitou a tese de doutoramento do profesor cangués
Héitor Mera, titulada Vida e obra
sobre Bernardino Graña, por tela redactado en galego. A Mera
xa lle rexeitaran a súa tesiña sobre o poeta cangués no 2002 polo mesmo motivo, “puxéranme
centos de pegas porque dicían
que a lingua da UNED é o castelán”, apunta. O director da tesiña, Manuel Rodríguez Alonso,
puxérase daquela en contacto
cos deputados do BNG, Francisco Rodríguez e Olaia Fernández
Davila, para que levasen o caso
ao Congreso dos Deputados. Foi
entón cando a UNED lle abría as
portas e lle permitía presentar en
galego o seu traballo, mesmo lle
recoñecía entón o Diploma de
Estudos Oficiais (DEA), título oficial da Universidade a Distancia.
Os problemas regresaron
cando Mera quixo expoñer a tese de doutoramento. “Presentei
o proxecto en galego e non me
puxeron ningunha pega, pero
cando o traballo estaba encadernado e me dispuña a presentalo,
non mo permitiron facer por estar escrito en galego”, asegura. “A
UNED aludiu á mesma norma
do 1997 que botara abaixo cando presentara a miña tesiña. Volveu recuperar a norma para
mal”, engade Mera.

O profesor cangués Héitor Mera.

’’

O Consello de Goberno
da Universidade a
Distancia reunirase o
vindeiro día 23 para
analizar o caso de Mera e
para estudar a derrogación
da norma”

AUNEDREÚNESEODÍA23.Segundo o
profesor, a UNED comunicáralle que os catedráticos non ían
entender a súa tese e Mera acabou por entregalle o documento
orixinal cunha tradución automática. “Foi entón cando me dixeron que a tradución debía ir
encadernada en rústico, como a
tese, e cando me advertiron de
que na UNED só se poden presentar os traballos en castelán ou
en calquera idioma estranxeiro
oficial”, sinala.

PACO VILABARROS

O mes pasado, os deputados
do BNG Carlos Aymerich e Bieito Lobeira presentaron unha
pregunta ao respecto no Parlamento galego que se atopa en
trámites de ser contestada. Héitor Mera non se resigna e segue
coa súa particular loita para
abrirlle paso na UNED ás linguas
cooficiais. Polo de agora, logrou
que o Consello de Goberno da
Universidade a Distancia se reúna o vindeiro día 23 para analizar
o seu caso e para estudar a derrogación da norma.
Mera puido cambiar a súa
matrícula para unha das universidades galegas, pero desbotou a
posibilidade. “Iso é o que espera
a UNED, pero para iso prefiro
non ser doutor”, asegura.
“É máis que nada unha
cuestión de dignidade”, afirma.
E é que os alumnos da Universidade a Distancia poden presentar unha tese en alemán, pero
non en galego, en euskera nin
en catalán.G

os Estados Unidos chamarlle “árabe” a alguén é
un insulto. Cando menos en ambientes republicanos. Iso foi o
que pretendeu unha electora de
John McCain cando lle chamou
“árabe” a Barack Obama. Insultalo. É unha casualidade? Non, é
o resultado dun discurso político
intoxicante e racista. ¿É unha casualidade que un estudante afirme que en Galicia se impón o galego? Non, é o resultado –se cadra sincero– da asimilación como verdade da manipulación do
discurso. ¿Está isto moi afastado
da estratexia comunicativa propulsada polo xa morto lider nazi
Jörg Haider en Austria en torno á
raza e á inmigración? Aínda que
a finalidade sexa distinta, a estratexia é a mesma.
En realidade, no día a día, a
política perverteu de tal xeito o
discurso que o que finalmente
conseguiu foi o seu propio desprestixio. A xente indentifica o
discurso político co discurso da
mentira. Pero a mentira tamén
calla. Penetra e perverte. Nos
Estados Unidos a campaña
electoral non está centrada nas
propostas de goberno que realizan os candidatos senón na desautorización do adversario e,
nesa liña, diríxense moitos dos
seus vídeos (que se poden ver
no YouTube, o único lugar onde
tamén se está a producir unha
auténtica rebelión dos electores
disconformes). É coma se a
Citröen, para conseguir vender
o seu monovolume, promovese
na televisión un anuncio desacreditando o monovolume da
Renault e o fixese mesmo con
mentiras e con insultos. Pois iso
é o que sucede nestes momentos na campaña electoral americana. ¿Que se dirime realmente nas actuais eleccións democráticas? ¿Obama mellor que
McCain? Seguramente, pero
haberá cambios estruturais?
Nunca, porque nas formas e estratexias os seus discursos apenas se diferencian.G

’’

A xente identifica
o discurso político
co discurso da mentira.
Pero a mentira tamén calla”
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Os diarios reducen páxinas. Os
principais diarios do Estado comezaron a reducir páxinas. El Mundo
sae algúns días con 48, un terzo menos das habituais. Tamén sufriron
recortes outros xornais como o deportivo As ou El País. A causa está,
segundo fontes empresariais, na suba do prezo do papel e na redución
da publicidade.G

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Xornal de Galicia prepara a súa saída
para fins de novembro
O novo diario terá redaccións na
Coruña, Santiago e Vigo e combinará
castelán e galego

X.C.

Xornal de Galicia, o novo periódico promovido por Udramedios, do Grupo San José,
estará dirixido polo xornalista
Xosé Luís Gómez (Brión,
1958). Fontes da empresa editora afirman que, “será un
diario de información xeral,
cun ámbito de difusión galego pero con atención especial
ás súas grandes areas metropolitanas, Vigo e A Coruña,
con delegacións en ambas cidades e tamén na capital,
Santiago”. Respecto ao idioma non dan a coñecer porcentaxes pero explican que
fará uso do galego en todas as
seccións, “con emprego indistinto das dúas linguas cooficiais en Galicia”.
O proxecto leva definíndose varios anos e as mesmas
fontes aseguran que a decisión de editalo “é allea a calquera proceso electoral”. En
canto á que podería ser a definición ideolóxica do xornal
explican que “será un medio
disposto a achegar información con criterio. Nace cunha
marcada vocación galega,
plural e independente, que
ten entre os seus principios
fundacionais a defensa dos
intereses de Galicia. O diario
nace tamén como un medio
aberto ás distintas sensibilidades presentes na sociedade
galega, nas que observamos
con atención perspectivas galeguistas e progresistas que,
se cadra, precisan ter máis voz
da que teñen”.

’’

Observamosnasociedade
perspectivas galeguistas
e progresistas que, se cadra,
precisan ter máis voz
da que teñen”

Xornal de Galicia publicará
editoriais nas páxinas de Opinión, “a través deste xénero
xornalístico valoraremos feitos
noticiosos de especial relevancia”, e aínda que non se coñece a nómina de colaboradores,
“a maioría serán nomes recoñecidos para calquera lector
de prensa de Galicia”.

OBXECTIVOSEPERFILDOSLECTORES.O
novo diario, que se vai a imprimir en Vigo, terá tamén edición
dixital (xornaldegalicia.com),
“contaremos cunha redacción
integrada, formada por xornalistas multimedia que elaborarán contidos específicos para
os dous soportes”. O obxectivo
é chegar a “lectores adultos,
porque a realidade mostra que
as persoas que compran periódicos non son precisamente
adolescentes. Esperamos que
as novas xeneracións se sumen
ao diario impreso a través de
xornaldegalicia.com”. Nesa liña de incorporación de novos
lectores aspiran a dar resposta
ao novo modelo que se aveciña
e que se debate como “crise da
prensa tradicional”.

Xosé Luís Gómez será o director do novo diario.

“Non se debe esquecer
que, canto maior é o grao de
competencia en lectura e escritura dunha sociedade,
maior é o consumo de prensa
escrita. No momento actual
poderiamos dicir que se auguran profundos cambios debidos tanto á grave crise do
modelo económico vixente

como á evolución dos hábitos
informativos da sociedade,
fenómeno este último que ten
que ver coa revolución que
supuxo a xeneralización de
internet. Desde hai un tempo
fálase da tendencia á baixa da
prensa impresa, do peche de
xornais, dos expedientes de
regulación de emprego, dos

enormes custos que ten o
mantemento da prensa en
papel, etc. e tamén da aposta
por parte das grandes empresas polas posibilidades publicitarias que ofrece internet e,
polo tanto, do futuro esplendoroso que se agarda nas próximas décadas para os formatos informativos na web”.G

Equipo directivo e perfil xornalístico
Xa se van dando a coñecer
algúns dos nomes que estarán no proxecto, xunto ao director, Xosé Luís Gómez, e a
subdirectora, María Val. Xabier R. Blanco será adxunto á
dirección de política e Silvia
Carregal, xefa de edición. No

grupo directivo da redacción
tamén se incorporan Doda
Vázquez, Mónica Martínez,
Xaime Calviño, Lucía L. Bayo
e Anxos García Fonte, profesora de lingua e literatura galega, que será a responsábel
das páxinas de cultura e do

seu suplemento semanal.
Aínda que non se coñecen
as maquetas do diario nin o
seu logotipo, sábese que está
a ser elaborado por un equipo dixerido polo deseñador
catalán Miquel Llargués e o
director, Xosé Luís Gómez.G
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Diñeiro gastado diñeiro tirado,
pintada na Estación de Autobuses
da Guarda.

INFRAESTRUTURAS SEN PLANIFICACIÓN

A Estación de Autobuses de Celanova hai dous anos que cria herba. A da Guarda [abaixo] utilizárona media de ducia de pasaxeiros en cinco anos.

Obras públicas que nunca se usaron
A herba medra por riba de edificios
públicos que custaron ducias de miles de
euros. Estacións de autobuses
abandonadas, lonxas agropecuarias en
zonas sen agricultura e centros ecuestres
aos que nunca chegou un cabalo
Alberte Rivero [TEXTO E FOTOS]

N

on sempre os cartos
públicos van encamiñados a mellorar
as condicións de vida dos cidadáns. Existen inves-

timentos en obra pública cuxa
rendibilidade é nula, estacións
de autobuses sen uso, centros
hípicos construídos baixo o
amparo de fondos europeos,
que nunca chegan a abrir, ou
polígonos industriais que so te-

ñen amplas avenidas e farois
que non alumean máis que os
toxos que cultivan.
En Galiza podemos elaborar un amplo dossier de obra
pública en desuso ou de nula
rentabilidade. O ranking posibelmente estaría encabezado
pola estación de autobuses da
Guarda, lonxa agropecuaria de
Verín ou o que ia a ser o centro
ecuestre da Baixa Limia.

autobuses, non chegou a contabilizar ningún nos dous primeiros anos. A súa ubicación, dis-

tante dous kilómetros do centro
da vila é motivo suficinte para
que os guardeses sigan op- >>>

ESTACIÓNDEATOBUSESDAGUARDA:SEIS
PASAXEIROSENCINCOANOS. Nos cinco anos que leva aberta apenas
a utilizaron media ducia de pasaxeiros, ATSA, a empresa de

>>>
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’’

Noscincoanosqueleva
aberta a estación de
autobuses da Guarda,
apenas a usaron media
ducia de pasaxeiros”

’’

ALonxaAgropecuaria
de Verín, en oito anos,
nunca se utilizou”

’’

Axustificacióndemoitas
das obras é a mesma: non
perder os cartos da UE”

AALDEAGLOBAL.5.

estación é unha pintada que
amosa a realidade “cartos públicos tirados”.

AS DORES DE CABEZA DA CONSELLEIRA.
Non é a única estación de autobuses que causa dores de cabeza na Consellaría de Política
Territorial. En Celanova hai
dous anos que está rematada,
na actualidade segue pechada
e albergando xa malas herbas
nos laterais. Neste caso o investimento foi semellante ao da
Guarda, tamén cunha importante contribución económica
europea. O grupo de goberno
popular do concello de Celanova agarda que alguén se faga
cargo da concesión, para poder abrila ao público.
Aínda que non de maneira
tan extrema, tamén en Ribadavia se preguntan para que serven e en San Cristobo de Cea
acontece algo semellante.

A LONXA AGROPECUARIA DE VERÍN SEN
AGRICULTURA. No ano 2000, o da>>> tando pola parada de autobuses situada no centro. A súa
construción achegouse aos catrocentos mil euros, douscentos corenta mil provintes de
fondos da UE, motivo polo cal
calquera outra utilización do
edificio obriga a retraer os cartos fornecidos por Europa.
O anterior goberno popular
xa dubidaba da sua rendibilidade, inagurouna baixo unhas
fortes protestas, coa presenza
do daquelas presidente da Xunta, Manuel Fraga, en febreiro do
dous mil tres. O actual alcalde, o
socialista Xosé Manuel Domínguez Freitas, agarda darlle outra
utilidade no futuro: “é complicado tendo en conta a aportación europea, xa tivemos contactos, mais, polo de agora, sen
devolver os cartos é imposíbel.
Iso si, xa de antemán viase e avisamos daquela, estando na
oposición, que era un investimento sen ningún beneficio
para os cidadáns¨.
O grupo de goberno municipal, naquelas datas do PP,
aseguraba que de non construírse perderíanse os cartos
europeos. A elección do lugar,
pasado o tempo, confirmou as
sospeitas da oposición, non
era axeitado. A estación sen
ningún tipo de servizo, nin
atención, mostra un deterioro
avanzado e incluso a porta de
entrada dos viaxeiros mantense pechada todo o día. Tan visíbel como o propio letreiro da

ron

>>>

quelas Conselleiro de Agricultura, o verinense Castor Gago,
pensou que sería bo para o futuro do val de Monterrei a creación de unha lonxa agropecuaria de venda directa. Investíronse na construción do edificio, no entorno da alameda,
preto de un millon oitocentos
mil euros. Pasados oito anos
nunca se chegou a utilizar nin
como lonxa agropecuaria, nin
con outro fin.
O grupo de goberno popular de Verín, sacou hai un mes
un novo prego de condicións
para conceder a explotación da
lonxa. A pasada semana o prego foi revocado ao non aparecer ninguén interesado.
Aínda que a finalidade inicial por parte do Concello é establecer unha lonxa agropecuaria, tendo en conta as dificultades non só pola falla de interesados na concesión, senón
tamén polo mínimo substrato
agrícola existente na zona que
fixese viábel a explotación, non
se descarta que se utilice nun
futuro para outros fins, iso si relacionados co mundo agrícola.
Non é o único caso de lonxas
polas que no pasou ningún produto, en Porto do Son construíuse a finais do século pasado unha lonxa nova que contou, xa de entrada, co rexeitamento dos propios armadores,
que preferían ir vender á Ribeira. Dez anos despois o máximo
que alberga son oficinas da propia confraría de Porto do Son.G

Dúas imaxes do abandono do Centro Ecuestre da Baixa Limia.

Ningún cabalo chegou a pisar
o centro ecuestre da Baixa Limia
O furor europeo, sempre co
mesmo argumento de non
perder os cartos chegados da
Unión, levou a finais dos oitenta os daquelas alcaldes socialistas de Entrimo, Muiños,
Lobios e Verea, apoiados por
altos cargos do PSOE, a constituír unha agrupación para
acceder aos fondos interreg.
Sociedade na que participaban os concellos cunha aportación de un millón de pesetas e a iniciativa privada. O
obxetivo era potenciar turísticamente a comarca da Baixa
Limia.
Callou a idea de montar
un centro ecuestre a carón
da N-540, como atractivo para os visitantes. A construción do edificio debería estar
acorde co lugar, en madeira,
dun deseño vistoso e cunha
cuadra para os cabalos. Rematado o edificio nunca chegou a abrir, vinte anos despois está totalmente desvalixado, arrancada a plaqueta
do chan e escondido baixo a
maleza.
Neste mesmo programa
europeo incluíuse a recuperación das pallozas de Requias, na serra de Castro Le-

’’

Oedificionuncachegou
a abrir; vinte anos despois
está totalmente
desvalixado”

boreiro. O seu estado de
abandono actual levou novamente o concello de Entrimo
a impulsar un novo proxecto
de remodelación.

COLEXIOS BALEIROS. Son exem-

plos da utilización de cartos
públicos que non revirten no
cidadán, outros desusos de
instalacións públicas veñen
dados polo abandono acelerado do rural nalgunhas zonas. Hai un mes que quedaron baleiros os colexios de
Chandrexa de Queixa e Lobeira, na provincia Ourensá
por falla de nenos. Edificios
públicos, que de non ser utilizados en breve prazo para
outros fins, engrosaran ben
seguro a lista de monumentos a mala utilización dos impostos dos cidadáns.G
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TEORÍACRÍTICA
Francisco Carballo

E

sta crise da etapa neoliberal do capitalismo ten de
alumar camiños de solucións
económicas máis humanas e
máis igualitarias. Os neoliberais
e os socialdemócratas –en España os do PP e os do PSOE– están
a optar por medidas de “sanación” capitalista. O PSOE, cos
gobernos da UE, ten un programa inicial; o PP alborota, non sabe que facer e fala de medidas
retóricas a agochar o seu neoliberalismo canallesco. Hai outras alternativas?
Si, sen dúbida. E están suxeridas v.g pola “Escola de Frankfurt” – da Teoría Crítica. Na primeira fase xa manifestaron –M.
Horkheimer-T. Adorno– que
non se trataba dun “derrubamento radical do capitalismo
senón dunha conversión a unha
democracia socialista con ampla participación do Estado”. Na
segunda, ía ser Marcuse o mentor, nos anos 60, da busca dunha
alternativa sen a “represión sobrante”. Nin os “keynesianos”
nin os monetaristas escoitaron e
adveu a etapa neoliberal da gran
estafa ao Terceiro Mundo e ás
clases máis desfavorecidas.
Habermas é continuador da
escola de Frankfurt e defende a
necesidade “dunha esfera pública que cumpra funcións políticas” (Teoría da acción comunitaria). Tal esfera pública só é
posíbel nun interés polos demais e un senso de compromiso
polo benestar da colectividade.,(Borradori, G)
Esta crise dá fin ao neoliberalismo; reformas fondas poden
preparar cara un novo sistema.
É hora dunha esquerda decidida nun paso a outra economía
que os FSM e algunhas experiencias len no horizonte e traballan en programacións creativas. Os nacionalismos periféricos teñen a oportunidade: non
están condicionados pola financiamento e ten máis terreo á
“acción comunitaria” de “consensos racionais xustificados”.G

’’

Estacrisedáfin
ao neoliberalismo;
reformas fondas
poden preparar
cara a un novo
sistema”
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TRIBUNA I Vitorino Pérez Prieto.
Escritor e teólogo.

XOÁN PAULO I
¿MORTE NATURAL OU ASASINATO?
A finais deste setembro cumpríanse os 30 anos da morte
do papa Xoán Paulo I, que tivo
un dos pontificados máis breves da historia. Albino Lucciani, que chamaron “o papa do
sorriso”, morreu só 33 días
despois de ser elixido Papa da
Igrexa Católica. Foi o primeiro
Papa nacido no século XX, e
sucedeu a Paulo VI, un papa liberal que levou a bo fin o renovador Concilio Vaticano II, pero contraditorio. Precisamente adoptou o nome de Xoán
Paulo I como homenaxe aos
seus dous predecesores, os
papas do Concilio Xoán XXIII
e Paulo VI. Como o bo Papa
Xoán, o papa do sorriso era fillo de xente humilde (o seu pai
é un inmigrante socialista) e
foi Patriarca de Venecia.
Segundo fontes oficiais, o
papa Lucciani morreu dun infarto; presuntamente causado
pola afogante responsabilidade
que caera sobre el. Non embargantes, foron tantas as irregularidades que rodearon esta morte e o feito de negarse o permiso
para a autopsia, que esta estivo
envolta desde o principio nun
neboeiro de sospeitas: ¿a que
hora morreu realmente? ¿quen
atopou o cadáver, o secretario
ou sor Vincenza? ¿infarto? ¿envelenamento?... Estas sospeitas
levaron a falar insistentemente
dun asasinato, rotundamente
desmentido polos sectores oficiais, pero defendido mesmo
por parte do clero católico, como é o caso de Jesús López Sáez. Este cura abulense, inspirado polas investigacións do escritor inglés David Yallop, publicou xa en 1985 un amplo traballo na revista católica Vida
Nueva defendendo a hipótese
de que Xoán Paulo I foi asasinado; posteriormente publicou
dous libros: Se pedirá cuenta
(1990), do que alguén pasou un
resume ao Papa Wojtyla pero
que este quixo ler enteiro, e El
Día de la cuenta (2005). Tras divulgarse as súas controvertidas
publicacións foi apartado das
súas responsabilidades na
Conferencia Episcopal; posteriormente, o seu bispo Adolfo
González Montes ameazou
con retirarlle as licencias ministeriais no 2002. López Sáez fun-

Xoán Paulo I [á esquerda] recibe a Karol Woytijla, cando o que había ser o seu sucesor aínda era bispo de Cracovia.

’’

Asúapretensión
de afondar na clarificación
das contas vaticanas
foi unha das principais
prioridades
do seu papado”

dara en 1973 a comunidade de
Ayala, unha comunidade católica pouco convencional, que
ten unha web cuxo aperturismo lle trae miles de visitas.
Ao seu xuízo e o de outros
moitos, contrariamente á versión oficial, Xoán Paulo I non
era un papa débil e indeciso, senón un profeta humilde e afábel, que quixo aplicar con coherencia os principios renovadores do Concilio Vaticano II. Albino Luciani, ademais de ter
detractores polas súas ideas
transformadoras en relación á
Curia vaticana pola maneira de
asumir os cambios conciliares,
e, asemade, por ameazar o poder temporal da Igrexa, viuse
inmerso nunha crise que afectaba aos intereses dunha entente que formaban a Mafia, a
masonería e eclesiásticos impli-

cados en negocios suxos. De
feito, a pretensión do Papa de
afondar na clarificación das
contas vaticanas foi unha das
principais prioridades do seu
papado, o que fortalece as teorías que falan de homicidio. Cousa doada pola seguridade pésima que había no Vaticano; precisamente por iso, unha das
primeiras medidas persoais do
seu sucesor, Karol Wojtyla, foi
crear o Servizo Secreto da Súa
Santidade (SSSS), integrado por
cinco policías armados con pistolas e vinte encargados de
mesturarse coa multitude.
Confianza en Deus si, pero...
Xoán Paulo xa I tivera desavinzas cando era cardeal con
Paul Marcinkus na venda do
Banco Ambrosiano; Marcinkus, o bispo alcumado “o banqueiro de Deus”, era o presidente do Banco Vaticano. O
Ambrosiano pertencía ao Vaticano, e dirixíao Roberto Calvi,
un banqueiro milanés membro da loxa masónica P2 (“Propaganda Dous”) e implicado
coa mafia italiana; fora detido
en 1981 como principal responsábel da quebra fraudulenta do Ambrosiano e logo apareceu colgado baixo unha ponte
cos petos cheos de pedras. Este
banqueiro sucedera no cargo
en 1974 ao siciliano Michele

REUTERS

Sindona, que tamén rematou
envelenado por cianuro nun
cárcere de máxima seguridade... Houbo máis asasinatos relacionados co caso: o xuíz Emilio Alessadrini, o fiscal Giorgio
Ambrosoli, o comisario Varisco
e o arrepentido da P2, Mino Pecorelli; todos asasinados a tiros.
O arcebispo Marcinkus eludiu
a orde de detención da maxistratura milanesa, manténdose
refuxiado no Vaticano e non
volveu saberse del.
“Albino Luciani cortou polo
san aqueles asuntos”, dixo recentemente López Sáez nunha
entrevista. O cura mantén en
pe a tese do asasinato 30 anos
despois, dicindo que a de Xoán
Paulo I foi “unha morte provocada no momento oportuno”.
Posiblemente, o papa Lucciani, un home conservador, pero
moi honesto, asinou a súa sentenza de morte cando quixo
botar a corrupción fora do Vaticano. Como Xesús de Nazaret
quixera expulsar os mercadores do templo de Xerusalén,
convertido en “cova de ladróns”; din os expertos que tamén foi este un feito decisivo
na súa condena a morte. Como
outras veces na historia da Igrexa, Mammón, o ídolo do diñeiro semellou vencer ao mesmo
Deus da xustiza.G
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Guillermo Rodríguez, director d’A Peneira

‘O xornalismo local pode ser, aínda, o espello
da xente e non dos grandes poderes’
M. Obelleiro

Guillermo Rodríguez Fernández (Lira, Salvaterra de Miño,
1940) defínese como “un mestre metido a xornalista para facer país”. Dende o 1984 dirixe A
Peneira, cabeceira que en marzo do 2009 cumpre o seu 25º
aniversario. Nestes últimos meses do ano, Rodríguez e o equipo de traballadores do xornal
traballan no deseño dos actos
de celebración deste cuarto de
século dun periódico “polo que
ninguén apostaba”.
Por que un mestre decide crear
A Peneira?
A Peneira naceu en marzo do
1984 para romper a liña editorial
de La Voz de Galicia e do Faro de
Vigo no Condado da Paradanta.
Ambos os dous xornais, que eran
os que gozaban de maior presenza na comarca, eran moi oficialistas. Daquela, Pepe Castro era o
alcalde de Ponteareas e exercía
un poder moi grande mesmo
nas informacións. Eu traballaba
entón de mestre e fun primeiro
correspondente en La Voz de Galicia e logo no Faro de Vigo. Neste
último periódico traducíanme as
crónicas, que eu escribía en galego, e as contrapuñan ás informacións de Tea Press, unha axencia
invento da alcaldía. Neste contexto un grupo de amigos acordamos facer un novo xornal e
despois de barallar algúns nomes
decidimos bautizalo como A Peneira, de ‘peneirar’.
E como foron eses comezos?
Nun primeiro momento creamos unha Sociedade Anónima
na que metemos moitos cartos,
pero pouco despois os socios botáronse atrás e deixáronme a min
con A Peneira na man, que comezou sendo mensual e na década dos noventa pasou a ser
quincenal. Ao principio as ferramentas de traballo eran moi rudimentarias. Comezamos cunha
Olivetti doméstica e máis tarde
mercamos un ordenador e unha
máquina que facía fotolitos. Con
moito traballo, loitamos para resistir e non pechar e por outro lado temos a satisfacción de resistir
como un xornal en galego polo
que ninguén apostaba. Malia o
que pensan algúns sectores, á
xente gústalle ler en galego. Agora
temos unha miniestrutura para
aguantar outros vinte anos máis.

PACO VILABARROS

’’

Mantemos unha postura
independente,
non entramos en guerras
políticas, pero tampouco
somos neutrais”

Que presenza ten A Peneira?
Estamos nas capitais das catro
provincias e ademais de distribuír A Peneira nos quioscos, distribuímola en centros médicos,
culturais, en restaurantes, supermercados... porque é a única
maneira de chegarlle á xente.
Hai uns anos lanzamos dúas novas cabeceiras, A Peneira do
Condado Paradanta, que é quin-

cenal, e A Peneira da Louriña,
que é mensual. Na primeira semana de cada mes sae o suplemento A Peneira no Baixo Miño
e tamén posuímos A Peneira no
Val Miñor. Pola outra banda, temos o suplemento cultural Kalaikia e tamén sacamos o suplemento de humor O Farelo, que
foi premiado coa ‘Curuxa de Humor’ polo Museo de Humor de
Fene. Ademais, practicamente
todos os días actualizamos a páxina web www.apeneira.com e
incluímos nela as informacións
que por mor da limitación do espazo non collen no papel. En paralelo, contamos coa editorial
Alén Miño. Todo este traballo foi
recoñecido no 2006 polos Premios da Crítica no apartado de
Iniciativas Culturais.
Que fai que un xornal local ad-

quira a presenza que posúe A
Peneira?
O segredo é crer no que se fai. Se
cres que estás a facer unha cousa
espiritualmente importante e
necesaria para o país, sacas folgos de onde non hai e resistes a
todos os inconvenientes. Ademais, cómpre subliñar que a colaboración da xente foi decisiva e
que o equipo que traballa en A
Peneira está involucrado, é accionista do periódico e ten unha
enorme ilusión por mellorar o
produto. Vese a satisfacción de
poder facer unha ferramenta
que na súa humildade pode
ofrecer un servizo que lle resulta
interesante ao lector e que vai facendo país.
Como pode sobrevivir un periódico local?
O periodismo local ten que

prescindir hoxe da cuestión puramente ideolóxica e política
para pasar a servir de canle das
manifestacións locais, sociais e
deportivas. O xornalismo local
ten que ser o espello do pobo e
debe deixar que sexan os propios partidos a través dos seus
comunicados os que expoñan o
seu punto de vista. En A Peneira
mantemos unha postura independente, non entramos nas
guerras políticas, pero tampouco somos neutrais.
E non teñen presións dos poderes políticos e económicos?
A falta de censura tráenos algún que outro problema porque os cargos públicos enfádanse con nós porque publicamos informacións que non lles
agradan. Nós só coidamos de
que os comentarios que se fan
en A Peneira non ofendan.
Como mudou a súa visión do
xornalismo nestes 25 anos?
O de que o xornalismo sexa o
cuarto poder poríao entre aspas.
A nivel local aínda pode ter certa
influencia, pero a outros niveis a
influencia do xornalismo está
teledirixida. Hoxe os medios
non serían quen de por en marcha outra Revolución Francesa.
Os grandes trust non llo ían permitir. Nun artigo, Ignacio Ramonet dicía que os directores xa
non teñen que dicirlles aos redactores que poden e que non
poden escribir, porque eles
mesmos se censuran.
Que proxectos ten A Peneira de
cara ao futuro?
A nosa meta máis inmediata, o
que nos gustaría sería pasar a ser
semanais, pero tal e como está a
economía é bastante complicado. Ademais, queremos poder
asentarnos máis en toda Galiza,
abrir ao menos unha delegación
en Santiago e outra en Vigo.
Como van celebrar o 25º ani versario de A Peneira?
O programa de actividades para
celebrar os 25 anos do periódico
aínda está en marcha. Lanzaremos unha publicación que recolle toda a historia do xornal e
un libro que recompila artigos
de Darío Álvarez. Tamén imos
pór en funcionamento o foro A
Peneira e un premio de relatos
gastronómicos. Con todo, os
actos de celebración non están
pechados.G
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DEBATE NO PP

Feixóo enrédase coa condena do franquismo e o a
O PPdeG consensuou co PSOE e o BNG
un aparente cambio de postura que
sorprendeu á Xunta e ao PP de Madrid
H. Vixande

No debate anual de política xeral do Parlamento galego aprobáronse dúas resolucións que
apoian as vítimas da represión
na Guerra civil e o galego. Nunha tensa reunión, o PP decidiu
consensuar un texto co PSOE e
BNG e votar a favor, o que provocou a sorpresa das forzas do
Goberno galego e as críticas do
seu partido en Madrid. Uns e
outros preguntábanse que
aconteceu no grupo popular
para tomar unha decisión que
en aparencia é contraria á liña
política.
Produciuse un cambio de posición do PP sobre a represión
na Guerra e o galego? É unha
nova estratexia? Hai unha reconfiguración de forzas entre o
grupo popular do Parlamento?
Non hai unha soa resposta pero
todo apunta a certos cambios
dentro da organización. Na reunión en cuestión, un sector impulsou o apoio ás resolucións
sobre as vítimas da represión na
Guerra e o franquismo e o galego, mais tivo que vencer algunha resistencia no curso dunha

reunión que se estendeu máis
da conta.
Fontes internas do PP admitiron que o debate da mañá fora
intenso e que no mesmo un
sector logrou impoñer un pacto
co goberno para condenar o
franquismo e defender o galego. O principal argumento que
empregaron está relacionado
co desgaste electoral que lle
provoca ao PP non aclarar de
forma pública a súa posición. As
principais resistencias a tomar
esta decisión proviñan de Núñez Feixoo, que non quería erosionar o liderado de Raxoi en
Madrid.
Tanto o portavoz do grupo,
Manuel Ruiz Rivas, como o deputado Xosé M. Baltar, negaron
diferenzas ou debates en torno
a esta cuestión e indicaron que
“houbo bastante unanimidade”, mais Ruiz Rivas admitiu
que respecto ao galego o PP
considera que o debate pode ter
efectos electorais nos comicios
autonómicos. O portavoz Rivas
sinala que detectan “crecente
malestar na sociedade” tanto
en “sectores que defenden o ga-

lego como entre os que defenden o castelán”. “O tema lingüístico é importante”, sentenciou Rivas.

AMBIGÜIDADE. O deputado do PP
por Ourense, Xosé Manuel Baltar, indicou que o apoio á resolución sobre a lingua débese “a
manter a nosa coherencia, xa
que a Lei de Normalización Lingüística se aprobou por unanimidade cando gobernaba Xerardo Fernández Albor e o Plano de Normalización aprobouse con Fraga tamén por unanimidade”. Pola súa banda, Ruiz
Rivas sinalou que “nunca fomos ambiguos sobre esta cuestión, apoiamos a Lei e o Plano
de Normalización e sempre dixemos que estamos en contra
do Decreto do galego, pero determinados medios queren dar
a impresión de que somos ambiguos”.
Pero se o PP non é ambiguo
nin nunca o foi, para que apoiar
esta resolución ou por que agardar tanto para realizar este pronunciamento? Fontes non oficiais apuntan que existe de forma tácita un grupo galeguista
nese grupo parlamentario e que
forzou esta toma de postura.
Por outra banda, non é a primeira vez que se ven tendencias
dentro do PP nesta lexislatura. A

Manuel Ruiz Rivas.

elección de Ruíz Rivas como
portavoz do grupo parlamentario estivo precedida dun en-

O PP galego non desexa cargar coas consecuencias políticas de non condenar o franquismo nun momento no
que proliferan os desenterramentos de fosas de paseados.
Outra cuestión é que politicamente unha declaración como a que asinou no Parlamento non debilite a Mariano Raxoi. Ruiz Rivas e Baltar
negan que a cuestión sexa
negativa para Raxoi. Os feitos
demostraron que si. O propio
Jiménez Losantos disparou

’’

Osdeputadosnonafíns
a Feixoo non lle van dar
tregua nas listas”

contra o líder popular na
mesma columna na que crucificaba a Núñez Feixoo.
O secretario xeral dos populares galegos non desexaba

comprometer politicamente
o presidente do partido a nivel estatal, mais non pode evitar o contexto galego. Feixoo
está nunha posición de minoría no Parlamento. Os deputados non afíns a el non lle
van conceder tregua para non
darlle un descanso que lle
permita elaborar unhas listas
para as autonómicas favorábeis a el. Este colectivo procura un pacto que non o exclúa
e entende que a presión é a
mellor arma.G

XOSÉ LOIS

O contexto galego prexudica a Raxoi

A.G.N.

frontamento entre sectores, xa
que Rivas é unha persoa que
non oculta o seu galeguismo.G
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mo e o apoio ao galego

Alberte Núñez Feixóo.

A.G.N.

Reunión maratoniana
O PP incluíu dúas transaccións ás
propostas conxuntas de resolución do PSOE e o BNG número
un e 21, polo que foron aprobadas por unanimidade. O proceso
para tomar esta decisión comezou nunha reunión celebrada na
mañá do mércores oito de outubro e á que asistiron os portavoces de área do PP. O acordo definitivo chegou á tarde, nun encontro no que participou o grupo popularen pleno.
Como é habitual no debate
anual de política xeral, os portavoces de área do PP reuníronse
pola mañá para analizar as 31

propostas de resolución dos grupos que apoian o goberno e trasladaron o debate de oito das posíbeis resolucións a todo o grupo
esa mesma tarde. Entre esas oito
propostas, figuraban os textos
de transacción relativos á vítimas
da guerra e condena do franquismo e de apoio á normalización lingüística.
Con todo, foi pouco usual a
duración da reunión da mañá,
que se estendeu ao longo de
máis de tres horas para analizar
so 31 propostas de resolución, as
que presentaron conxuntamente o PSOE e o BNG.G

Madrid reacciona con desagrado
e critica a Feixóo
En canto se coñeceu en Madrid o texto apoiado polo PP,
sectores do contorno de Mariano Raxoi manifestaron de
forma pública a súa desaprobación. En resposta, o secretario xeral dos populares galegos, Alberte Núñez Feixoo,
tratou de reconducir o debate denunciando que no medio da crise económica as
iniciativas que promoven o
PSOE e o BNG son as relativas ao franquismo e ao galego. Mais uns días despois,
Feixoo afirmaba que a primeira medida que tomará de
chegar ao goberno da Xunta
será “derrogar o Decreto do
galego”. A este cambio de
posición respondeulle Touriño dicindo que “un día fala
da memoria histórica, outro
da lingua e ao día seguinte
non sabemos moi ben de
que”, e acusouno de ser unha “pelota de tenis”.
Máis aló deste paradoxo, a
reacción de Feixoo deixa
translucir que mantén unha
posición delicada no tocante
ao galego. Tras a promulgación do Decreto, reunírase
cun grupo de opoñentes ao
mesmo e lembrara que a Lei
de Normalización fora apoiada polo PP. Pero as súas reticencias ante este colectivo fo-

’’

OPPalíñasecoaLei
de Normalización
e en consecuencia hai un
distanciamento con Galicia
Bilingüe, que reclama a
derrogación desa lei”

ron diminuíndo até participar nun acto de solidariedade
con Galicia Bilingüe.
O portavoz do PP no Parlamento, Manuel Ruíz Rivas,
matizou a posición do seu
partido respecto ao Decreto
dicindo que “xa no pleno manifestamos que estabamos en
contra del, de modo que non
hai un cambio de posición,
como están a afirmar”. O que
si se dá agora é un aliñamento
do PP coa Lei de Normalización e en consecuencia un
distanciamento con Galicia
Bilingüe, que reclama a derrogación desa lei.

FRANQUISMO. Mais se Núñez
Feixoo non se atopa cómodo
nesa posición, non acontece
outro tanto no relativo á condena do franquismo. “Xa non
hai escusa para as acusacións

de apoiar o franquismo e ademais conseguimos que haxa
igualdade no trato para todas
as vítimas”, sinalou Ruíz Rivas, que tamén indicou que
hai “bastante unanimidade”
nesta cuestión.
Núñez Feixoo tratou de
matizar a postura do seu partido sobre o franquismo e o
galego cando comezaron as
reaccións de Madrid. Mentres columnistas da dereita
como Jiménez Losantos acometían contra el con acusacións como apoiar “a política
lingüística totalitaria e rabiosamente antiespañola” da
Xunta, o PP estatal tampouco
amosaba a súa satisfacción
coa decisión dos seus compañeiros galegos. O vicesecretario de Comunicación do PP
estatal, Esteban González
Pons, dicía que foran “forzados” polos socialistas e os nacionalistas, deixando entrever que o PP galego está sometido a unhas tensións que
tamén poderían ser internas.
Máis enigmático aínda foi
Fraga cando lle contestou a
González Pons dicindo que
ninguén forzara a ninguén,
pois das súas palabras non se
extrae se levan implícita unha
crítica a Núñez Feixoo ou a
González Pons.G

A dous deputados da maioría absoluta
O principal argumento dos
galeguistas a prol do galego
e en contra do franquismo é
non deixar descubertos os
flancos ante as eleccións.
Dúas enquisas, unha do
PSOE e outra do PP, dánlle
ao Partido Popular uns resultados de 36 ou 37 escanos
nas vindeiras eleccións autonómicas e, xa que en Gali-

za o partido Unión Progreso
e Democracia tivo moi malos resultados, son máis perigosas as fugas de sufraxios
ao PSOE ou o BNG que á
UPD.
A estreita marxe para o
xogo electoral é tal que o
PSOE admite en privado
que non vai aprobar o voto
en urna por parte dos emi-

grantes porque no Censo de
Residentes Ausentes xógase
un deputado que pode ser
vital no Parlamento elixido
das próximas autonómicas.
Pola mesma razón, o Partido Popular insiste agora na
necesidade de cambiar a Lei
Electoral e garantir a inviolabilidade do voto da diáspora.G

10-11 política.qxd

15/10/08

11:21

POLÍTICA.10.

Página 2

ANOSATERRA
16-22 DE OUTUBRO DE 2008

Corina Porro, senadora do PP

‘Hai que cambiar a lei electoral
porque a actual non é democrática’
Xan Carballa

Foi alcaldesa de Vigo, a primeira conselleira galega de
Servizos Sociais, deputada e
agora exerce como senadora e
vicepresidenta da Deputación
de Pontevedra. Corina Porro
(Ferrol, 1953) sostén que a súa
capacidade de diálogo acreditouna nos anos de alcaldesa en
minoría e reclama cambios na
lei electoral para que “os resultados electorais non queden
desvirtuados por pactos que
marxinan ás maiorías”
Como está condicionando a
crise económica a vida política,
non xa no estado, tamén no terreo municipal?
A crise ocúpao todo. É certo que
é internacional e que se vive de
maneira diferente en cada país.
Pero o incremento do paro ou
da inflación é en España é o
máis intenso de Europa, e iso
demostra que podes enfrontar
o problema mellor ou peor. Os
gobernos poden intervir para
paliar as crises e tamén as administracións locais. Por exemplo
acelerando a posta a disposición de solo, como vivimos en
Vigo. Nós puxémonos a traballar, porque hai que deixar de
lado os intereses de partido e
sumar. Púxenlle ao alcalde de
Vigo, vinte e cinco medidas, que
empezaban por algunhas de
apretar o cinto, de aforro enerxético, axudas ás pequenas e
medianas empresas, medidas
sociais de incremento de becas
para uso de comedores escolares, recorte de gastos de publicidade e que se conxelasen as ordenanzas municipais, o que supuña unha media de aforro de
100 euros anuais a cada familia
viguesa. E tendinlle a man
cunha declaración pública para
que esa estratexia tivese efectividade nos orzamentos do ano
2009. A súa resposta foi: “Corina, chega tarde”. Nin sentou a
dialogar nin fixo un xesto de
aproximación. É unha irresponsabilidade non abrir canles
de diálogo con todos os axentes
sociais e tamén coa oposición,
que temos a máis numerosa representación cidadá.
O desenvolvemento do plano

de ordenación urbana pode ser
un motor económico?
No programa electoral de Abel
Caballero estaba o compromiso
de 6.000 vivendas sociais, e no
plano que eu consensuara con
todos, e que el non quixo aprobar, había un horizonte de
36.000 vivendas sociais, tendo
en conta que xa hai hoxe 7.000
peticións. Dun plano viábel pasou a outro imposíbel, e onde
estaba compensada a edificabilidade descompensouse, pero
non nas zonas poderosas senón
onde afectaba sobre todo á
xente que tiña unha pequena
leira herdada ou no rural, que
son ámbitos onde non se vai desenvolver o plan. En todo caso,
nas medidas que lle propuxemos estaba a axilización do que
tivese que ver con obras de infraestruturas para paliar o paro
que se produce na construción e
xa vemos como van as cousas
nos orzamentos xerais do estado. No AVE directo a Vigo, de
2008 a 2011, só temos proxectos
e cara o 2012 non hai nada consignado. Iso significa que non
chegará por Cerdedo porque
nin para o 2012 estarán comezadas as obras. Se en vez de proxectos e anuncios vivísemos
obra real aínda podería paliarse
a crise, pero este alcalde non ten
peso político nin entre os seus.
O PP NAS CIDADES E A LEI ELECTORAL
Vigo, con Ourense, é a última
gran cidade galega gobernada
polo PP. Non lles está saíndo
moi caro o déficit de poder nos
grandes núcleos urbanos?
Evidentemente, pero agora o
reto inmediato é recuperar o
goberno na Xunta. Daquela
comprobaremos como nos
afecta. É moi importante gobernar nas grandes cidades porque, como municipalista que
son, sei que é onde se fai política
máis perto da xente.
Aínda que agora non se use
aquela distinción de boinas e
birretes, parece que dentro do
PPdeG hai dúas maneiras diferentes de entender a política
nas cidades grandes e nos núcleos máis pequenos.

’’

Se en vez de proxectos
e anuncios vivísemos obra
real aínda podería paliarse
a crise, pero Abel Caballero
non ten peso político nin
entre os seus”

’’

As coalicións son legais
pero, ¿é democrático que
goberne o BNG con catro
concelleiros e o PP con
trece non?

Socioloxicamente Galiza cambiou. A xente nova do interior
marchou para as cidades. A provincia de Ourense en conxunto
ten os mesmos habitantes ca
Vigo, e iso é unha realidade. O
peso maioritario poboacional
está nas cidades e iso quere dicir
que as cousas se ven de maneira
diferente. Vigo é unha cidade industrial co reto de seguir sendo
motor económico de Galiza e
probabelmente teña que ter estratexias políticas diferentes que
Coruña. O perfil é distinto en
cada lugar pero a mensaxe debe
servirnos a todos.

Pero sendo a maior forza política quedanse ás portas do poder e reclaman cambios na lei
electoral. Por que non teñen capacidade de interlocución con
outras forzas?
É urxente cambiar a lei electoral
porque non é democrática. Hoxe
goberna Vigo unha forza con catro concellais menos ca o PP...
Se suma os do PSOE e o BNG
son máis.
Pois daquela que se presenten
xuntos. Pero non o fan porque
se levan a matar.
As coalicións son democráticas.
Son legais pero, ¿é democrático
que goberne o BNG con catro
concelleiros e o PP con trece
non? É iso o que quixeron os cidadáns? A lei electoral é antidemocrática e non ten parangón
en ningún país europeo.
Ese cambio na lei considera que
debe ser para todo tipo de eleccións?
Por suposto, porque é inxusta
en todos os niveis. E non é unha
idea persoal porque Mariano
Raxoi dío continuamente. En
todo caso, demostrei que teño
capacidade de diálogo político,
porque mesmo asumín un
PXOU do que o meu partido
non elaborara unha liña. Tocoume a parte de exposición
pública e asumín un plano xeral
que era do BNG, porque era bo
para Vigo e a súa cidadanía. Se
puden chegar a entendementos o que lle achaco ao BNG é a
covardía por non ter suficiente

independencia para antepoñer
ás súas ideas e o progreso da cidade de Vigo, ao uso do poder.
Fala vostede do poder en termos
negativos, cando é o seu desideratum como forza política.
Aspiro a gobernar, porque o poder ten que estar no pobo e
como política debes saber como
utilizar esa forza que o pobo che
dá. Son cousas diferentes.
Agora a Deputación parece
moito máis presente en Vigo
que en tempos anteriores.
A realidade electoral é que quedei apenas a 1.000 votos de acadar a maioría absoluta e a mensaxe que recibín é que o proxecto que tiña en marcha
gostaba a moitos cidadáns, non
só aos militantes do PP. Pense
que deixei unha acta de deputada e a consellería para vir á
oposición de Vigo, porque eran
tempos de Prestige e guerra, e fíxeno porque creia na forza da
cidade e me compensaba politicamente. Foron tres anos de
satisfaccións e entregueille ao
alcalde un superávit nas contas.
Agora tiven a oportunidade da
vicepresidencia da Deputación
e teño presenza nun edificio vigués que xa fora decidido antes
de chegar eu a este cargo, porque os cidadáns de Vigo teñen
que poder facer todos os trámites administrativos sen desprazarse a Pontevedra. E ademais
empezan a coñecerse mellor as
ofertas sociais e culturais da Deputación.G

‘Non vou recibir leccións de galeguismo’
Nunha entrevista que lle fixemos a Xosé Crespo, secretario
de organización do PPdeG, definía o galeguismo que reclamaba para o PP como ver o
mundo con ollos propios e non
de Madrid. Comparte a idea?
Estou no comité executivo nacional e no Senado; teño un
obxectivo que se chama Vigo e
síntome máis galega ca ninguén. Non vou recibir leccións
de galeguismo. Iso é poñer límites innecesarios, porque
non quero un telón de grelos
no Padornelo. Quero estar co-

nectada con Madrid e co
mundo e a miña experiencia
política fíxome ter un pé en
Bruxelas sempre e trouxen
máis investimentos que outros
que estaban máis encerrados.
A opinión é dun alto cargo do
seu partido.
Pero esa é a miña e non
penso que sexa incompatíbel
ser galeguista e estar cun pé
en Madrid, que enriquece e
engrandece. Até o día de
hoxe ninguén no meu partido me dixo como tiña que
facer as cousas, porque se-

nón deixaríao, non crería nel.
Despois das declaracións indignadas de Fraga dicíndolle
ao portavoz González Pons,
que o PPdeG non se deixaba
forzar por ninguén, semella
que as relacións con Madrid
están revoltas.
Pode suceder que haxa visións distintas, pero asegúrolle que non coincido ao cen
por cen con todas as opinións
do partido en todos os temas.
Enriquécenos ter opinións diversas e acordo nos temas
fundamentais.G

15/10/08

11:21

Página 3

POLÍTICA.11.

ANOSATERRA
16-22 DE OUTUBRO DE 2008

‘Impoñer
o galego
é ir contra
o galego’

XAN CARBALLA

10-11 política.qxd

Pensa que o galego debe ter
os mesmos dereitos que o
castelán?
Afortunadamente temos
dous idiomas e o galego toda
persoa que viva en Galicia
debe ter a obriga de coñecelo
e, libremente, cada cidadán
sen imposicións falar o que
lle pete. ¿Isto quere dicir que
teñamos que dar o 90% das
asignaturas en galego?
Ningún informe oficial nin
estadística dá ese dato.
En moitísimos centros concertados danse todas as asignaturas en galego menos ximnasia e relixión, por exemplo
nos Xesuítas en Vigo. Estou en
contra do Decreto do Ensino
porque hai asignaturas científico-técnicas, como poden ser
as matemáticas, nas que non
pode haber imposición, porque limitas os alumnos cando
van fóra. A imposición provoca rexeitamento en persoas
que terían que amar o idioma
da súa terra.
Daquela considera que está
en perigo o castelán en Galiza, como anunciou o Manifesto en Defensa de la Lengua Común?
Iso sería unha manipulación
do que penso. A miña neta
desde cativiña vive rodeada
dos libros dos Bolechas e
doutros en galego. Eu
mesma tentei perfeccionalo,
leo a poesía galega e nas miñas intervencións institucionais úsoo. O que digo é que a
imposición vía decreto é
mala para o galego e para a
nosa cultura, porque provoca rexeitamento. E non
falo de porcentaxes, senón
da libertade dos pais para escoller a lingua na que escolarizar os fillos. E tamén de
igualdade nas relacións dos
cidadáns coa administración –deben ir todas as comunicacións nas dúas linguas cooficiais–; co comercio, aos que non debe
impoñerse a rotulación en
galego e que iso lles condicione as axudas. Hoxe hai investigadores competentes
aos que non se lle admiten
traballos na Xunta ou lle rebaixan a puntuación por
non estar feitos en galego.
Isto é inxusto.G
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ENPOLEIROALLEO

A UNIVERSIDADE

FALSO SOCIALISMO
Público
(venres 10 de outubro)

Nunha entrevista, Público presenta o último libro do xeógrafo
e urbanista norteamericano
David Harvey, que aborda a
cuestión da crise financeira.
“Estamos a asistir a unha intervención do Estado na economía tan xigantesca, que é case
imposíbel argumentar que o libre mercado non precisa do Estado para funcionar, como explican as teorías neoliberais. ?
importante distinguir entre o
aspecto teórico ou ideolóxico
da crise e o compoñente práctico. Se un analiza a historia do
neoliberalismo, atópase que, en
ocasións, os planos de axuste
estrutural do FMI inclúen fortes
investimentos estatais. Isto non

David Harvey, especialista en analizar os conflictos urbanos.

é o que eu entendería como o final do modelo neoliberal, senón máis ben unha intensificación do mesmo. A socialdemocracia falará sen dúbida sobre a
volta ao Estado do benestar. Falará. Na práctica optouse por
estabilizar os mercados financeiros, en lugar de intentar insuflar vida á economía mediante

GABRIEL PECOT

estratexias de reconstrución do
antigo Estado do benestar”.G

A PATERNIDADE
E O ESPAÑOL
El Mundo
(luns 13 de outubro)

Nunha serie de reportaxes sobre o “conflito lingüístico”, El

Mundo titula: “O pai que fixo
folga de fame pode perder os
seu fillos pode defender o dereito ao castelán”. Nun artigo no
que toma posición a prol de
Carmelo González tras o seu divorcio, sinala que na demanda
pola cuestodia dos fillos dise
que “se enfrascou nunha cruzada persoal contra calquera manifestación social en lingua catalá. Proba diso é que non permite aos seus propios fillos relacionarse con ningunha persoa
ou amigo que fale en catalán,
feito que nega en redondo”. O
artigo informa que lle ofreceron
ser candidato de Ciutadáns á alcaldía de Sitges. “Aceptou e fíxose militante, pero cun 2,99%
dos votos quedou a 200 sufraxios de conseguir a acta de concelleiro [conseguiu 292 votos].
Tamén quixo presentar a súa
candidatura ás xerais por Barcelona, pero Albert Rivera decidiu que ese posto era para el.
Desenganado, deuse de baixa.
Pronto volveu a saberse del. Daniel Sirera, daquela á fronte do
PP catalán, convenceuno para
que se fixese militante”.G

PEQUENOS
ESPECULADORES
El País
(luns 13 de outubro)

El País inclúe unha reportaxe
na que dá voz a varios pequenos aforradores que perderon
os seus cartos pola crise e na
que ofrece varios exemplos.
“Montou o seu propio negocio
de hostalaría en Santander e
foille ben. En abril de 2007 vendeuno todo e ao mes seguinte
investiu todo o gañado –cen
mil euros nun bono estruturado de Lehman, entre outros–
para tratar de vivir coas rendas.
'Agora non teño nin diñeiro nin
negocio, teño que empezar de
cero', explica D.G., de 37 anos,
que vén de impulsar unha das
plataformas de afectados”. “En
setembro de 2007 xa estoupara
a treboada financeira en EEUU,
aínda que ninguén acertou sobre o que se viña enriba. Foi entón cando M.J.L., de 44 anos,
economista, se fixo con varios
bonos Semeste X5 que lle vendeu Citibank. Investiu neles
15.000 euros”. Agás un das vítimas da desfeita, o resto eludiron dar o seu nome. O que se
identifica é Miguel ?ngel Gil,
que sinala que “no pasado xogara na Bolsa e perdera diñeiro,
sei ao que un se expón. Por iso
quería un produto garantido”.G

Ceferino Díaz

O

debate sobre o financiamento da Universidade
está aberto e non resulta fácil
nun tempo de restricións orzamentarias. Con todo, coincidimos na necesidade de dotar de
máis recursos o noso sistema. Á
súa vez, a Universidade ten que
mellorar os seus sistemas de
xestión, vencellando recursos a
resultados.
Na apertura do curso, Xosé
Mª Castellano criticou a falta
de flexibilidade do modelo galego. Da súa lección quedamos
coa reflexión sobre a multiplicación das titulacións de forma
arbitraria.
Falou tamén Castellano de
centros que carecen de alumnos para permitir un funcionamento normal da docencia e da
investigación. Lamentábel, pero esta é unha realidade común
aos diferentes campus.
Non se pode destacar en todo;
hai que apostar por unha determinada área de coñecemento.
Temos exceso de factorías
–facultades– e de filiais competindo nun espazo cativo por
captar un segmento reducido
de mercado. E se en Galicia é xa
de por si pequeno non ten sentido ofrecer en todos os territorios os mesmos produtos.
Permítaseme que dende fóra, como cidadán que nunca
deixou a universidade, faga unha proposta para debate: Por
que non xerarquizamos o sistema universitario potenciando
aqueles centros con excelencia
docente e investigadora con independencia do campus no
que se asenten e reconvertemos
o resto con criterios racionais
eliminando aqueles que nunca
pasaran de aularios desconectados do mundo real?
Non debe ser tan difícil se
eliminamos do debate os localismos que neste país o desfiguran todo. G

’’

Nonsepodedestacarentodo;
hai que apostar
por unha determinada
área de coñecemento”
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ONDE VAI TANTO
CARTO?
Antón Losada

P

PACO VILABARROS

A Xunta exclúe os convenios
da Lei de Publicidade Institucional
Unha das primeiras promesas do bipartito foi
regular as opacas relacións das
administracións cos medios nunha Lei de
Publicidade Institucional. O primeiro borrador
chega a poucos meses das eleccións. Para o
Colexio de Xornalistas o texto inclúe melloras,
pero tamén deixa grandes espazos en branco

Manuel Vilas

O anteproxecto aprobado no
Consello da Xunta prohibe a
publicidade institucional dende o día da convocatoria dunhas eleccións. Malia que fontes
do Executivo insisten en que o
plan de Touriño é aprobar a Lei
nesta lexislatura, o certo é que
BNG e PSdeG terán que acelerar moito os trámites parlamentarios para logralo.
O borrador tamén prohibe
o habitual 'autobombo' administrativo, é dicir, os anuncios
para “destacar os logros de xestión ou os obxectivos acadados”. Ademais, a publicidade
pública “deberá diferenciarse
perceptibelmente da propaganda realizada polos partidos” e deberá “ identificarse
claramente como tal”.
Ningún destes principios supón unha novidade, pois figuran noutras leis. Por exemplo, a
obriga de diferenciar a propaganda pública xa se aplica á pu-

’’

A Xunta repartiu 6,6 millóns
de euros en dous anos
a través de convenios,
unha modalidade
que queda excluída da lei”

blicidade privada. Hoxe tan ilegal é unha publireportaxe dunha consellería disfrazado de noticia como o son os primeiros
planos dos teléfonos móbiles
nos filmes de James Bond.
COMISIÓN FISCALIZADORA. Si é novidosa a creación dunha Comisión fiscalizadora. O novo ente
poderá suspender unha campaña se apreza “indicios evidentes de infracción grave”.
Ademais, as administracións
deberán entregar un balance

anual da súa publicidade. A Lei
obrigará a todos os entes da
Xunta, concellos e deputacións.
Con todo, o anteproxecto peca
de ambiguo en moitos aspectos. Por exemplo, indica que
“no caso da publicidade a realizar en Galicia, valorarase tamén
a súa difusión a través de medios editados en lingua galega”;
pero non explica en que se concretará tal 'valoración'.
Ademais, o texto deixa á
marxe os numerosos convenios que asinan as consellerías
cos medios, como recoñeceu o
presidente da Xunta a preguntas dos xornalistas. Trátase
dunha eiva importante, tendo
en conta a gran cantidade de
cartos públicos facturados polas empresas á marxe das campañas publicitarias.
Así, o bipartito nos seus dous
primeiros anos firmou convenios por máis de 6,6 millóns de
euros. O Grupo Voz –cun 25 %
do total—, o Grupo El Progreso
–cun 19%– e Prensa Ibérica
–editora de Faro de Vigo e La
Opinión da Coruña cun 17%–
foron os máis beneficiados nese
período. Hoxe continúa o reparto destas subvencións mediante acordos bilaterais, como
se pode comprobar no Rexistro
de Convenios, accesíbel na web
da Vicepresidencia.
AVANCE IMPORTANTE. O decano do
Colexio Profesional de Xornalis-

tas de Galicia apunta á esta non
regulación dos convenios como
unha das principais eivas da
norma. Con todo, Xosé Manuel
Pereiro considéraa un “avance
importante nun asunto que, se
até hoxe non provocou escándalo, foi unicamente porque as
empresas que deben publicar
ese escándalo son precisamente as beneficiadas por el”.
No eido negativo, Pereiro
láiase da falta de concreción do
texto. O decano pide que se especifique mellor que cada campaña debe publicarse naqueles
soportes con maior impacto no
seu público obxectivo, por
exemplo que os anuncios para
os mozos se lancen principalmente en internet. Pero sobre
todo, desconfía da vontade real
dos partidos de aplicar a Lei
cando esta se aprobe. “Pode pasar como coas normas que regulan a publicidade na televisión, incúmprense todos os días e a administración case nunca toma medidas”, conclúe.
No aspecto positivo, Pereiro
salienta especialmente a
prohibición do 'autobombo'.
O decano do Colexio tamén
gaba a creación da Comisión
de Control, pero reclama que
haxa máis membros independentes. No borrador os representantes da propia Xunta, un
por consellería, son inmensa
maioría no ente que fiscalizará
a administración.G

oucas horas despois de
que os contribuíntes norteamericanos acudirán cos
seus impostos a rescate de AIG,
os seus directivos gastaban medio millón deses dólares nunha
viaxe de relax para recuperarse
do esgotador traballo de afundir a maior aseguradora do
mundo. Fixeron ben. Parvos serían se tiveran pensado nunha
solución ao vello estilo: dimitir e
devolver o roubado. A regra de
ouro que nos levou a este desastre segue en vigor e máis firme ca nunca: todo vale se é a
beneficio propio.
Os gobernos tratan os ataques de pánico con terapias billonarias que regalan aos bancos a cambio de nada e todos
aplaudimos. A crise semella un
castigo divino e non o resultado
das decisións dos xestores de
entidades e mercados. Inxectamos pasta a diario nos famosos
mercados financeiros sen que
nada cambie e para que todo siga igual. Chámanlles plans de
rescate, pero só é verdade o do
rescate: o que pagamos para
que non perdan a súa pensión
ou os seus aforros milleiros de
cidadáns tomados como reféns
por directivos multimillonarios.
O sistema segue como estaba:
desregulado, fora de control e
sen sequera unha triste parella
da garda civil que faga cumprir
a lei e a veracidade do que se
compra e se vende.
Primeiro tivemos que asegurar con cartos públicos os depósitos que fixeramos antes como
clientes privados. Agora como
os bancos non se fían uns dos
outros, temos que volver garantir cos nosos impostos que pase
o que pase, os bancos nunca
perden. Os gobernos non cansan de declarar que é algo temporal. Ao pasar a tormenta todo
volverá a mans privadas. Nada
persoal, só negocios.G

’’

Agora,comoosbancos
non se fían uns dos outros,
temos que volver
garantir cos nosos
impostos,
que os bancos
nunca perden”
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Zapatero e Raxoi queren retomar o Pacto de Toledo. Na reunión que mantiveron na Moncloa o presidente do goberno e o líder do PP propóñense 'resucitar' o Pacto de Toledo de 1995 para 'mellorar a asistencia social e garantir as
pensións'. O encontro serviu para falar da crise financeira e abordar o contido
dos Orzamentos Xerais do Estado para 2009 e a renovación do Tribunal Constitucional. O Pacto de Toledo pretende ser convocado antes de 15 días.G

JUAN MEDINA / REUTERS
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Xosé A. Gaciño

A XUSTIZA EN EUSKADI

’’

Todosfanalusiónás
carencias de medios
materiais e
humanos coas
que traballan”

A estreita liña que separa a
política dos tribunais
O xuízo contra
Ibarretxe e Patxi
López por dialogar
con Batasuna reabre
o debate sobre os
límites da
intervención xurídica
na acción dos
gobernos

Charina Giráldez

O Goberno de Euskadi séntese
“discriminado” polo Poder xudicial. Considera que emprega
“distinta vara de medir” na instrución de procesos similares,
dependendo de quen sexa o
imputado. O Executivo de Ibarretxe denunciouno nada máis
coñecer a decisión do Tribunal
Superior de Xustiza do País Vasco (TSXPV) de fixar para o 8 de
xaneiro a vista oral contra o lehendakari por entrevistarse con
Batasuna en plena tregua (o 19
de abril de 2006).
No banco dos acusados estarán tamén os socialistas vascos Patxi López e Rodolfo Ares,
que mantiveron un encontro
coa formación ilegalizada o 6 de
xullo do mesmo ano, e os dirixentes de Batasuna presentes
nas dúas xuntanzas. Os integrantes das delegacións abertzales, encabezadas en ambos
casos por Arnaldo Otegi, terán
que responder por un delito de
“desobediencia”. Ibarretxe e os
líderes socialistas por “cooperación necesaria” nesa suposta
ilegalidade.
O tripartito vasco non comprende por que o TSXPV admitiu a trámite a denuncia, interposta polo Foro Ermua e a asociación Dignidade e Xustiza,
cando o Supremo arquivou unha querela polos mesmos feitos
en decembro de 2006. Daquela,
o sindicato de funcionarios Manos Limpias acusaba de “preva-

RAUL BOGAJO

N

on teñen claro se poden
facer folga, pero hai formas de facela sen convocala expresamente. Xa o fixeron os policías en plan xaponés (cumprindo estritamente o regulamento) e agora vai facerse doutro xeito nos xulgados, coa convocatoria de xuntas xerais de
xuíces en todas as audiencias de
España para o 21 de outubro,
coincidindo solidariamente coa
folga dos secretarios xudiciais.
Estes protestan pola sanción de
dous anos de emprego e soldo
imposta polo Ministerio de
Xustiza a Juana Gálvez, secretaria do Xulgado do Penal número 1 de Sevilla, por non ter tramitada a execución dunha sentencia contra Santiago del Valle,
presunto autor da morte da nena Mari Luz Cortés en Huelva
nun día no que, se a sentenza se
tivese executado, Del Valle tería
que estar no cárcere.
Os secretarios estiman moi
dura a sanción contra a súa
compañeira. Moi diferente, por
certo, da sanción que lle impuxeron ao xuíz responsábel, Rafael Tirado, os seus colegas do
Consello Xeral do Poder Xudicial: 1.500 euros.
Naturalmente, todos fan
alusión ás carencias de medios
materiais e humanos coas que
traballan, como diluíndo as responsabilidades individuais nos
fallos colectivos do sistema, que
sempre se lles poden achacar,
ademais, aos políticos.
Pode que non lles falte razón
(de feito, a entón conselleira de
Xustiza, María José López, foi
relevada no seguinte cambio
do goberno andaluz), pero, da
mesma maneira que non entendo que Ángel Acebes pretenda dar leccións de estratexia
antiterrorista despois do 11-M,
tampouco entendo que ninguén admita ningún tipo de
responsabilidade persoal ante
o cadáver dunha nena.G

Reunión do lehendakari Juan Jose Ibarretxe co secretario xeral do PSE, Patxi Lopez, na Lehendakaritza en 2002.

’’

Os principais candidatos
á presidencia de Euskadi
van sentar no banco
dos acusados dous meses
antes das eleccións
autonómicas”

ricación e desobediencia” o
presidente do Goberno español, José Luís Rodríguez Zapatero, os seus ministros, o secretario de organización do PSOE,
Xosé Blanco, e os dirixentes do
PSE-EE Patxi López e Rodolfo
Ares, pola reunión entre socialistas e membros de Batasuna
do 6 de xullo. Pero o Alto Tribunal resolveu a favor da lexitimidade da cita ao concluír que
“non hai un mandato xudicial
que prohiba dialogar con representantes do mundo abertzale”. Ademais, cualificou de
“fraude constitucional” a de-

nuncia por “pretender corrixir a
dirección da política mediante
o exercicio da acción penal”.
DIÁLOGO CONTRA VIOLENCIA. Nun comunicado oficial, o lehendakari
quixo deixar claro que volvería
reunirse con dirixentes da ilegalizada Batasuna de existiren
oportunidades de paz no futuro. De feito, os seus avogados
preparan unha defensa baseada na demostración do diálogo
político como instrumento lícito contra a violencia. Para argumentar esta tese, solicitaron a
comparecencia como testemuñas de José María Aznar e José
Luís Rodríguez Zapatero, dous
presidentes que, segundo lembran, “falaron coa ETA e con
Batasuna”.
Do mesmo xeito, o líder dos
socialistas vascos afronta o proceso coa “tranquilidade” do
que pensa que non houbo nada
puníbel no seu comportamento, senón un intento “nobre” de
procurar a paz. Tampouco a fiscalía, nin un dos tres maxistra-

dos que estudaron a admisión
da denuncia, consideran delituoso os encontros que se xulgan. Polo de agora, o que si se
sabe con certeza é que os demandantes solicitan penas de
até catro anos de cárcere e tres
de inhabilitación para os procesados e que a vista se vai celebrar cunha expectación sen
precedentes.
Non hai que esquecer que os
principais candidatos á presidencia de Euskadi van sentar
no banco dos acusados dous
meses antes das eleccións autonómicas e, por primeira vez na
historia, un lehendakari someterase ao ditame dunha sala do
penal. Pero ademais, tendo en
conta os antecedentes do Supremo, unha sentenza condenatoria podería poñer en interdito a independencia do Poder
xudicial, algo que xa cuestionaron algúns analistas, vinculando ideoloxicamente co Foro de
Ermua ao presidente do Tribunal que aceptou a tramitación
da querela.G
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España minimizará a débeda con Cuba. O anuncio de que Rodríguez Zapatero atenderá unha invitación de Raúl Castro para visitar a illa coincide co proxecto de cancelar a débeda de 1.500 millóns de dólares que ten a illa con España. Tamén se soubo que apoiará con 24,5 millóns de euros un plan de reconstrución das zonas máis devastadas polo paso de "Ike" e "Gustav"O anuncio fixérono o ministro Moratinose o seu colega cubano,Felipe Pérez Roque[na foto] de visita oficial en Madrid.G

PARLAMENTO

O pacto dos orzamentos máis próximo
Marta R. Peleteiro [MADRID]

O debate dos Orzamentos Xerais
do Estado para 2009 está cada
vez máis preto e o goberno socialista continúa a súa rolda de contactos cos partidos minoritarios
para lograr os apoios necesarios
que lle permitan sacalos adiante
pese a súa maioría insuficiente
no Congreso dos Deputados.
José Antonio Alonso mantivo xa reunións co BNG, que
conta con dous deputados, Coalición Canaria, ERC e Esquerda
Unida. Para esta semana, o portavoz do PSOE na Cámara Baixa
e Francisco Fernández Marugán, portavoz socialista na Comisión de Orzamentos, teñen
previsto xuntarse co PNV e tamén con Convergencia i Unió.
De feito, tras a respostas obtidas
até o de agora, estes dous últimos partidos poderían ter a
chave dos apoios até xuntar os
169 deputados necesarios.
Ademais da negativa xa
anunciada polo Partido Popular e o partido de Rosa Díez, ERC
e IU-ICV manifestaron que tamén presentarán unha emenda á totalidade do proxecto orzamentario, mentres que os nacionalistas galegos condicionarían o seu voto a melloras dos
investimentos en Galiza. A
agrupación canaria non apoiará o texto. Deste xeito, os apoios
dos seis deputados do PNV no
Congreso ou a abstención de
CiU polas diferenzas respecto
ao modelo de financiamento
autonómico e o plan anticrise
serían clave para aprobar os orzamentos. Unión del Pueblo
Navarro, con dous deputados,
absterase, mentres que queda a
dúbida sobre a actuación de
Nafarroa Bai, cun deputado.
Cos votos do PNV e algunha
formación do Grupo Mixto, os
socialistas poderían afrontar a
votación con tranquilidade. Por
exemplo, a fórmula do PSOE
xunto con PNV e o BNG sumaría
un total de 177 deputados, dous
máis que a maioría absoluta. No
caso de absterse CiU, non sería
preciso o acordo co PNV.
BLANCO CONFÍA NO PNV. Os nacio-

Jose Antonio Alonso, portavoz socialista no Congreso, reuníuse con Francisco Jorquera, deputado do BNG.

nalistas vascos, pola súa banda,
reclaman que o goberno garanta o traspaso á lehendakaritza
das competencias sobre políticas activas de emprego e I+D+i,
como xa puxeran sobre a mesa
durante a primeira reunión
mantida en setembro co vicepresidente económico do goberno, Pedro Solbes. Ademais,
tras o encontro da semana pa-

sada con Elena Salgado, os nacionalistas vascos non descartarían emendar o proxecto do goberno ante a rixidez da ministra
de Administracións Públicas.
Non obstante, o pasado xoves, o vicesecretario xeral del
PSOE, Xosé Blanco, amosouse
convencido do apoio vasco ao
ver posíbel a superación das dificultades sobre as competen-

cias en materia de ciencia, aínda que rexeitou transferir a parte da Seguridade Social correspondente ás políticas activas de
emprego.
Por outro lado, Blanco criticou a postura de CiU, con dez
deputados no Congreso, ante
uns orzamentos que cualificou
como “o maior investimento
da historia en Cataluña. Soa-

mente a cegueira política pode
levar a CiU a cometer un voto
en contra do interese xeral de
Cataluña. Seralles difícil de explicar o seu rexeitamento”. Os
nacionalistas cataláns reclamaban, pola súa banda, maior velocidade na modificación do
modelo de financiamento autonómico así como actuacións
para afrontar a crise.G

UPN prioriza frear os nacionalistas
O debate dos orzamentos está a
destapar outra crise, a existente entre o PP e UPN, o seu partido irmán
en Navarra. O presidente desta comunidade, Miguel Sanz Sesma, sinalou que os dous deputados de
UPN absteranse na votación dos orzamentos, desmarcándose así da liña marcada polo PP. Segundo Sanz,
esta postura non está pactada cos
socialistas e ten como obxectivo
afrontar a crise e impedir que os nacionalistas cheguen ao poder. “Non
hai pacto algún polo acceso de UPN
ao Goberno de Navarra, non hai
chantaxe do PSN e non hai medo a
unha moción de censura, que poden presentar cando consideren

oportuno. A liña non se divide entre
socialistas e populares, senón entre
constitucionalistas e nacionalistas”,
argumenta Sanz.
Durante as últimas semanas, o
presidente do PP, Mariano Raxoi,

’’

A liña non divide socialistas
e populares, senón
constitucionalistas e
nacionalistas”
[Miguel Sanz]
Unión del Pueblo Navarro

vén mantendo diferentes encontros cos dirixentes de UPN para tratar de convencelos sen éxito de
que rexeiten os orzamentos e así
recuperar a relación que manteñen
ambos partidos dende hai 17 anos,
cando en 1991 pactaron unir as súas forzas para que os socialistas non
gobernasen en Navarra.
O conflito entre ambas formacións comezou publicamente o pasado 7 de setembro cando Sanz manifestou que non descartaría apoiar
os orzamentos, que prevén un aumento do investimento do estado
en Navarra, se o goberno atendía as
súas demandas sobre o tren de alta
velocidade, a modificación do me-

lloramento foral e o traspaso de
competencias sobre o tráfico.
Sanz, que criticou que nunha situación de crise económica os
dous grandes partidos non se puxesen de acordo, afirma que a decisión do seu partido de absterse na
votación en contra do criterio do
PP ten cabida dentro do seu acordo porque o texto contempla o poder adoptar posturas que afecten
ao interese xeral de Navarra e que
non choquen co de España.
Raxoi manifesto que de non seguir a súa liña, o PP porá fin ao pacto con UPN, aínda que non se prevé
ningunha decisión de ruptura antes da votación.G
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Kim Jong-Il
presidente norcoreano.
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Corea do Norte fóra do Eixo do Mal. Os EE UU retiraron a denominación de “país que apoia o terrorismo internacional” logo dunha dura negociación diplomática entre representantes de ambos os países e autoridades da Axencia de Investigación Atómica. Washington quería que se
verificase internacionalmente o proceso de despece das industrias de
produción de plutonio e outras vinculadas co programa nuclear antes
de retirar a Pyongyang da lista negra.G
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NACIÓNS SEN ESTADO

Atrancos para o referendo
de independencia en Escocia
A crise económica
e os movementos
do laborismo para
impedir a consulta
dificúltanlle
aos nacionalistas
cumprir
a súa promesa

Ánxelo González
Vicedirector do IGADI (www.igadi.org)

Na primavera de 2007 a nación escocesa daba un paso
histórico ao entregarlle a súa
confianza maioritaria, por vez
primeira, a unha formación
nacionalista, o Scottish National Party (SNP). Isto traducíase na formación dun goberno
do SNP, liderado por Alex Salmond, que contaba cun apoio
parlamentar débil, ao ficar a
súa formación con apenas 47
do 129 asentos do órgano lexislativo.
Con todo, o SNP atrevíase a
anunciar en agosto de 2007 a
posta en andamento da National Conversation, que envolvía
a utilización de diversos instrumentos para a confrontación e
compilación de argumentos
dos diversos axentes do país e
que podería culminar na celebración en 2010 dun referendo
no que os escoceses puidesen
manifestarse en relación á futura ligazón política a manter
co resto do Reino Unido, ou
que mesmo puidese expresar a
vontade de que as autoridades
escocesas comezasen a negociar a creación dun futuro Estado independente.
A estratexia para atinxir os
apoios políticos e sociais suficientes para a independencia,
obxectivo real do SNP, tiña

O primeiro ministro escocés, Alex Salmond, durante unha conferencia de prensa en Edimburgo.

’’

OnovosecretariodeEstado
para Escocia, Jim Murphy,
xa se autoproclamou
garante constitucional,
o que para el ven sendo
estar en contra
do referendo”

e semellantes, como Irlanda
ou Islandia. Doutro lado, traballábase no desenvolvemento de políticas públicas encamiñadas a mellorar notabelmente o nivel de vida dos escoceses en comparación co
resto de territorios do Reino
Unido, a fin de que a cidadanía percibise como mellor a
administración dos asuntos
desde Edimburgo en detrimento da de Londres.

O FREO DA CRISE. Mais o SNP en-

dúas dimensións fundamentais. Dun lado, era preciso
convencer a opinión pública
da viabilidade dunha Escocia
independente, para o que se
recorría a referencias próximas consideradas admirábeis

controu un rival inesperado e
terríbel: a crise financeira. Pola súa causa, as exemplares referencias e Islandia ou Irlanda
pasaban a ser contraproducentes ao estaren a padecer o
pau económico-financeiro de
modo especialmente intenso.
Ademais, o goberno de Londres debía intervir para axudar a banca escocesa, forte-

mente afectada debido á súa
dependencia dos créditos hipotecarios, co que tamén a
imaxe do executivo londiniense gañaba enteiros perante o
executivo escocés, sen competencias nin capacidade para poder tomar medidas na
materia. Aliás, a debilidade sobrevinda ao Royal Bank of
Scotland e ao Bank of Scotland terá impacto non só no
emprego do país, mais tamén
no capital disponíbel para todo tipo de eventos culturais e
deportivos escoceses, dado o
seu tradicional compromiso
cos valores nacionais.
Finalmente, aínda apareceron dous novos atrancos, cuxo
papel na evolución do proceso
pro-independencia aínda está
por ver, mais que non pintan
nada ben. En primeiro termo,
debe referirse o nomeamento
dun novo secretario de Estado

DAVID MOIR / REUTERS

para Escocia, Jim Murphy, que
xa se autoproclamou garante
constitucional, o que para el
significa estar inexorabelmente en contra dun referendo
que poida significar un pronunciamento a prol da independencia. O movemento é
especialmente importante se
temos en conta que o novo secretario xa non terá que levar á
vez a carteira de Defensa, como si facía o seu predecesor,
Des Browne. Deste modo, tal
como aseveraba no pasado 3
de outubro o Telegraph, “espérase que Jim Murphy goce
dun maior perfil que o seu predecesor ao norte da fronteira
(con Escocia), e máis tempo
para atacar o señor Salmond”.
Finalmente, foi filtrado á prensa que desde o contorno do laborismo están a prepararse accións legais que impidan a celebración do referendo. G
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50.000 civís foxen do leste da República Democrática do Congo. Un
mínimo de 50.000 habitantes da rexión de Kivu do Norte (República Democrática do Congo) deixaron os seus fogares tras a invasión da área por
parte das tropas do señor da guerra congolés Laurent Nkunda. O goberno
de Kinshasa acusa directamente as autoridades de Ruanda de estar detrás
da ofensiva militar do ex xeneral. Mandos da ONU na zona advirten da posibilidade de extensión da guerra pola rexión, de Somalia ao Chad.G

MUNDO.17.

O ex xeneral congolés, agora inimigo
do goberno, Laurent Nkunda.

A INFORMACIÓN GLOBAL

Xaquín López, reporteiro

‘Occidente nunca deixará que
África se beneficie dos seus propios recursos’
César Lorenzo Gil

O reporteiro da TVE Xaquín
López (Chantada, 1962) mergullouse no tráfico de nenos en
África durante meses. O seu
testemuño quedou fixado no
libro Las fronteras se cruzan de
noche (Editorial Foca), relato
en primeira persoa da traxedia
cotiá dun continente “en estado puro”.
A pesar de aparecer ben grande
no mapa, África é un territorio
case invisíbel nos nos medios de
comunicación.
En Galiza e España o que ocorre
é que non temos vínculos africanos. A prioridade informativa
dámoslla a América Latina. En
Francia e Gran Bretaña non pasa así. Eles manteñen unha
grande influencia e teñen intereses en África. A invisibilidade
ten outra faceta: Europa ignora
da sociedade africana o que non
lle interesa e sobredimensiona o
que lle pode reportar beneficios.
Desde o exterior ás veces parece
un continente impenetrábel.
Iso ten moito a ver coa propia dimensión de África. É un continente salvaxe, a monte, en estado puro. Todo é inconmensurábel. O home vive de acordo coa
natureza como hai milleiros de
anos. Non hai industria nin infraestrutura. Familias e familias
viven unicamente dos ananás
que collen nas árbores, sen dereito á educación nin á sanidade. Hai lugares onde sabes que
estás no século XXI unicamente
porque ves moitos teléfonos
móbiles e televisións.
Nos últimos anos aumentou
moito o índice de crecemento
económico no continente, grazas ao aumento do prezo das
materias primas.
Pero ese crecemento non se reflectiu na vida da xente. Non se
está aproveitando para crear
infraestruturas, agás excepcións. Por exemplo, o presidente de Benín, Thomas Yayi Boni,

Xaquín López en Lomé (Togo).

iniciou unha campaña moi
agresiva contra a corrupción e
impúxose o reto de darlles a todos os nenos do país ensino

gratuíto. E está a conseguilo.
Será beneficioso para os africanos o inicio das relacións comerciais coa China?

Non só a China comezou a comerciar masivamente con África. Tamén a India. Estes dous
son países cunha gran deman-

da de petróleo. As potencias occidentais usan o seu poderío militar para explotar os recursos; os
chineses prefiren “comprar” as
elites dos países nos que compran materias primas.
Os índices de calidade de vida
son moi baixos. Hai esperanza
en que melloren no futuro?
África é un continente condenado, sen opción de encontrar a
súa propia vía para se desenvolver. Non valen de nada as receitas da democracia occidental
para mellorar a vida dos africanos porque deben ser eles quen
encontren un modelo propio,
interrelacionado coa súa cultura
e tradicións. O interese do Norte
en África é retórico. Occidente
nunca deixará que explote os
seus recursos. Por pór un exemplo, a descolonización francesa
nos seus territorios (Mali, Chad,
Alxeria, Senegal...) foi exemplar
no político pero a estrutura militar e de relacións económicas é a
mesma que no 1940.G

‘Ter información propia en directo
é máis importante ca nunca’
Las fronteras se cruzan de noche é unha gran reportaxe sobre o tráfico de nenos no golfo
de Guiné. De onde nace o seu
interese polo tema?
Viaxei por primeira vez a África
no 2005, para facer unha reportaxe sobre a expatriación
de inmigrantes nixerianas,
que se emitiu en Informe semanal. Foi entón cando empecei a me informar sobre as
redes de venda de nenos. Unhas fontes leváronme a outras
e finalmente tiven a oportunidade de cruzar a fronteira cunha das mafias que compran
nenos a 16 euros por cabeza
en Benín para escravizalos na
recolección de cacao na Costa

do Marfil ou para ir espetar nas
canteiras de area e granito de
Nixeria.
Que outros temas lle interesaría tratar?
A propia desorde na que vive o
continente crea moitas frontes
atractivas para un xornalista.
Gustaríame investigar máis sobre o tráfico de armas ou a pirataría en Somalia.
O youtube ou o traballo das
axencias internacionais, que
poden emitir en directo desde
calquera lugar do mundo non
acabará coa figura do enviado
especial na televisión?
Penso que xustamente porque
é moi fácil acceder á información, os editores dos informati-

’’

Cruceiafronteiracunhadas
mafias que compran nenos
a 16 euros por cabeza
en Benín para escravizalos
na recolección de cacao
na Costa do Marfil”

vos de televisión queren gañarlle á competencia conseguindo atraer a audiencia coa figura
dun xornalista que a diario in-

forma desde o lugar da noticia.
Ter información propia en directo é máis importante ca
nunca. É o elo entre o espectador e unha noticia, a clave para
que te escollan a ti e non outro
informativo.
Un non cansa de vivir no aeroporto cando é reporteiro internacional?
O xornalismo ten ese trazo vocacional que fai que aguantes
cousas que para alguén sen esa
motivación sería imposíbel.
Ser reporteiro obriga a sacrificios pero pensar que todo un
Telediario está pendente da
túa información, por exemplo,
crea unha adrenalina que acaba por ser adictiva.G
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Portugal convértese en socio
preferente de Venezuela

’’
UNHA

LATEXOS

CRISE MÁIS
X.L. Franco Grande

Un amplo acordo
comercial aumentará
as relacións
económicas entre
Lisboa e Caracas. O
valor da emigración
foi aproveitado polos
portugueses e non
polos galegos.

O

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

Mentres o embaixador de Venezuela, Alfredo Toro Hardy,
convidaba en Vigo o temeroso
empresariado galego a unha
rolda de negocios en Venezuela, programada para decembro... en Caracas tiña lugar a
reunión da Comisión de Seguimento para a Cooperación entre Venezuela e Portugal.
Dende comezos de ano, Portugal, que mantiña exiguas relacións, pouco acordes co volume
da emigración portuguesa
(600.000 persoas, incluíndo os
descendentes), tense convertido
nun dos socios comerciais máis
sólidos en Europa. A intensificación das relacións bilaterais propiciada pola sintonía persoal entre o ex presidente portugués
Jorge Sampaio e Hugo Chávez,
polo pragmatismo luso nas relacións internacionais ou pola
equidistancia mantida pola
diáspora portuguesa entre oficialismo e oposición, desembocou no clima oportuno para
abordar no futuro proxectos
conxuntos en 40 áreas: infraestruturas, industria agroalimentaria, frío, enerxías, vivenda, medicamentos e saúde, construción vivendas sociais...

GASTO VENEZOLANO. Do abano potencial, xa están en marcha intercambios concretos de petróleo a Portugal por 30.000 barrís
diarios, dos que 10.000 serán
cancelados con bens e servizos
como sofware, loxística para optimización na distribución de
alimentos –na que a emigración
portuguesa ten unha posición
dominante en Venezuela con
cadeas como Central Madeirense, Excelsior Gama, Lácteos Ma-

O presidente de Venezuela, Hugo Chávez[esquerda] e o primeiro ministro de Portugal, José Sócrates,ollan o ordenador portátil
Magalhães,que se repartirá nas escolas venezolanas co patrocinio portugués.
JOSÉMANUEL RIBEIRO / REUTERS

’’

Estánenmarcha
intercambios concretos de
petróleo a Portugal por
30.000 barrís diarios, dos
que 10.000 serán
cancelados con bens e
servizos”

chado, etc–; leite en pó da que xa
enviou cinco mil toneladas, 21
mil toneladas de aceite de soia,
pastas de cereais, 250 mil ordenadores portátiles ou 30 programas educativos.
Portugal, a través da empresa
Sociedade Instaladora de Mercados e Abastecedores, construirá tres grandes centros loxísticos denominados Bases Estratéxicas de Aprovisionamento e
Distribución e unha central.

Crearase unha empresa mixta
entre Galp e Petróleos de Venezuela para licuar 800 millóns de
pés cúbicos de gas que serán
consumidos en Portugal.
No país veciño vanse reparar tres dos maiores petroleiros
venezolanos: Negra Hipólita,
Negra Matea e Manuela Sáenz.
Tamén a tecnoloxía portuguesa servirá para a construcción
dun plano piloto de xeración
de enerxía eólica.G

Oportunidade perdida para Galiza?
Galiza, que concordaba con Portugal en manter un escaso nivel de
relacións económicas, pouco acordes co volume da emigración a Venezuela, en posuír semellantes fortalezas nos seus sectores económicos con proxección exterior... difire
en que o goberno galego ten menos vontade política de dinamizar
a cooperación bilateral ou en que a

súa emigración económica está
máis localizada politicamente coa
oposición.
Polos caixóns da Xunta de Galiza, deambulan tres protocolos fallidos de cooperación asinados coas consellarías de Medio Rural, Industria e Vicepresidencia.
A necesidade, en tempos de crise, pode obrigar a procurar novas

oportunidades, a vencer preconceptos que non se teñen con países
con peor calidade democrática como a China, a procurar espazos de
desenvolvemento mutuo, máis alá
de conxunturas políticas puntuais.
Toro Hardy deixou persoalmente enriba da mesa do presidente e
do vicepresidente galegos un convite que agarda resposta. G

capitalismo, dende que
existe, estivo sempre en
crise. Isto é ben sabido. E, tamén, que de todas esas crises,
saíu anovado ou fortalecido.
Calquera que saiba un pouco
de historia social debera sabelo.
E que a crise actual, sendo grande, non é das peores que teñen
conmovido os seus alicerces.
A crise actual é do liberalismo, tal como o entenderon Ronald Reagan, Margaret Thacher e os neocons: a súa era rematou para sempre, disto si
que podemos estar certos. Sen
necesidade de “refundalo “,
como suxire Nicolas Sarkozy,
vai haber capitalismo no mundo e nada que se pareza ao socialismo. Infelizmente.
O que vai vir será o que a crise nos ensinou a todos, e seguirá ensinándonos por un certo
tempo: que a teoría liberal de
pouco Estado e moito mercado fracasou. O que se impón
non vai ser outra cousa que
volver a regular, a proceder aos
axustes necesarios que aseguren o estado de benestar, e vai
ser a nivel global. Non van ser
poucos os problemas, pero haberá que afrontalos.
Por iso, resultan polo menos
ridículos os berros de euforia dos
que pensan que o capitalismo fixo quebra, que é agora o momento anunciado por Karl Marx
–xa hai que estar na lúa– en que o
proletariado se faga cargo dos
bens do Estado e os administre.
Pois si que estariamos bos. Algo
teremos aprendido do século
pasado. Ou pode que non.
Por suposto que ninguén
pode ser profeta nestas cuestións. Pero podemos asegurar
que haberá certos cambios, e
pode que algúns sexan radicais.
A crise é tan forte que os vai impoñer, aínda a aqueles que non
os quixeran. Non hai ben que
por mal non veña. G

’’

Oqueseimpónnonvai ser
outra cousa
que volver
a regular”
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O Parque Tecnolóxico de Galicia cumpre 15 anos. Co gallo do aniversario, vén de publicarse un libro no que se recollen os principais fitos da súa historia e servizos que ofrece, así como unha listaxe das empresas que actualmente ocupan o recinto situado en San Cibrao das Viñas, nas inmediacións
de Ourense. A consellería de Innovación e Industria considérao “o centro
neurálxico da futura rede de parques científicos e tecnolóxicos galegos”.G
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CRISE FINANCEIRA

Os directores de oficinas bancarias
esfórzanse en tranquilizar os aforradores
Moitos cidadáns acoden ás entidades
financeiras para preguntar pola seguridade
dos seus cartos. Os traballadores da banca
tentan rebaixar o nerviosismo,
con éxito a maior parte das veces

Xurxo González

As portadas dos medios de comunicación aparecen desde
hai varias semanas, quizais xa
meses, inzadas de funestos
agoiros, terríbeis datos macroeconómicos, quebras ou nacionalizacións de bancos nas
economías máis desenvolvidas do mundo. Os economistas, analistas e expertos de todas as tendencias ocupan todos os días unha parte moi importante das páxinas de opinión intentando dilucidar a
evolución da crise financeira
internacional. Ao final, os entendidos conclúen que, como
afirmou o filósofo grego, “só
saben que non saben nada”.
Ante esta situación, os aforradores de a pé, que ao final
son os que sosteñen a banca,
tamén se senten intranquilos.
O director dunha oficina
dunha caixa galega no centro
de Vigo afirma que os pasados
días 6 e 7 de outubro foron dos
máis atarefados que lembra.
Os problemas na banca en Alemaña, os agoiros do Fondo
Monetario Internacional sobre
unha posíbel recesión mundial ou a nacionalización de
facto no Reino Unido provocaron que durante toda a mañá
tivese que atender aforradores
preocupados pola seguridade
dos seus cartos.

ALGUNHAS EMISORAS FOMENTAN O PÁNICO. O responsábel desta oficina sinala que “houbo unha
avalancha de xente nerviosa,
pero tiñan un perfil moi determinado. A meirande parte argumentaban que escoitaran
informacións na COPE ou en
Intereconomía”. Estes dous

medios levan varios anos seguindo unha estratexia de
acoso ao goberno, que se viu
agudizada nos últimos meses
por mor da crise económica e
financeira. Un colaborador da
emisora da Conferencia Episcopal, o economista Roberto
Centeno, recomendaba na
súa páxina de internet o pasado tres de outubro: “saquen
os depósitos superiores a
20.000 euros, os que están garantidos, e lévenos a entidades
seguras. Doulles catro nomes,
pero hai máis: Santander,
BBVA, Bankinter ou Barclays.
Non se fíen para nada do que
lle diga o xefe da sucursal! Con
isto estarán a salvo, pero fágano rápido, non fai falla que
sexa mañá pero non o demoren moito”.
Con comentarios deste
tipo, non é raro que o cidadán
estea intranquilo. O director
da oficina de Vigo sinala que
“a manipulación é terríbel, os
clientes estaban totalmente
desorientados. Penso que foi
xeral, porque outros compañeiros comentáronme situacións semellantes. Todos os
días teño que atender algunha
consulta deste tipo por teléfono”. Como se estivese preparado, nese momento soa o
aparato e o responsábel de
banca ten que tranquilizar a
un cliente. “Si, non me esquezo desa operación. Si, o
tope garantido polo Estado
son 100.000 euros”. O noso interlocutor colga e sorrí de xeito
significativo. “Un cliente que
quere trasladar parte dos seus
fondos. Non hai xeito de convencelo de que non hai perigo,
por moito que a nosa entidade

Un home conta billetes de 100 dólares.

’’

Amanipulaciónporparte
dalgúns medios é terríbel,
os clientes están totalmente
desorientados”

’’

Nosconcellospequenos
a porcentaxe de xente
alarmada é menor”

continúe coa obra social ou
faga investimentos de relevancia pública”.

TRANQUILIDADE NAS VILAS E NO RURAL. Nos núcleos de poboación máis pequenos a situación semella menos turbu-

JO YONG-HAK / REUTERS

lenta. O responsábel dun gran
banco estatal nun pequeno
concello da Terra de Celanova
sinala que algunha xente se
preocupa pola crise financeira, pero non é unha situación xeneralizada. “Hoxe
atendemos cincuenta persoas,
e só dúas preguntaron”, sinala.
As consultas máis habituais
neste sentido refírense ao aumento da garantía estatal dos
aforros, desde os 20.000 aos
100.000 euros e a seguridade
dos aforros en outras entidades. “Nós tranquilizámolos dicíndolle que o aumento dos
fondos asegurados faise por lei
e que non hai problemas graves noutros bancos ou caixas.
Non queremos facer negocio
dese xeito, cunha crise que nos
afecta a todos”.
Aínda menos problemas se
rexistran en Vilalba, na oficina
dun banco de capital maioritariamente estranxeiro. A súa
directora afirma que si hai
consultas, pero nunha porcentaxe moi reducida. “Axuda
a confianza dos nosos clientes

nos nosos accionistas, e a percepción de que non cesamos
na nosa actividade. Algúns
produtos reducíronse, como
as peticións de crédito ao consumo, pero non notamos descensos significativos”. Esta
responsábel considera en
cambio que o que si se notou
foi un incremento das consultas sobre a evolución das cotas
das hipotecas.
No que coinciden os traballadores da banca consultados é
en asegurar a solvencia do sistema e das súas propias entidades. O director da oficina en
Vigo afirma que a xente debe
lembrar “que cando o Banco
Urquijo ou o Banesto atravesaron dificultades non hai moitos
anos, o Estado achegou diñeiro
para asegurar os aforros dos
contribuíntes”. Polo momento
parece que os esforzos dos que
dan a cara ao público nas entidades financeiras para tranquilizar os cidadáns están a ter
éxito, xa que poucos levaron finalmente os billetes a casa.
Aínda que algún houbo.G
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Unhaempresagalegalanzaunautobúshíbrido.Castrosúa presentou na
Feira Internacional do Autobús e o Autocar de Madrid un vehículo que combina o motor de gasoil cun que funciona a base de baterías eléctricas. Está previsto que o Tempus(marca comercial deste produto) circule sobre todo por
cascos históricos e outras zonas sensíbeis á contaminación e ao ruído. G

EN MOITAS OCASIÓNS

Os problemas da pesca pasan factura a Conxemar
Rematou a décima
edición dunha das
feiras do sector
pesqueiro máis
importantes do
mundo, marcada
pola crise financeira
e as novas tendencias
dos consumidores

’’

Ogranproblema,como
en todos os sectores
económicos, é a grande
incerteza, que fai imposíbel
artellar investimentos a
longo prazo”
[Julio Torre]
Xornalista especializado.

’’

Xurxo González

Conxemar pechou a súa décima edición o 9 de outubro. A
década de vida deixa un sabor
agridoce, xa que a feira confírmase como un dos referentes
internacionais en canto ao comercio de peixe conxelado,
pero as dificultades financeiras
internacionais influíron no
descenso de asistentes. Os datos oficiais confirmaron as impresións dalgúns visitantes e
expositores veteranos, que se
lamentaban do pouco movemento na feira, algo especialmente visíbel o último día. A
organización estimou en 1.200
millóns de euros a contía dos
negocios realizados nos tres
días de feira, unha cifra semellante á do ano pasado.
Julio Torre, director editorial da revista arxentina Redes,
unha das referencias en castelán no mundo do peixe, opinou que a feira mantén intacto
o seu interese. A crise financeira internacional está a afectar ao sector en todo o mundo,
xa que, ademais das coñecidas
restricións de crédito, algunhas empresas atravesan problemas por cambios nos modelos de consumo. En concreto, Torre afirma que nos últimos meses había unha
aposta polo peixe fresco refrixerado, envasado para o autoservizo nos supermercados.
Esta modalidade, máis cara,
entra en conflito coas tendencias de consumo dos últimos
meses, que se inclinan máis
polo conxelado, máis barato.
“O gran problema, como en
todos os sectores económicos,
é a gran incerteza, que fai imposíbel artellar investimentos
a longo prazo”.

Estiveronpresentesnovas
potencias pesqueiras,
como Vietnam, Perú ou
Madasgacar”

Nesta edición de Conxemar estiveron presentes máis de corenta países, segundo a organización.

MURMANSK, MONTEVIDEO, IEMEN. A
capacidade pesqueira de Galiza encontra reflexo en Conxemar. O gran potencial de produción (a flota galega é a máis
importante de Europa) e de
consumo do mercado español
(o ratio de compra deste produto por habitante é dos máis
altos do mundo) atrae tamén
unha nutrida representación
internacional. Nesta edición
estiveron presentes máis de
corenta países, segundo a organización.
As grandes potencias pesqueiras do mundo acudiron a
Conxemar. As tradicionais,
como algúns países nórdicos
(Islandia, Noruega) e americanos (Canadá, Estados Unidos,
con especial atención para

Alaska) compiten con novos
actores, como Vietnam (hai
panga de moitas máis cores
das que pensamos), Madagascar (co seu langostino de produción sostíbel) ou Perú, que
conta con grandes caladoiros
por explotar.
As conversas entre os compoñentes da cadea comercial
(importadores, exportadores,
loxística) dan idea do grao de
internacionalización do sector galego. En Vigo negóciase
non só cos desembarcos no
porto. O mundo globalizado
esixe comprar pescada en Suráfrica, bacallau en Mur-

?

UERE SABER MÁIS?
www.conxemar.com

mansk (cidade rusa arrentes
do Círculo Polar Ártico) ou
mero do Iemen, e que se
venda en Hungría e Libia.
Como indica o veterano xornalista especializado Julio Torre, “o perigo radica en que a
crise económica provoque o
peche dos mercados”.

PROBLEMAS ESTRUTURAIS PARA A
PESCA. Algúns empresarios van
máis aló da crise actual para
analizar as dificultades que
atravesan. O problema, como
en tantas outras actividades,
vén dado pola falta de capacidade para asentarse en mercados. Guerras de prezos con
pouco sentido levan a uns beneficios moi escasos para produtores e intermediarios, o que

Aberta a novos sectores
Quizais para contrarrestar a previsíbel caída de negocio, Conxemar
abriuse este ano a novos sectores.
Así, os visitantes puideron apreciar
algunhas das novidades noutros
produtos conxelados, como pan e
os seus derivados, confeitería e
mesmo carne. Algunhas empresas
galegas destes sectores acudiron
chamadas pola relevancia da mostra. Xosé Regueira, delegado da
Zona Norte de Panespan (compa-

’’

Aempanadagalega
ten moito éxito fóra do país”

ñía de masa conxelada con sede en
Culleredo e que comercializa a súa
produción baixo a marca “Avoa”),
sinala que “nós exportamos unha

parte importante da nosa produción. A empanada galega ten
moito éxito fóra do país”.
Os responsábeis de Ingapan
(que posúe marcas como “Chousa”
e “Kentes”), con base no Polígono
do Ceao, en Lugo, consideran que o
carácter internacional e estritamente profesional da feira convértea “nun instrumento de comunicación e promoción excelente”
para o seu catálogo de produtos.G

’’

OsectorenEspaña
non destaca
pola capacidade
para a innovación”

unido á gran concentración
dos distribuidores (Carrefour,
Metro, Auchan, como exemplos destacados) provoca que
moitas empresas teñan dificultades para sobrevivir.
Os comentarios dos expertos inciden en que o sector español non destaca pola súa capacidade para xerar produtos
novos. Outros países europeos,
como Italia, importan produto
en bruto desde España e elabórano para revendelo.
Como en anteriores edicións, as delegacións asiáticas
aproveitaron as horas entre o
fin da feira e a volta ao fogar
para mercar nas grandes cadeas téxtiles con presenza na
rúa do Príncipe de Vigo. É moi
probábel que volvan o próximo ano a unha das feiras
máis importantes de Europa.
Mentres tanto, moitos cidadáns seguirán a comprar
panga vietnamita ou bacallau
ruso no seu supermercado
habitual.G
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Islandiapídelle4.000millónsdeeurosaRusia.A antes solvente economía
islandesa está ao bordo da creba. Os principais valores da Bolsa de Reikiavik caeron un 77% na primeira xornada tras unha semana de suspensión das cotizacións. As autoridades, encabezadas polo director de Operacións Internacionais do Banco Central, Sigurdur Palsson[na imaxe], viaxou a Moscova para
pedirlle a Rusia 4.000 millóns de euros. Islandia tamén lle pediu cartos ao FMI.G
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’’
PLAN CONXUNTO
Manuel Cao

D

espois de tentar atacar a crise con estratexias e
instrumentos deseñados polos gobernos que
se iban vendo máis afectados pasóuse á coordinación entre países da UE para asuntos menores como
a garantía de depósitos o que se revelou insuficiente
como amosaron as caídas nas bolsas. Esta fin de semana, os principais actores da economía financeira
internacional (Área Euro, Suíza, o Reino Unido e os
EE UU) pactaron unha serie de operacións para reducir os problemas de liquidez que inutilizan o sistema bancario á hora de exercer de lubricante para
facilitar os intercambios e a asignación de recursos
cara ao aforro, o consumo e o investimento.
A desconfianza existente entre as propias entidades
bancarias limitaba a súa capacidade de intermediación e os gobernos recorreron a avalar as operacións
de préstamo interbancario para que o sistema financiero tivese máis marxe de manobra nas operacións
activas e pasivas con clientes e proveedores. En parti-

cular, o racionamento do crédito que asfixiaba as empresas e limitaba a capacidade de relanzar o consumo
das familias era o factor determinante que se aducía á
hora de tomar tan espectacular e novedosa medida.
A forma en que se instrumentaba tal inxección
de liquidez variaría entre os países na contía e nas
características. Así, uns países entraban directamente no capital dos bancos e pasaban a definir as
estratexias crediticias e cuestións especialmente
sangrantes en tempos de crise como o sistema bonus de retribución dos directivos mentres que noutros instruméntase a inxección mediante métodos
diversos segundo a gravidade dos buracos bancarios e segundo o estado financeiro de cada país, en
particular, o nivel de endebedamento público.
No Reino Unido optaron por unha nacionalización parcial e nalgúns países pequenos como Islandia tiveron que nacionalizar todo o sistema bancario (por certo, que frío que fai fóra do euro) mentres
que na UE optouse por unha masiva inxección de liquidez que supera o Plan Paulson-Bush en contía e
decisión tratando de atacar os males de raíz. Mais
está lonxe de estabilizarse a situación. A confianza
pérdese axiña pero tarda en recuperarse.
Pronto se verán os efectos das medidas. O factor
diferencial é a capacidade de cada país para soster

estes plans pois podería ocorrer que as diferenzas
entre bancos se transformasen en diferenzas entre
países, o que complicaría moito a cuestión. A UE
non desexa ningún Lehman Brothers e decidiu intervir con todas as consecuencias mais os desequilibrios a nivel global con novos actores da economía
real como a China, a India ou o Brasil demandan solucións nas que tales actores han de formar parte.
Os desequilibrios específicos de cada economía
aflorarán inexorabelmente pois non é o mesmo
unha burbulla inmobiliaria picada que unha contaminación por derivados. Neste sentido, sorprende a
proposta da FEMP de dar máis solo para seguir
construíndo vivendas. G

’’

Osdesequilibrios
específicos de cada economía
aflorarán inexorabelmente
pois non é o mesmo unha
burbulla inmobiliaria picada
que unha contaminación
por derivados”
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A UEFA acusa o fútbol español de racista. A decisión da Uefa de sancionar o Atlético de Madrid coa clausura do seu campo por dous partidos da Liga dos Campións senta un grave precedente na loita deste organismo futbolístico europeo contra o racismo nos recintos de xogo. Durante o AtletiOlympique de Marsella [na imaxe] a policía cargou contra os seareiros visitantes, unha actitude tamén moi criticada polas autoridades da Uefa.G

ANDREA COMAS / REUTERS
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A Limia, capital das carreiras de cabalos
A. Cendán

Dentro dos deportes que se
practican en Galicia, hai algúns como son os ecuestres
que aínda que contan cunha
abondosa afección en puntos
localizados do noso país, tal e
como é Ourense e a súa contorna, apenas teñen cabida
nos medios de comunicación.
Dentro destas entidades salienta o Club Deportivo Ecuestre da cidade das Burgas, unha
das organizacións deportivas
que se dedica a divulgar o
mundo dos cabalos. Para iso,
realiza frecuentes concursos
hípicos en Xinzo de Limia.
Dentro da súa labor de difusión encóntrase as probas
de salto de obstáculos, doma
clásica, raid e vocalia doma
clásico. A Limia, e conseguintemente o seu centro hípico,
estase a converter na capital
galega deste deporte que cada
vez conta cun maior número
de seguidores, xa que está deixando de ser un práctica elitista para converterse nunha
máis popular que comeza a
atraer a todo tipo de públicos.

PREMIO DE OUTUNO. A capital da
Limia ven de acoller o premio
de outono de carreiras de cabalos, no que se deron cita aficionados de toda Galicia, aínda que tamén é frecuente ver
aos que veñen máis alá da raia.
Nas dúas probas participaron
16 cabalos montados por outros tantos xinetes. Os trofeos
en cuestión eran o “Premio
Comercial Agra Martínez” e o
“Alodio”. Na primeira das probas impúxose o cabalo “Regencia”, montado por Fernández e pertencente a cuadra
“Cortiñada”. A segunda posición foi para “River Monsieur”,
no que ía a Señorita Fernández, mentres que a terceira posición ocupouna “Piccolo
Mix”, montado por C.Gnesi e
que pertencía a Luís Núñez.
O premio “Alodio” foi para

Regencia, da cuadra Cortiñada, gañou unha das carreiras celebradas o 12 de outubro.

o equino do mesmo nome,
montado por Xosé Lois Uribe
e pertencente a cuadra do Estribo. A segunda praza desta
proba ocupouna “Conminirian”, no que ía G. Madero, da
cuadra Designhous en tanto

que o terceiro clasificado foi o
cabalo “Embrujo”, montado
por Delgado e propiedade da
cuadra Pereira Sat.
Coma calquera hipódromo
que se prece, tampouco faltan
as apostas do aficionados. Así,

ao remate da primeira carreira
os apostantes que acertaron
recibiron premios por valor de
5,40 euros por euro xogado.
No trío no reversíbel non houbo acertos polo que se xerou
bote. Mentres na segunda pro-

ba os premios foron lixeiramente máis altos. Así, recibiron premios de 7,3 euros por
cada euro apostado. Tampouco houbo acertantes do trío
non reversíbel, xerándose así
outro bote.G

Nace Mulleres Deportistas Galegas
A. C.

Mulleres Deportistas de Galicia
(MUDEGA) celebrou o seu acto de presentación en sociedade para o que contou coa presenza dun importante número
de deportistas galegas, así como representantes de federacións deportivas e tamén coas
máximas responsábeis do Deporte Galego, a Conselleira Ánxela Bugallo e a directora xeral
para o Deporte, Marta Souto.
Na súa intervención, no decurso da presentación, Ánxela

Bugallo destacou que “dende o
comezo da nosa andadura na
Consellaría traballamos no feito de ser capaces de que o deporte feminino fose visíbel, xa
que nos parecía de xustiza que
o homes e mulleres recibisen o
mesmo trato, por iso consideramos moi importante a creación desta asociación e o traballo que ides desenvolver.
A presidenta de Mudega será a seleccionadora galega de
fútbol, Pilar Neira quen tamén
destacou a necesidade de cre-

ar esta asociación para facer
un deporte en igualdade. Tamén puxo de relevo a labor
que se está a levar a cabo dende o departamento autonómico na promoción do deporte
feminino en Galicia.
A directora xeral para o Deporte, Marta Souto, destacou a
importancia desta organización para o deporte galego porque representa un afán de
igualdade, circunstancia esta
que cualificou de “excepcional” e que terá unha boa acolli-

da tanto polas propias mulleres
coma polos homes.
Aínda que se agarda que de
Mudega formen parte un gran
número de deportistas, entre
as que se integraron xa nela están Tamara Abalde, Tareixa
Portela, Sara Álvarez, Tamara
Valderrama, Xulia Vaquero,
Eva Castro, Marta Bobo, Marta
Beltrán, Sonia Pacios e Tareixa
Martínez Cancelo, algunhas
das cales acompañaron a presidenta desta entidade, Pilar
Neira, na súa presentación.G
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Pezas do xogo
da billarda.

O deporte tradicional
regresa aos escenarios
O Parlamento aproba
unha resolución para
recuperar as prácticas
autóctonas, co voto
en contra do PP
Antonio Cendán

Ao longo da historia todos os
pobos tiveron distintas manifestacións deportivas, dende a
antiga Greza na que os Xogos
Olímpicos foron un factor de
desenvolvemento cultural e social, pasando polo Renacemento, no que se practicaban un deporte que algúns situaban coma antecesor do fútbol até os
nosos días, no que as prácticas
deportivas ocupan xornais enteiros e teñen canles audiovisuais exclusivas.
Galicia non foi allea ao fenómeno deportivo e na nosa terra
naceron algunhas especialidades autóctonas que tiveron unha grande difusión no primeiro
terzo do século XX. Así, entre os
deportes tradicionais encóntranse a loita galega, as traíñas,
os bolos, a billarda, a chave e as
carreiras de cabalos. Coa expansión doutras modalidades
deportivas, de sobra coñecidas,
e que gozaron do apoio dos distintos medios de comunicación, unido ao paso dos anos
que contribuíu a esquecer moitas tradicións, o deporte autóctono foi esmorecendo e, nalgúns casos, chegou á súa práctica desaparición. De feito, é difícil encontrar mozos menores
de 40 anos que xogasen algunha vez a billarda. Mentres, os
bolos reducíanse a algunhas
comarcas ourensás. Sobreviviron os relacionados co mundo
do mar polo empuxe que amosaron os concellos do sudoeste
galego, incorporando novas especialidades importadas doutros países ao tempo que se

conservaba as propias raíces
deportivas.
RESOLUCIÓN DO PARLAMENTO. Para
apoiar e tratar de devolverlle
parte da dignidade perdida, o
Parlamento galego aprobou
unha resolución para tentar recuperar o deporte tradicional.
Esta medida foi votada favorabelmente polos grupos que
apoian o goberno, BNG e PSdeG, en tanto que o PP opúxose.
Entre os defensores desta
medida están o deputado nacionalista Bieito Lobeira e a parlamentaria socialista María do
Carmo Acuña. Para Lobeira esta
resolución supón “a dignificación de prácticas que foron per-

déndose”. Sinala tamén a “importante función que están a
desenvolver as asociacións que
se esforzan por recuperar o deporte tradicional. Grazas a elas
temos xa unha liga nacional de
billarda”. Lembra tamén que
algunhas entidades do Bierzo,
na Galicia natural, interesáronse polas modalidades deportivas autóctonas. O deputado do
BNG criticou tamén a posición
do PP ao que acusou de “tratar
de deslexitimar o acordo. As
propostas dos populares van
encamiñadas a facer un plan de
dotacións de campos de golf en
tempos de crise”.
Pola súa parte, María do Carmo Acuña manifestou que este

’’

Estasearecuperarabillarda
que practicamente se
perdera entre os menores
de 40 anos”

plan non só serve para recuperar o deporte máis tradicional
“senón tamén para unir xeracións, que é moi importante”.
Apunta tamén que o novo pulo
destas prácticas “contribuirán a
conservar moitos espazos verdes”. Con relación a postura do
grupo popular dixo que “era
unha falta de rigor, xa que piden
polígonos industriais para as al-

deas e logo fáltanlle ao respecto
as tradicións”.
O Partido Popular, a través do
seu voceiro, Manuel Ruiz Rivas
criticou que se levase este tipo de
propostas ao debate da autonomía. Asegura que a súa formación “está a favor da recuperación dos deportes tradicionais,
pero estas propostas non poden
aparecer ao mesmo nivel que as
medidas contra a crise económica”. Así mesmo, lamentou
que se rexeitasen iniciativas do
PP de recuperación da tradición
deportiva. Da mesma maneira
criticou a política da Xunta de
Galicia neste eido sinalando que
“o programa do deporte na escola foi un fracaso”.G
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NOBEL DE LITERATURA 2008

O Premio Nobel e as guerras culturais do
A elección de Le Clézio debe
inscribirse dentro do debate que está a
ter lugar nas sociedades occidentais
Manuel Xestoso

C

omo todos os anos,
a elección do novo
Premio Nobel de Literatura converteuse en tema de conversa para
moitos que non se preocupan
da literatura o resto do ano. Como todos os anos, debátese sobre os merecementos, vicios e
virtudes do novo gañador. Como todos os anos volveu exhibirse a vergoñenta lista de grandes
escritores que non o recibiron
(Proust, Joyce, Kafka, etc.). E como todos os anos, xurdiu a sombra das influencias políticas na
decisión da Academia Sueca.
Desta vez, ademais, co inestimábel estímulo dunhas declaracións –días antes de que se fixese
público o nome do elixido– dun
dos académicos, Horace Engdahl, suxerindo que non existía
ningún escritor estadounidense
que merecese o galardón, que o
mundo literario norteamericano é excesivamente provinciano
e que a escaseza de traducións
converte os Estados Unidos en
periferia da ilustre República da
Letras, cuxo centro estaría –sempre segundo o honorábel académico– na vella Europa.
Máis unha vez cómpre lembrar que o Premio Nobel, segundo estipulan os estatutos estabelecidos polo seu fundador, debe
ser outorgado á personalidade
que “dentro do campo das letras, producise unha obra inspirada polo ideal máis nobre” e
que o enorme abano de interpretacións que permite o adxectivo nobre fai del un premio
esencialmente político, nun escenario no que a Academia de
Estocolmo xoga o papel que o
prestixio do galardón lle permite.
Un papel non menor.
A elección de Le Clézio é un
movemento que debe inscribirse dentro do marco dunha “guerra cultural” que está a ter lugar
nas sociedades occidentais. Nun

’’

Nunladocolócanseaqueles
que desexan preservar
o prestixio da cultura,
no outro os que defenden
unha cultura máis
democrática e menos
elitista: o que lle gusta
á xente”

’’

LeCléziotendeclaradoque
os seus autores favoritos
son Joyce e Stevenson. A
súa traxectoria comezou
próxima ao primeiro para ir
virando cara o segundo”

’’

Le Clézioéunhapedrano
zapato dos neoliberais”

O escritor Jean-Marie Gustave Le Clézio.

lado da trincheira colócanse
aqueles que desexan preservar o
prestixio da alta cultura, o valor
da tradición humanística e unha
herdanza –non necesariamente
en forma de canon– que estabeleza cun certo criterio o balance
do progreso da especie humana.
No outro, aqueles que desexan
revolucionar a idea de saber tirando as antigas estatuas e levantando novos podios nos que
se erixan os ídolos dunha cultura
máis democrática e menos elitista: a saber, “o que lle gusta á
xente”. Non resulta difícil adiviñar detrás desta última postura o
cínico exercicio de antielitismo
que o neoliberalismo pretende
impoñer, para –suplantando os
valores da tradición polos do

mercado– substituír a cultura
polo entertainment. Sen dúbida,
resulta redutor e simplista identificar esta postura con “América” e a contraria con “Europa”,
pero non deixa de ser unha forma de nos entender e, de paso,
castigar un pouco o triunfo das
teses máis reaccionarias na administración estadounidense
das últimas décadas.
Os académicos suecos, consecuentemente, decidiron premiar un escritor que resume
como poucos a idea de civilización que defenden os progresistas partidarios da articulación sensata entre democracia
e alta cultura. Especialmente
porque Le Clézio é, se se pode
dicir así, dous escritores. Un

que satisfai as premisas do modernismo literario e outro que
avoga polos postulados da esquerda política máis avanzada
no campo cultural: a que une a
crítica ao eurocentrismo que
predominou na recente historia das civilizacións coa descrición das devastadoras consecuencias do imperialismo do
noso tempo. Unha pedra no
zapato dos neoliberais.

OS DOUS LE CLÉZIO. Existe, en primeiro lugar, un Le Clézio do
que os medios falaron moi
pouco estes días: experimental,
innovador, intelectual, ambicioso e inxenuo a un tempo, seguidor dos camiños abertos
por Sartre, Camus e o nouveau

roman. É o autor das primeiras
novelas: Le proces-verbal, na
que a ambigüidade da voz narradora non lle permite ao lector descifrar se o protagonista é
un desertor do exército ou un
enfermo mental, aínda que, en
todo caso, si se advirte que é un
condenado pola sociedade, en
represalia polo seu libérrimo
modo de vida; a poética La guerre, na que a sociedade de consumo é desenmascarada como
un puro signo sen referente; a
virtuosa Les géants, na que se
denuncia o banal modo de vida
das sociedades capitalistas.
Trátase dun autor duro, crispado, no que á ambición formal
se une un urxente prurito de
denuncia política.
>>>
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Raquel Villanueva

‘Le Clézio aceptou a tradución ao
galego por ser unha lingua minorizada’
M.B.

REUTERS

>>> Logo está, si, ese autor
que os medios destacaron, o
nómade que prefire centrarse
en temas relacionados coa
opresión no terceiro mundo e
co derrubamento –cultural e
ecolóxico– ao que nos aboca a
hipertecnoloxicación da sociedade moderna dende formas
narrativas máis tradicionais e
máis propensas ao lirismo. As
novelas desta época revelan a
crueldade do colonialismo
(Désert), ensínannos o interesante que poden chegar a ser
as paisaxes e culturas non occidentais (Le chercheur d’or, Voyage à Rodrigues) ou afondan
no sentido da historia e da revolución enlazando os conflitos do Imperio Austro-húnga-

ro coa guerra de Alxeria e os sucesos do 68 en México (a imprescindíbel Revolutions).
Le Clézio ten declarado que
os seus autores favoritos son
James Joyce e Robert Louis
Stevenson. Pois ben, a súa traxectoria comezou próxima ao
primeiro para ir virando a posturas que o emparentan máis
co segundo. Probabelmente
resulta máis satisfactoria a súa
produción temperá, mais, non
obstante, isto non significa que
a súa evolución o convertese
nun autor ininteresante. Quizais non sexa un Nobel que revolucione a historia do premio,
mais non deixa de ser un autor
de alto interese para un lector
esixente. Non é pouco.G

Profesora de francés, Raquel
Villanueva traduciu xunto
con Valentín Arias o único libro de Le Clézio publicado en
galego, Mondo e outras historias (Xerais, 1987).
Como chegou a Le Clézio?
Por casualidade a través da
miña faceta docente. Interesándome en buscar autores
actuais e modernos que lle interesen aos rapaces de 17
anos, dei cun libreiro bo coñecedor do seu oficio que me
presentou a obra de Le Clézio.
Cando decide traducilo?
Practicamente no momento
no que o lin. Interesoume
moito e pareceume completamente diferente a todo o
que tiña lido. Os protagonistas
eran rapaces entre 12 e 16
anos e pensei que podía ser
un estímulo para os meus
alumnos coñecer outros
mundos a través de xente da
súa mesma idade e coas mesmas preocupacións. Fun pouco a pouco presentando as
páxinas que máis me motivaban e decateime de que eles
tamén se sentían moi interesados. Pero existía o problema
da lingua, era un libro de máis
de 300 páxinas e eles non alcanzaban cos seus coñecementos básicos de francés.
Foron eles mesmos os que suxeriron a idea da tradución.
Que opinión ten do autor?
Paréceme un autor comprometido, pero adquire un compromiso non dogmático senón reflexivo. As súas propias
viaxes sérvenlle para coñecer
diferentes culturas, linguas e
países e lévano a meditar e reflexionar sobre o tema e plasmalo nos seus libros. Os seus
personaxes van vestidos dalgunha maneira con todas esas
reflexións. Son personaxes
desvalidos, sen sorte na vida,
que atravesan situacións case
extremas, que foxen do mundo no que viven. Nesa fuxida
presenta a confrontación do
personaxe primitivo e o mundo actual, onde sempre sae
gañando o primitivo. É o
triunfo dos sentidos. As tra-

PACO VILABARROS

mas das súas novelas poñen
ao descuberto os problemas
de hoxe en día, como rapaces
que se quedan sen escola e
sen cariño, mulleres que teñen que tomar decisións nun
mundo de homes, minorías
claramente descoñecidas no
noso sistema occidental. Presenta ao mesmo tempo valores universais, como a defensa
da cultura, da lingua, da literatura oral. Le Clézio é un personaxe moi completo, moi curioso e nese sentido a súa propia vida é reflexo da loita entre
dous mundos.
Sorprendeuna que lle desen
o Nobel?
Francamente si, precisamente porque é unha persoa moi
comprometida e que pasa
desapercibida. É el quen nos
fala da confrontación entre o
primeiro e o terceiro mundo
pero tamén da ensoñación e
da beleza. Le Clézio é moi crítico co capitalismo e un gran
defensor das tribos, das linguas. Non hai que esquecer
que aceptou ser traducido ao

galego por ser unha lingua
minorizada practicamente
sen cobrar dereitos de autor.
Vostede é profesora de francés.
Que presenza ten na actualidade esta lingua no ensino?
Deixouse caer o francés porque vivimos nun país moi cativo a todos os niveis e con
pouco interese por saber.
Cando en todos os países se
está falando de introducir no
ensino máis linguas, máis
aprendizaxe e menos fronteiras, na liña de Le Clézio, nos
andamos as voltas co bilingüismo e a ver se reducen as
horas de galego. Debería haber máis de todo. Deixamos
caer o francés tamén por unha razón de moda e o inglés
foi facéndose co seu oco, porque parecía máis moderno.
Pero foi un erro. A sociedade
de hoxe, neste sentido é moi
pouco cosmopolita. Todo o
mundo viaxa, todo o mundo
sabe e todo o mundo di, pero
ao final convertémonos en
viaxeiros e non en coñecedores, que diría Le Clézio.G
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Máis de 300
producións
seleccionadas
e unha ampla oferta
de actividades
paralelas
destinadas
á formación
dos profesionais
galegos artellan
a nova edición

‘The Werepig é
a miña curta máis
ambiciosa’
L.R.

Sam Orti Martí dirixiu esta obra
curta en stop motion (animación de plastilina), premiada en
Animadrid e no 13 Certame de
Creación Audiovisual de Cabra
(Andalucía). Conta a historia
dun adolescente americano que
sofre unha perigosa metamorfose nunha granxa galega. Estará
tamén na Semana de Cine Fantástico e de Terror de Donosti,
Animacord de Córdoba, e, para a
semana, no (moi axeitado) Festival Pata Negra de Guijuelo.
Como naceu a idea do homeporco?
Quería facer un remake d'Un
home lobo americano en Londres, e falando con Xosé Zapata
e IBCinema decidimos ambientar a historia en Galiza. A
idea é que a comida americana
non é sa coma a nosa tradicional: dous adolescentes americanos pasan a curta comendo
porcalladas, e iso terá consecuencias nefastas. Vén dicindo
que se te portas coma un porco,
acabas feito un porco.
Como é o traballo coa técnica
de stop motion?
Esta é a miña curta máis ambiciosa: levounos dous anos de traballo para 17 minutos de película. Un só para facer os personaxes, os decorados... Reconstruímos unha granxa en seis metros
de profundidade, elaboramos
árbores folla por folla... E outro
foi necesario para a animación e
os efectos.
Sempre mestura o xénero fantástico e de terror co humor?
O que eu fago é mesturar o cinema fantástico con costumismo.
Tento introducir en ambientes
cotiáns elementos fantásticos.
En que traballa agora?
Nunha versión de Frankestein:
nun matrimonio de máis de 50
anos, el morre sen dicirlle a ela
onde ten os aforros, e a ela ocórreselle resucitalo.G

Rodaxe en Estornin.

CECILIA ORUETA

80 países no Festival de Cine de Ourense
M.B.

Namorados paquistanís e turcos, latinoamericanos que viaxan a Alemaña, rusos que andan en operacións por Arxentina... A diversidade cultural está a
marcar a XIII edición do Festival
de Cine Internacional de Ourense, unha cita destacada no
calendario audiovisual galego
que se desenvolverá até o 18 de
outubro na cidade das burgas.
Unha diversidade cultural non
só patente no contido dos máis
de 300 filmes seleccionados, senón tamén na cantidade de cinematografías nacionais representadas, preto de 80.
E é que nesta nova etapa,
inaugurada o pasado ano baixo
a dirección do veterano produtor e asesor audiovisual Enrique
Nicanor, o festival quere ser
“unha festa para ver bo cine”
sen esquecer “servir de escaparate do que se está a facer no
mundo e converterse en ferramenta de desenvolvemento da
nosa cultura e da nosa industria
cinematográfica”. Así o explica o
propio director do certame, que
ve na formación e na interconexión entre diferentes cinematografías as claves para o futuro do
cine galego.
“Un festival non é so a selección dun grupo de películas” sinala Enrique Nicanor, “senón
que debe fomentar unha reflexión sobre a arte, a vida e os conflitos nos que vivimos e dar a coñecer a actualidade do cine”.
“Amosar ese lado social, espertar o interese por outras cinematografías e realizar actividades encamiñadas a perfeccionar e dar máis formación internacional aos nosos profesionais
do cine e a televisión son os obxectivos desta edición” explica.
O programa desta edición xi-

ra ao redor da idea de non facer
demasiada diferenza entre o cine de ficción e o documental, un
aspecto novidoso en Ourense
pero que se está a converter en
tendencia no audiovisual internacional da man da eliminación
das fronteiras entre os xéneros
clásicos. Así, o certame inaugurouse co documental Eloxio da
distancia, un traballo dirixido
por Felipe Vega e Julio Lamazares. É a primeira vez que unha cita xeneralista como a de Ourense abre o programa cun documental de creación, un indicador de que o Festival aposta por
“potenciar formatos capaces de
conquistar o interese do mercado de calidade internacional”.
Ademais da sección oficial,
na que compiten máis de 170
traballos, o festival ten programada dous apartados máis dedicados a exhibición. Nun deles
conflúen toda unha serie de pelí-

culas organizadas en 12 bloques
temáticos que atenden dende a
emigración ou a muller até os
conflitos sociais e a sexualidade.
O segundo apartado, Panorama Galicia, recolle máis de 70
traballos feitos en Galiza, entre
os que figuran Os fabulosos irmáns da luz, de Olaia Sendón,
Conversas con deus, de Lara Bacelo, O bufón e a infanta, de Juan
Galiñanes, Unha lousa no Caurel, de Henrique Banet, e Maldito bastardo de Javi Camino. Como explica o director, esta sección non só persegue servir de
escaparate para os estranxeiros
que se dean cita en Ourense, senón tamén para os galegos, que
moitas veces non teñen acceso a
estes contidos feitos en Galiza
por non topar a miúdo espazo
na grella televisiva.
HUMBERO SOLÁS, PREMIO A TODA UNHA VIDA. Recentemente falecido,

o director de cine cubano
Humberto Solás e presidente
do Festival de Cine Pobre de
Gibara é o autor homenaxeado
en Ourense. Sergio Benvenuto,
director de dito festival, será o
encargado de recoller o premio a Toda unha Vida coa que
a cita ourensá quere recoñecer
a traxectoria do cineasta cubano. En Ourense exhibiranse
ademais, en sesión especial,
dúas das súas películas, Lucía e
Miel para Oshún.
A LINGUA FENDIDA. No marco do
festival celebrouse ademais a
sexta edición das súas tradicionais xornadas de reflexión e debate Foro Academia Aberta, que
este ano xiraron ao redor do galego no audiovisual. Durante
dous días, profesionais de toda
Galiza analizaron como a cuestión da lingua marca a singularidade do sector. G

Formar
profesionais
Este ano, por vez primeira, o Festival
de Cine Internacional de Ourense
organiza tres masterclass impartidas por expertos europeos de EAVE
do programa Media da Unión Europea, que se celebrarán do xoves 16
ao 17 de outubro. A intención é poñer ao día aos profesionais do cine e
da televisión nas novas tendencias
creativas, financeiras e de coprodución internacionais.
En palabras do director, “a proposta é sinxela, o certame debe
servir para xuntarnos, falar e gozar
das películas máis novidosas e
controvertidas, pero tamén debe
ser un punto de encontro no que

Membros do xurado na presentación do festival.

profesionais galegos, europeos,
latinoamericanos e do mundo celebraren obradoiros, conversas e
conferencias profesionais con notábeis creadores e expertos do audiovisual”.

Nesta liña, o festival dotouse
dun novo espazo na praza do Auditorio onde directores, mozos, actores e participantes poden falar
da industria e do sector cinematográfico nunha carpa. G
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O vindeiro 20 de
decembro haberá
101 anos que se
interpretou pola
primeira vez o
Himno Galego.
Unha letra
e unha música
que teñen
moita historia...
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os autores
Eduardo Pondal, o bardo galego
de Ponteceso, escribira o poema
Os Pinos, dentro da súa obra Queixumes dos pinos. Xa en 1890 se
celebrara un concurso en Coruña
para porlle música, pero o resultado non perduraría.
O poema xa apuntaba, polo seu
tono e contido, a ser o himno dos
galegos.

Pascual Veiga, o músico de Mondoñedo, compositor da famosa
Alborada Galega, fixera unha
Marcha Rexional Galega en 1890,
que finalmente foi acoplada ao
poema de Pondal, que foi acortado para acoplarse á peza.
Veiga morrería en 1906, un ano
antes do nacemento oficial do
himno galego.

a estrea
Abonda contemplar o edificio do
Centro Galego da Habana, en
Cuba, para decatarse do poderío
e importancia da comunidade
galega na illa naquel tempo.
Na emigración xurdiron daquela
as mellores iniciativas a prol da
mellora do país, tanto materiais
como culturais.
Nese contexto é donde nace oficialmente o Himno Galego, que
soa en público tal e como hoxe o

coñecemos o 20 de decembro
de 1907 no Gran Teatro da
Habana, outro dos edificios propiedade do Centro Galego.
Houbo que agardar ata o 1915
para escoitalo en Galicia, concretamente na Coruña, gracias ao
impulso das corais, un dos elementos de normalización lingüística e cultural da época.
O edificio do Centro Galego da Habana.

O Himno foise popularizando entre a xente, e
foise asumindo como símbolo nacional de
xeito natural, a falla dun poder político que
o promocionase.
Nos anos 20 do século pasado sufríu unha
primeira prohibición, durante a dictadura
de Primo de Rivera.
Máis terrible e duradeira sería a prohibición
e persecución, como pasaba con calquera

prohibicion

Propaganda franquista contra o
idioma galego.

simboloxia
A finais do s. XIX rexurdiron os
nacionalismos en Europa, buscando as súas raíces nun pasado mítico.
Na Galiza, a crenza nun pasado céltico colleu forza entre
historiadores e poetas coma
Pondal. Este fixo referencia nos
seus poemas a personaxes ide-

alizados coma Breogán, os
bardos e outros guerreiros,
como símbolos dunha nación
con unha historia singular e
antiga.
Aínda que históricamente é
unha esaxeración, poéticamente segue a ser unha
mitoloxía de moita forza.
Outra peculiaridade da letra do
noso himno é que, a diferencia
de moitos outros, este non é
unha marcha militar, nen contén elementos que inciten a
tomar as armas contra un inimigo, como pasa noutros.
Máis ben chama a reflexionar, e
actuar en consecuencia.

expresión en galego, sufrida durante
os longos anos do franquismo. Só se volveu interpretar tímidamente nalgún acto
folclórico, desprovisto do seu simbolismo, a
partir dos anos 60.
Na década dos 70 volveu ser cantado con
forza nas manifestacións políticas dos grupos de esquerdas, recuperando a súa forza.
En 1984 foi por fin incluído como himno oficial na Lei de símbolos de Galiza.

A letra
¿Que din os rumorosos
na costa verdecente,
ao raio transparente
do pracido luar?
¿Que din as altas copas
de escuro arume arpado
co seu ben compasado
monótono fungar?
Os pinos responden:
Galiza non debe
esquecer as aldraxes
sufridas, e ten que
despertar do seu
“sono” de séculos.

O poeta pregunta
aos pinos (os rumorosos), á paisaxe galega, testemuña da
historia e do
presente.

Do teu verdor cinguido
e de benignos astros,
confín dos verdes castros
e valeroso clan,
non des a esquecemento
da inxuria o rudo encono;
desperta do teu sono
fogar de Breogán.

nguido
tros,
s castros

cemento
encono;
sono
n.
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Os bos e xenerosos
a nosa voz entenden
e con arroubo atenden
o noso ronco son,
mais só os iñorantes
e féridos e duros,
imbéciles e escuros
non nos entenden, non.

Os pinos, ou o poeta,
anuncian un novo
tempo, a fin da indecisión dos galegos,
invocando aos mitos
da vella nazón: os
bardos e Breogán.

Só os mesquiños,
iñorantes, etc... non
entenden a mensaxe
e o idioma (o galego)
dos rumorosos.

Os tempos son chegados
dos bardos das edades
que as vosas vaguedades
cumprido fin terán;
pois, donde quer, xigante
a nosa voz pregoa
a redenzón da boa
nazón de Breogán,
nazón de Breogán,
de Breogán!

O poema Os pinos
O poema de Pondal ten 6
estrofas máis que as do himno
cantado. Nelas segue desenvolvendo as ideas das primeiras. Fala da amizade con Portugal,da defensa do idioma, do
amor a terra...
E remata con esta estrofa e
arenga final:
Galegos, sede fortes,
prontos a grandes feitos;
aparellade os peitos
a glorioso afán;
fillos dos nobres celtas,
fortes e peregrinos,
loitade polos destinos
dos eidos de Breogán.

Edicións
A NOSA TERRA
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OUTRA FORMA
DE VIDA
An Alfaya

O

s nenos sorpréndenos
a miúdo con preguntas
inesperadas. Esa curiosidade que se adiviña nos seus
ollos e se converte nun tarabelo insaciable, desármanos. Aos adultos cústanos
recoñecer que ignoramos
moitas respostas, cando o
interesante sería compartir o
camiño con eles na procura
do ignorado, hoxe que o temos ben fácil. Recorrer ás
enciclopedias manuais ou
virtuais está ao alcance de
calquera, e compartir a sorpresa dun achado pode
converterse nunha aventura
chea de complicidade. Mais
se as súas preguntas acurrálannos, hai ocasións en que
son as súas respostas as que
nos deixan fóra de combate.
Ocórreseme isto a propósito
dunha pregunta con resposta incorporada que hai uns
días me fixo o meu fillo de oito anos. Invitoume a que lle
preguntase algo para o que
el xa tiña preparada a resposta; o seu verdadeiro obxectivo. Seguinlle o xogo e
formuleille o que me pediu.
¿Que é para ti a pintura? A
súa resposta foi contundente. Para min a pintura é outra
forma de vida. Debo admitir
que as súas palabras me soaron un chisco resabidas, malia coñecer a súa afección
polo debuxo. Logo souben
que esa mañá recibira a visita dun pintor na súa escola, e
deducín que se limitara a reproducir algunha frase que o
artista expresara en voz alta.
Mais había unha luz na súa
ollada que me impulsou a
repreguntarlle. ¿E ti sabes o
que significa iso de “outra
forma de vida”? Entón el,
igual de serio, contestoume.
É o mesmo que ti dis que
sentes cando escribes, ¿non
si, mamá? Asentín e de novo
aprendín de el.G

’’

Aos adultos
cústanos
recoñecer
que
ignoramos
moitas
respostas”

Qué pasa neste mes?
O nome:
Outubro era o octavo mes do Calendario Romano (cando o ano
comezaba no mes de marzo). O
seu nome remite ao número 8 (en
Inglés é October, en Francés Octobre...), ao igual que a palabra Outono, estación coa que se identifica. Popularmente no noso
idioma tamén se lle chama mes
de outono.
Datas e feitos:
O 1 de outubro é o día nacional de
China. O 2, o Día Internacional da
non violencia. O día 12 é unha festa
nacional española, o día do Pilar, celebrando a chegada a América de
Colón nun día coma ese.
O 28 de outubro é o día da independencia grega. E a noite do
31celébrase nos países anglosaxóns a festa do Halloween, que
aínda que aquí agora lle queren

chamar así, xa a había desde sempre, chamándose o Samaín, festa
de orixe céltica e prerromana.
Na Natureza:
As aves migratorias marchan cara
o sul, as que así o fan, e chegan
outras desde o norte que pasan
aquí a invernada.

Refraneiro
Outono chegar,
porco cebar.
Polo San Cremente,
ergue a man da
semente.

A paisaxe empeza a mostrarse
outonal, cos bonitos cambios
cromáticos nas árbores e bosques
caducifolios polo cambio de cor
das follas.
É o tempo das castañas, das noces, das mazáns.
Faise a vendima nas zonas máis
frías, onde aínda non maduraron
as uvas en setembro. Tamén se
elabora o viño e a sidra, ao longo
do mes.
É o mes por excelencia dos cogomelos, aínda que os haxa antes e
despois. As especies máis coñecidas e codiciadas polos micófilos
danse con maior abundancia
neste mes, se as condicións de
chuvia e sol son as normais.

Polo San Lucas e polo
San Pastor, entran as
noces en sabor, as
mozas en amor e as
vellas en dor.

Polo Pilar, os nabos na
terra e o viño a
envasar.

Outono quente, trae o
demo no ventre.

A horta de outono
mantén ó seu dono.

Polo Pilar, buxainas a
bailar.

Polo San Simón,
apreta o baldón.

Aceptar as diferenzas
Negros e brancos.
Autor: David McKee
Editorial:Xerais. Col. Sopa de contos

Álbum ilustrado de tapas duras, axeitado para os primeiros lectores, do
escritor e ilustrador británico David
Mckee; cuxa primeira publicación
tivo lugar no Reino Unido en 1978 e
que agora a editorial Xerais nos
achega en galego.
Destaca a simbiose entre texto e
imaxe. A disposición tipográfica, a dobre páxina, facilita o desenvolvemento
da historia dun xeito paralelo. As ilustra-

cións vivas ocupan a maior parte das
páxinas, deixando un espazo na parte
inferior destinado ao texto, que se caracteriza pola sinxeleza e síntese, ás veces, unha pequena frase basta para encher de vida o lido a través das imaxes,
reforzadas polas verbas escritas, outras
(as que non precisan de palabras para
ser entendidas) aparecen en branco. O
argumento é sinxelo e, por desgraza,
coñecido por todos. Trátase dun chamamento á paz e á tolerancia a través
de personaxes humanizados e representados por dous tipos de elefantes,
os negros e os brancos. A súa conviven-

cia
era
nula; cada
grupo
ocupaba
un territorio dependendo da
súa cor. Un
día, a indeferenza converteuse en odio,
provocando o desatino da guerra,
onde só sobrevivirán aqueles elefantes
pacifistas de ambos os dous bandos. Estes crearán unha nova raza, pero…serán quen de aceptar as diferenzas?G
Alba Piñeiro
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A Feira do Teatro
abre unha nova etapa nas artes escénicas
Manuel Xestoso

A Feira do Teatro, quizais o
máis significativo escaparate
co que conta a escena galega,
desenvólvese este ano nun
ambiente de expectación. Por
unha banda, trátase da primeira feira dende a aprobación do Plan Galego das Artes
Escénicas. Por outra, pódese
ver como a “posta de largo” do
Agadic, a Axencia Galega das
Industrias Culturais, unha reestruración que atinxe á totalidade da Consellería de Cultura
mais que afecta de xeito moi
especial ao antigo Igaem (Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais). A atención á
dimensión económica do sector cultural pasa a adquirir
unha importancia estratéxica
para o novo organismo. Pero
mentres non estea plenamente operativa a Fundación
Cidade da Cultura –á que lle
corresponderá facerse cargo
da cultura dende a perspectiva
da creación– os programas de
apoio aos creadores serán
asumidos pola propia Agadic.
En principio, existe consenso en que a Feira deste ano
está á altura, por orzamento e
por organización, dos ambiciosos obxectivos que se
marca. Despois da experiencia
“de transición” do ano pasado
–en que a valoración do estado
do sector espertou moitas suspicacias entre os profesionais,
por considerala moi pesimista–, o actual encontro pretende converterse no instrumento fundamental da política de promoción do teatro
galego cara ao exterior. Mais
non renuncia a ser un elemento fundamental para os
programadores galegos, un espazo de encontro e de debate
para todos os profesionais e
unha ferramenta imprescindíbel para promover as artes escénicas entre a propia sociedade do país.
Non obstante, os protagonistas non perden de vista os
problemas aos que aínda se
debe enfrontar o teatro galego.
Para comezar a chegada a un
público máis amplo nun sector
onde –como apunta Quico Cadaval– “os éxitos sempre se ven
como algo puntual e os fracasos atribúense a unha eiva estrutural”. Hoxe xa ninguén fala

’’

Porprimeiravezhaiunplan
que senta as bases
do desenvolvemento
dos próximos anos,
cun orzamento
e uns prazos ben definidos”

5. 00 am de Anuska Alonso.

dun público senón de distintos
públicos aos que hai que coñecer para lles ofrecer espectáculos específicos que lles poidan

Xosé Manuel Olveira Pico
e Ernesto Chao
en Aeroplanos,
de Lagarta lagarta.

interesar. A competencia coa
cada vez máis ampla oferta de
ocio e un concepto do teatro
–herdado dos anos 80– máis

próximo ao consumo cultural
que á cultura provoca que a figura do xestor cultural adquira
protagonismo nos debates. O

martes organizouse un coloquio precisamente sobre este
tema e o feito de que houbese
máis xestores vinculados a
compañías que a salas de exhibición xa é indicativo do moito
que aínda queda por facer no
futuro.

NON ESQUECER A CREACIÓN. Ademais, paira sobre os asistentes
a preocupación de que o imprescindíbel apoio ás estruturas empresariais e comerciais
non leve a esquecer que o teatro é, principalmente, un acto
de creación, unha parte fundamental da cultura de calquera
sociedade que non se pode reducir a cifras. Neste sentido,
son obxecto de discusión as
distintas medidas que inclúe o
Plan Galego das Artes Escénicas, dende a potenciación da
presenza das artes escénicas
no sistema educativo até a vertebración do mapa de infraestruturas culturais.
Á marxe dos detalles máis
ou menos mellorábeis, todo o
mundo entende que o Plan é
ambicioso e que –sobre todo–
por primeira vez hai un plan
que senta as bases do desenvolvemento dos próximos
anos, cun orzamento e uns
prazos ben definidos. A sensación é que existe ilusión ou,
polo menos, expectación ante
o que poida suceder no futuro.
Hai elementos que permiten
ser optimistas. A creación da
Escola Superior de Arte Dramática, por exemplo, garante a
formación dos novos profesionais, e iso comeza a notarse.
Miguel Martín, director do
Agadic, revela que houbo máis
solicitudes na última convocatoria de axudas á nova creación que na convocatoria ordinaria de axudas e que houbo
máis de cincuenta solicitudes
de participación no programa
de residencias artísticas. Unha
nova xeración semella estar
chamando ás portas dos escenarios.
En todo caso, as decisións
políticas e administrativas están dándolle un novo pulo á
malla institucional, empresarial e comercial do teatro galego. A partir de agora, haberá
que avaliar os resultados artísticos que se acadan coas novas
estruturas.G
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’’
DOUS ANXOS

Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Un home na escuridade. Paul Auster. Galaxia.
 Made in GZ. Séchu Sende. Galaxia.
 Tres disparos e dous friames. M. A. Fdez.Galaxia.
 Os nomes do traidor. Xurxo Sierra Veloso. Xerais.
 Festina lente. Marcos S. Calveiro. Xerais.

NO COLÓN

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

Marica Campo

H

ai no frontispicio do escenario do teatro Colón da
Coruña dous anxos, un branco
e outro negro. Talvez debería
saber o nome do autor, mais
non o sei. Sei, en troca, que o teatro ten a miña idade e, polo
tanto, os anxos deben andar polos 60. Mais os anxos, os reais, os
que o autor materializa na súa
creación e que terían unha existencia anterior a ela, son seres
intemporais e, daquela, sen idade. Vaia, os negros non. Os negros naceron con aquela canción de Andrés Eloy Blanco e
Manuel Álvarez (Maciste) que
popularizou Antonio Machín.
Coido que antes non había. A
partir de aí empezaron a aparecérsenos, mesmo no Vaticano,
disque. Fillo da canción, o anxiño negro do teatro coruñés tanxe un instrumento de percusión, un tambor se a memoria
non mente. A carón del, o branco ocúpase coas cordas dun
violín. Gustaríame que fose ao
revés. Non sei se o subconsciente lle fixo a cambadela ao autor.
Os tambores ancestrais, os ecos
da tribo. Ou non. A incorporación da riqueza rítmica á melodía clásica, a mestizaxe.
Andan agora dous polos vastos territorios de Norteamérica
a procurar un lugar principal na
escena. John McCain e Barack
Obama, o branco e o negro, o
republicano e o demócrata, a
falar de economía e de guerras,
os grandes eixos da política daquel país. No das guerras concordan, só difiren no lugar, no
aquí ou alá. Mellor, no alí ou alá,
porque sempre han ser lonxe,
onde os mortos civís sexan os
outros. Un branco e un negro,
mais estes non son anxos. Eu
prefiro os do teatro Colón, o seu
xesto detido na nobre intención
da melodía compasada. 

’’

Obrancoeonegro,o
republicano e o demócrata,
a falar de economía e de
guerras, os grandes
eixos da política
daquel país.”

crítica

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

POESÍA.

Versos
no lombo
do cetáceo
ferido
Nove
Autora: María Lado.
Edita: Fervenza.

Un libro de poemas que fala
do desacougo de habitar un
país como unha illa que navega ao lombo
dun cetáceo
ferido, así ten
definido a autora este poemario, que resultou gañador do X Premio de Poesía Avelina Valladares, así figura na capa.
Nove, o último traballo publicado da poeta de Cee, é un
poemario que nos regresa á
memoria da catástrofe ocasionada polo afundimento do
Prestige e a marea que desde
as súas negras tripas abordaría os areais e coídos dun presente que desconfiaba do futuro. Nove é, polo tanto memoria. Dupla memoria trasfegada nun único licor, licor ou
libro de acios ou poemas ou
grolos que rebentan dos sentidos ofuscados pola mordida
da dolor e o mel agreste da ausencia e trepanación revirada
do esquezo. O esquezo, adival
que apreixa no mesmo nó as
ataduras doídas da memoria
íntima e propia e a memoria
do desastre social; na mesma
lazada, na gorxa fanada do desespero polo acontecer (polo
acontecido) dentro e polo
acontecer (polo acontecido)
fóra. Quebrado escrito pola
ausencia cruel do amante
(quen daba o sal das augas fecundas, na caricia e a esperanza abigosa) e a pertinaz
contundencia do desastre

María Lado.

PACO VILABARROS

marítimo (que se recibe como definitiva, a vida é o que tepedrada, como coitelada trai- mos dentro e o que temos de
dora na freba sensíbel do que fóra. Simbiose.
a mente e corazón humanos
María Lado, que ten expepoden chegar a comprender). rimentado na fórmula da RaMalia o que poida parecer dionovela (Novembro, a parlogo do exposto, Nove non tir do contido de Nove), coagonía un duelo de traxedias, mo actriz e guionista (este verán puidemos asistir
interna e externa. Si
ás repesentacións de
se pode entender como confluencia de
Pan ), co pemario
Maliaser
ambas e dúas. SemBerlín (de encarga,
un poemario experimentou no eipre e cando tal confluencia non sexa de- moi
do dos audiobook),
buxada como dúas elaborado,
esta poeta multifunmagnitudes que inci- tamén
cional, filla (ou irmá)
den na poeta desde destaca pola máis nova do Batadireccións opostas, súa frescura” llón Literario da Cossenón como superta da Morte, déixanos
posición delas, suun libro fresco, un liperposición e inclubro que é un proxecsión (mesmo) dunha
to, é dicir, a consenoutra. Cousa que só
cuencia do sentia máxica alquimia da poesía mento que o Novembro do
semella facer posíbel, mais Prestige deixou na poeta, e
que, en realidade, só está ac- que posteriormente se foi
tualizar unha natureza hu- elaborando. Con todo, malia
mana moito máis complexa ser un poemario moi elabodo que a fría racionalidade rado, e queremos insistir nispode chegar a concibir, e á to, tamén destaca pola súa
vez moito máis sinxela do que frescura, a frescura das imapode chagar a imaxinar. En xes e da dicción poética. O

’’

proceso de baleirado interior
é tamén un proceso de liberación, o cal redunda en que o
discurso proxecte grandes
doses de sinceridade ao aproximar decididamente o lector
ao texto, ou ao revés, o texto
ao sentir do lector. A simbiose imprescindíbel, que vén
achegar un plus de vitalismo,
habitante veciño da esperanza; malia ser un poemario de
tempos de catástrofe, a máxima ondeante de Jean Giono:
o poeta debe ser un profesor
de esperanza.
No imaxinario, a illa á deriva, figura central, illa á deriva
que é memoria queixosa do
esquezo, na que as xentes
senten o bater furioso contra
si: “somos estación derrotada, admito” (p. 41), para quen
a posibilidade de concibir a
ilusión de descanso é ilusión
clandestina. Nove non agacha ser un poemario combativo, na loita de que a tráxica
catástrofe do Prestige non sexa un espazo baleiro nas paraxes áridas do estante da memoria. Como dicía Bene- >>>
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DobrepremiodeliteraturadramáticaparaTeresaGonzálezCosta.É a
primeira vez que pasa: a mesma autora mereceu o XVII Álvaro Cunqueiro(é
tamén a primeira vez que o gaña unha muller) por Sempre quixen bailar un
tangoe o III Manuel Maríade Literatura Dramática Infantil, por Pingueiras e
tarteiras.Pola súa banda, Xosé Antonio Neira Cruz[na foto] levou o Premio Barriga Verdede Teatro de Monicreques para público infantil por O
punto da escarola. O Barriga Verdepara público adulto quedou deserto.

>>> detti, “a poesía é o xénero
da sinceridade derradeira e
irreversíbel”, aplicada, en palabras de Igor Lugris a “explicar cousas que parecen ser o
que non son” ou, máis ben, a
explicar o que é e queren facer
que non é/sexa. Explicar? Pode a poesía explicar? Non hai
fronteiras para a poesía, nin
as linguísticas existen xa, pois
é comunicación entre sentimento emisor e sentimento
receptor.
Na ponte de palabras do
poema, María Lado moldea
as correntes subterráneas do
ritmo e a dimensión sonora
como ritual inédito de animais perseguidos pola soidade, a imposibilidade de fuxir,
a soidade, a confusión, os bicos ausentes, a mentira das
cartas de navegación, os ventos virados, as feridas esquivas, os cárceres de cristal, a
angustia inoculada desde o
malévolo plan, o abismo da
derrota. Na illa, a Terra. Na
illa encostada no lombo dun
cetáceo desnortado. O percebe que se aferra á rocha mentres todas as furias se desatan
enriba. Como un fenómeno
cíclico. E como un fenómeno
cíclico é tamén o poemario, e
no poemario cada poema dá
nome a unha bategada da
tormenta, e o poema é intenso, preciso, e próximo, non
pode evitar ser próximo e
conta coa virtude de saber
gardar calor no corpo, a brasa
entre a cinza. Por iso, o “Bonus track” non só figura aí por
acontecer a relación entre
Alicia e o doutor en Novembro, como os poemas anteriores; está aí, e pode sorprender, porque despois de
cada traxedia, de cada frustración debemos agardar un
novo sol, aínda que nos queime e deixe como brasas ou
cortes na pel delicada dos
abrazos.
Na capa, indícase que Nove
é o X Avelina Valladares. Non é
certo. Correspóndelle o XI. O X
foi para Arsenio Iglesias, para o
poemario aínda inédito Ático.
Agardamos por el.
Xosé M. Eyré
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NARRATIVA.

CONTADELIBROS.

Fórmula e
compracencia

Luz da miña vida
Lolita, de Vladimir Nabokov, é
un gran clásico da literatura
contemporánea que ve a luz en
galego da man
da tradución
de Xesús Fraga,
na colección
‘Narrativa’ de
Faktoría K. O
argumento,
coñecido: un corentón apaixónase por unha adolescente
dunha maneira irracional.

Montedidio
Autor: Erri de Luca.
Tradución: María Cristina Glez. Piñeiro.
Edita: Rinoceronte.

Hai novelas que pretenden ser
tan transcendentes que acaban
por ser banais. E nos últimos
tempos asistimos a un verdadeiro abrollar –case
unha epidemia–
dun tipo de narración que peca
desta singular
pretensiosidade
e ao que, dedicándolle algo de
atención, non
tardariamos en atoparlles o truco. En primeiro lugar, precísase a
voz narradora dun neno ou un
adolescente que relate o seu proceso de maduración en primeira
persoa. En segundo lugar, bótase man dunha linguaxe pretendidamente poética, con moitas
imaxes enlazadas veña a conto
ou non; unha linguaxe sinxela e
sen complicacións sintácticas
–frase curta, escaseza de adxectivos– que se desenvolva en capítulos mínimos. A seguir, necesitamos unha trama na que apareza un personaxe ou un grupo
de personaxes nos que se encarne a idea do mal absoluto –se se
poden vincular cos nazis, moito
mellor– e que desequilibren a visión idílica e inocente que o narrador posúe da existencia, ensinándolle que no mundo tamén
hai persoas ruíns (a vida é dura,
amigo). O que non se debe facer
nunca é desenvolver unha análise seria de cales son as causas de
que ese mal faga a súa aparición:
os malos son así por natureza e
os conflitos só xorden por mor
destes excepcionais e revirados
monstros que lle complican gratuitamente a existencia ás persoas de ben. Finalmente, a trama

Narrativa “galaxia”

Erri de Luca.

debe rematar cun desenlace es- varios títulos de grande éxito de
peranzador que nos ilustre sobre vendas (adaptación cinematoas marabillas que agardan por gráfica incluída). O seu protagonós se somos quen de enfrontar nista é un neno da posguerra nacon paciencia e dignidade os politana que deixa de estudar na
embates e inxustizas do destino. adolescencia para poñerse a traIngredentes a ter en conta ballar como axudante de carpinson o relato do “esperteiro e poder contribuír
tar do amor” no protaeconomicamente ao
gonista e a aparición da
mantemento da súa
figura dunha persoa de Baixo a
humildísima casa. No
idade –home mellor aparencia de obradoiro onde se coloque muller, a barba
ca como aprendiz ten
restitución
branca dá moito empatamén o seu taller un
da dignidade zapateiro xudeu e xoroque– cunha sabedoría
infinita, de característi- dos pobres, o bado cuxa ambición é
cas case máxicas ou, libro acaba
viaxar a Xerusalén. Este
por mellor dicir, relixio- caendo nun personaxe posúe –efecsas. Esta figura será o falso lirismo tivamente– unha enorguía que lle ensine o ca- edulcorante” me sapiencia procemiño correcto ao noso
dente das súas lecturas
inmaturo personaxe e
do Talmud pero, para
–deixando constancia
máis inri, sente que a
dese xuizoso enunciado que nos súa chepa non é senón o caparaensina que, no perpetuo devir zón onde lle están a medrar as ás
do universo, unhas xeracións to- coas que viaxará voando até a
man o relevo das precedentes– Terra Santa. A enfermidade
debe morrer ao fin da peripecia mortal da nai do rapaz (a vida é
(a vida é moi dura, colega).
durísima, meu), unha veciña da
Montedidio encaixa perfec- que cae namorado e un caseiro
tamente nesta fórmula, coa que libidinoso que abusa desta últio avezado lector xa identificaría ma a cambio de perdoar ou >>>

’’

Dous libros de Galaxia que
comparten colección pero son
de estilos diferentes. Os espellos
do tempo, de Vítor Vaqueiro, é
unha novela “fotográfica”, que
supera os límites da tradición literaria para
propoñer unha
lectura
distinta, onde prima a
orixinalidade. As tres
columnas,
de Sabino
Torres, é un
conxunto de 11 relatos que nos
trasladan á Pontevedra de entre
o 1930 e o 1950.

Narrativa cor de rosa
Xerais tamén publica no mesmo
intre dous textos narrativos ben
disímiles entre si a pesar de compartiren colección. Atracción total, de Carme Blanco, é un volume composto por microrrelatos
que versan sobre o amor. A
autora recoñece que os
foi
“cosendo”
aos poucos,
día a día, en
tempos
mortos. Os
nomes do traidor, de Xurxo
Sierra Veloso, é unha novela de
intriga onde o protagonista
espera que veñan pola porta os
seus perseguidores. 
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Unha mostra sobre Celso Emilio no Verbumde Vigo.Até o 30 de novembro,
a exposición presenta a vida e obra do poeta de Celanova mediante paneis informativos que repasan a través de textos e imaxes a súa traxectoria vital, dende
a súa vila natal até Madrid, pasando pola guerra en Asturias e o exilio en Caracas.
Ademais, dúas vitrinas exhiben ao público un conxunto de obxectos persoais
pertencentes a Celso Emilio. Organízana a FundaciónCelso Emilio Ferreiro, presidida polo seu fillo, e Ouvirmos,que editou recentemente a súa fotobiografía sonora, con autoría de Ramón Nicolás.

crítica
O CORDEL.
O Ollo Público
Nº 24. Setembro-decembro do 2008.
Dirixe: Fernando Vilaboa.
Prezo: 3,50 euros

Na sección literaria publícanse
textos do marroquí Elabi El Harti,
de José Francisco Varela e de Rainer Maria Rilke. Xosé Anxo
Viñas fala de
música; Xosé
Antonio
Cidre, de
arquitectura;
da historia do
Partido das Panteras Negras,
Iñaqui Solla; Fernando Vilaboa,
de cinema. Ademais, inclúense
pinturas de Manuel Figueiras. A
historia de vida deste número relata a biografía de Xosé Sierra,
líder sindical na loita da empresa
Sintel.

Abrente
Nº 261. Xullo-setembro do 2008.
Edita: Primeira Linha.
Prezo: De balde

Anré Seoane analiza a relación
entre o BNG e
os capitalistas
galegos.
Carlos Morais
analiza os
conceptos de
separatismo,
autodeterminación e imperialismo.

Gaceta de Fene
Nº 5. Setembro do 2008.
Dirixe: César Daniel Castro García.
Prezo: de balde

Este número dá conta da
decisión do Concello de Fene
de incluír os veciños no deseño
dos orzamentos municipais.
Xosé Vázquez analiza a figura literaria de Xosé Mª Pérez Parallé.
Inclúense
varios resumos
de
conferencias.
Camilo Casal
fala dos perigos
da enerxía
nuclear. Fernando González
Urbaneja, sobre a credibilidade
dos medios de comunicación.
Bernardo Máiz sobre Ricardo
Carvalho Calero.

Luís Ferreiro e X.M. Aldea
na inauguración da mostra.

>>> pospoñer o pagamento do
aluguer son os elementos que
completan o cadro. Non vou
contar máis para que non me
acusen de destripacontos, mais
estou certo de que, con estas pistas, moitos xa se fan unha idea
aproximada de todo o que segue.
Tampouco vou dicir que a
novela non sexa entretida ou que
non se lea ben: a fin de contas, redactar con certa graza non é tan
difícil, se un se esforza. Pero ese
enigma que denominamos literatura require ambición e unha
certa dose de verdade –verdade
literaria. Ambas deben xurdir da
escrita e non das intencións máis
ou menos benignas do autor. No
caso de Erri de Luca, as boas intencións non poden ser postas
en cuestión, mais a materialización literaria destas deixa moito
que desexar, o que denota, ademais de inmadurez literaria, certa desorientación ideolóxica.
Por unha banda, a linguaxe
poética redúcese a unha acumulación de sentenzas máis ben
cursis como: “os mortos son animais encerrados agardando pola
resurrección” ou “as aciñeiras
dos xardíns municipais cóbrense
cun gorro branco, e eu penso, como se apañan os cegos sen o
branco?”. Por outra, existe unha
idealización da realidade que leva a De Luca a dicir cousas como:
“os pobres teñen unha gratitude
que ningún rei sentiu xamais”.
En fin, resulta moi edificante que
o autor se poña de parte dos desherdados; pero –por poñer un
exemplo– que nun barrio obreiro
onde unha veciña debe aturar os
vicios do seu caseiro, o protagonista ignore todo sobre o sexo parece moi pouco verosímil. Por
iso, baixo a aparencia de restitución da dignidade dos pobres, o
libro acaba caendo nun falso lirismo edulcorante dirixido a crear unha realidade compracente,
un universo ficticio que non
cuestiona nada, que non molesta
ao lector e que lle serve argumentos abondo para seguir satisfeito
e convencido de que vive no mellor dos mundos posíbeis. E o que
caracteriza a verdadeira literatura é, precisamente, a fuxida desas
inocuas mentiras piadosas.
Manuel Xestoso

LIBROSDEFONDO.

Árbore
dos símbolos
A árvore das sete palavras
Autor: Cesáreo Sánchez Iglesias.
Edita: Sotelo Blanco, 1990.

A poesía é arte imprecisa, eternamente fugaz, ancorada sempre nun mistérico enlevado de
cifra insólita e signo imposible.
Sabe abondo desa alquímica
ourivería Cesáreo Sánchez Iglesias, autor dun dos poemarios
máis suxestivos das últimas décadas: A árvore das sete palavras,
poema mandorla, verso nucleado en decantación máxima.
Cando as composicións deste longo poema narrativo vían
luz por volta de 1990 aparecían
xa co aval de teren sido distinguidas como finalistas do Premio
Leliadoura 1989, galardón ?e colección homónima? que moitas
agradables sorpresas nos deparou ao longo dos anos, entre
elas, poño por
caso, a de (case)
descubrir para a
poesía un rapaz
novo que naquel ano conseguiu arrebatar o
premio ao propio Sánchez Iglesias, un periodista de obra en ascenso que
abraiou cun título, tamén si, rotundo: Ningún cisne.
A árvore das sete palavras é
un arcano de escrita visionaria.
Un extenso poema narrativo en
estacións que vai deluvando as
xeiras da existencia individual e
colectiva a través dun moi complexo mapa simbólico. Hai nos
versos do poeta do Irixo unha
constante procura transcendente, rutas infindas de aprendizaxe
interior zarrapicadas dun ascetismo telúrico de forza inusitada.
O comunal e o persoal amalgaman neste libro ata crearen
océanos expresivos nos que o
mítico, o simbólico e o épico o

Cesáreo Sánchez Iglesias.

PACO VILABARROS

anegan todo. A Terra nutricia, de ser dun Universo que aquí
fecundadora, semente dos que ten na árbore o poderoso símaquí somos dá a man ao pasado bolo da vida que se expande
da infancia propia, á filateira entrópica polas arterias da hismoza e a pugna adulta por un toria dun pobo e un poeta que
futuro posible neste Reino es- mergulla nas orixes para atoquecido e devastado. Mitemas par as portas do futuro.
e mitoloxemas bíblicos, xenesíPoucos, moi poucos, teñen
acos e apocalípticos, auras célti- entre nós poetizado cunha apacas e medievalizantes e substra- rataxe simbólica tan caudal.
tos da Materia de Bretaña en- Naquel tempo, os seus compatremestúranse nestas páxinas ñeiros de viaxe Manuel Vilanoque son decote unha media- va ou Xesús M. Valcárcel. Logo
ción entre o religacional e o pro- deles, Chus Pato e Xabier Corfano, unha épica colectiva na dal. A canda todos, decote a voz
que o eu poético acora diante veterana de Méndez Ferrín. Esdun cosmos inhóspito
tirpe de poetas que dedo que só a tenrura e a
bruzan na evidencia a
esperanza poden redi- Poucosteñen través dos máis inextrimirnos.
cables camiños, vieiros
entre nós
Irracionais, onírique desembocan no
poetizado
cos e herméticos, os
misterio da vida, da
poemas deste A árvore cunha
morte e a palabra, esdas sete palabras aparataxe
crita intemporal.
enúncianse oracular- simbólica tan A árvore das sete palamente, nunha densifi- caudal”
bras lémbranos o que
cación simbólica que
nunca debemos esos criptografa ata o exquecer: que somos o
tremo. A Apocalipse, o
que somos por riba das
rito iniciático dese eu protagó- continxencias de calquera prenico en perpetua viaxe gnósti- sente orfo, que habitaremos o
ca arremuíñan nunha cabalís- mañá coa forza do sangue, portica numerolóxica que ten no que a existencia non é cuestión
algarismo do sete o seu inen- do poder estar, senón do desexar
contrable graal: os sete días da ser cunha inmensa raiceira que
creación, os sete rishi védicos, prende na noite dos séculos que
os sete pasos de Buda ou os se- nos precederon.
te raios de sol indostanís, razón
Armando Requeixo
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Congreso internacional sobre
tradución en Vigo.O II Congreso Internacional de Tradución e Políticas
Editoriais, organizado dende o Departamento de Tradución e Lingüística da Universidade de Vigo, dálle
continuidade á primeira edición,
que tivera lugar no 2004 centrado na
literatura infantil e xuvenil. Organízano Silvia Montero Küpper, Ana Luna
Alonso,Liliana Valado [na foto] e
Alicia López Pedreira, e terá lugar entre o 15 e o 17 de outubro.

ENSAIO.

Panfletos,
rabia
e fantasmas
de Céline
Nausée de Céline
Autor: Jean-Pierre Richard.
Edita: Verdier.

“Ou o artista afaise ás tebras ou
verá a aurora”, así acaba un dos
escritos máis interesantes e intelixentes que
sobre Viaxe ao
cabo da noite,
de Louis-Ferdinand Céline,
apareceu poucos meses despois da súa aparición en 1932. O escrito titulába-

se “Céline e Poincaré” (Pdt. da line en camisa parda ou o mal
República francesa) e estaba do presente. Elie Faure, o grandatado o 10 de maio de 1933, en de historiador da arte, espírito
Prinkipo (Turquía): asinábao o libre e libertario (léase Olladas
“apestado” e desterrado León sobre a terra prometida) na carTrotski.
ta de ruptura que lle enviou esComo se sabe, o “artista afí- cribía: “Vostede escribe como
xose ás tebras” e ao tempo que se cuspe”. Paul Nizan, na reseña
publicaba grandes novelas da- (en que a trata de obra mestra)
ba ao prelo infames
de Viaxe... publicada
panfletos: Bagatelles
en decembro de 1932
pour un massacre
en L’humanité (órgano
Esclarecemento do Partido Comunista
(1937), L’école des caFrancés) escribía: “Esta
davres (1928), Les be- útil para
aux draps (1941), en desmitificar
revolta pura pode conque atacaba aos seus o discurso das ducilo non se sabe a
confrades literarios e, haxiografías
onde: xunto a nós, consobre todo, aos xudeus, incondicionais tra nós, ou a ningún siaos que culpaba de to- do autor”
tio”. Nun primeiro modos os males pedindo,
mento (inducido pola
de pasada, a súa elimiparella Aragon & Elsa
nación. Cando publiTriolet, que traduciron
cou o primeiro panfleViaxe... ao ruso) pareto, o intelectual alemán, anar- cía ir cara os comunistas, e así
quista e xudeu, H.A. Kaminski visita a URSS, regresa “desilu(que estivera en Barcelona a ca- sionado” e pública un pequeno
rón dos anarquistas na guerra panfleto contra a URRS e os cocivil española, desa experiencia munistas: “Mea culpa”, en
naceu Os de Barcelona), res- 1936. Ano en que publica Morte
pondeu cun duro panfleto: Cé- a crédito, maltratada por Nizan.

16-22 DE OUTUBRO DE 2008
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Jean-Pierre Richard.

De entón a hoxe, a literatura sobre Céline e os seus panfletos é
máis que abondante, case infinita. Infelizmente, as “haxiografías” superan os traballos serios.
Jean-Pierre Richard, un dos
máis coñecidos críticos franceses, ocúpase pola súa vez do
“sub-solo libidinal” que leva en
si a “escritura pulsional” de Cé-

CULTURA.35.

line nunha edición revisada do
seu ensaio: Nausée de Céline.
“Náusea exemplar: o que a provocou é que a carne non é en realidade máis que vianda, (..) que
a carne son tripas, brandura
fundamental. Apenas destrozada a fráxil casca epidérmica, eis
que se mostra, se derruba, foxe
fóra de si mesma nunha anarquía chorreante de organos dispersos”. Fronte á náusea, Céline
denuncia “os vicios da intelectualidade moderna” (psiquiatras, psicanalistas e outros cómplices da “debacle”). Fronte o
sul, fronte a África, o norte é o
seu antídoto contra a descomposición. Para Richard, “o frío
celiniano é un estoicismo; o frío
celiniano conserva a carne na
súa “dureza” contra a “licuefación”, que é o mal.
Para se liberar da náusea, para vomitala, deixar radicalmente todo, “ser abandonado definitivamente”, apela ás “mitoloxías máis banais as que ligan
anti-intelectualismo, conservadorismo, chovinismo, nun feixe
no fondo coercitivo e ‘reaccionario’”. O delirio racista toma
corpo, entusiásmase no “país
convertido en rapaza” de Les
beaux draps. A neurose antisemita designa o xudeu como “o
monstro que se pega”. Mito da
osmose, da “contaminación
xudea”. O xudeu penetraría en
todos nós comos de nós saen as
excrecións. Xa en Bagatelles... o
xudeu era designado como un
perigoso virus: “o xudeu só é un
cruce de negros e de bárbaros
asiáticos”. Para Céline a explicación do mal é simple: universalmente culpábel, o xudeu debe
ser “universalmente eliminado”. Richard sitúa a histeria De
Céline “no seu clima, (...), na
responsabilidade da súa verdade libidinal”.
Este pequeno traballo complétase mediante tres análises
desenvolvidas en anexos: Lugares do corpo (“Pulsión de incontinencia da tripa e do cerebro;
motivos de “dureza ou de densidade vida” do “musculoso” e do
“óseo”). O xardín dos suplicios (a
patria como un cul-de-sac e na
que Céline vese perseguido, torturado, acorralado). O, sen >>>
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crítica
>>> dubida, máis orixinal: O
metro e a escrita. Céline expresouse sobre a súa escrita “pulsional” en Entrevistas co profesor Y.
Richard fía e tece a metáfora desta “asombrosa dialéctica imaxinaria da escrita como desvarío
non desvariante, como emoción
á vez que se desvía e controlada,
como tensión sostida”.
Nos panfletos, a rabia e os
fantasmas da histeria celiniana
só “se pode soñar a través do tema, de agora en adiante asumido, mais sempre perigoso, (...) da
gran circulación excremental”.
Talvez compriría unha análise
do discurso celiniano desde o
punto de vista que aplicou Jonathan Littel a Léon Degrelle, desde
o sólido e o líquido, pois para Célin, o líquido, a chuvia, tamén,
como para Degrelle, é o “mal”.
Esclarecemento útil, indispensábel, para contribuír a desmitificar o tramposo discurso
das haxiografías incondicionais
do autor de Guignols’s band
(que foi tamén, cómpre lembralo máis unha vez, o delator de
Robert Desnos....
X.G.G.

A importancia
do tamaño
Seixalbo, anacos do pasado
Autores: Margarita Seara, Elena González e Manuel Herminio Iglesias.
Edita: Asociación Cultural Agromadas.

Dentro do sistema literario hexemónico (aquí e acolá), do que
fai parte inevitábel o aparello da
crítica, adoita
imperar o discurso do grande
sobre o pequeno; da cidade
fronte á vila (ou á aldea); da
“grandeza” da novela como
oposición á “cativeza” do conto.
Ao igual que, no ámbito do cinema, da película “grande” dos
efectos especiais versus o filme
“menor” sobre a vida e a condi-

O Consello da Cultura edita os Primeiros Diarios Galegos 18081809. O vicepresidente da institución, Xosé López García [na foto],
coordinou a edición xunto con Rosa
Aneiros. A publicación está formada
por un tomo de Estudos críticos e por
tres máis que recollen en edición facsimilar os primeiros diarios de Galiza,
un compostelán e tres coruñeses:
Diario de Santiago, Gazeta de La Coruña, Telégrafo Político y Literario de La
Coruñae Diario de La Coruña.

A.G.N.
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Moradores de Seixalbo que poderán recoñecerse nesta imaxe do libro.

ción humana; da ficción contra
o documental (a eterna dúbida:
“Pero, é unha película ou un documental?”); en definitiva, da
banalidade espectacular en demérito da verdadeira grandeza
e a altura poética. Nada do outro mundo: as perversións do
sistema capitalista levadas ao
ámbito da industria cultural.
E imos ver por onde como, ás
veces, é entre as propostas editoriais máis modestas onde resulta
posíbel encontrar os máis conseguidos logros bibliográficos. Tal é
o caso da publicación que nos
ocupa: Seixalbo, anacos do pasado, da autoría de Margarita Seara, Elena González e Manuel
Herminio Iglesias. Detrás dela
non está editorial ningunha (nin
grande, nin pequena), senon
“Agromadas”, a máis veterana e
activa das diversas asociacións
culturais desta vila ourensá.
A sinxeleza do título non oculta a súa elocuencia: trátase dun
libro de historia. E cómpre dicir,
en primeira instancia, que os
prexuizos e as convencións existentes en torno ao xénero poderían facer pensar a máis dun lector despistado que está ante unha publicación menor, por non
versar esta sobre grandes fazañas
ou feitos históricos coñecidos,

eventos e circunstancias do ám- ha linguaxe sinxela e directa,
bito da Historia con maiúsculas. desprovista de innecesarias rePorén, un lector atento des- tóricas, e estruturada de modo
cubrirá de contado que se en- estimulante e dialéctico. Un docontra ante un texto no que o cumentado traballo, que se nutamaño do versado non im- tre de tres principais fontes de
porta. Como tampouco impor- información –“documentos ceta, como xa queda dito, en tan- didos por particulares, documentos de arquivos
tas outras cousas da
oficiais e conversas
creación artística, agás
mantidas cos nosos
naturalmente das
aberrantes perversi- Éunhaollada maiores”-– fornecido
de toda caste de datos,
dades (ou das aberra- intelixente e
cións perversas, que
sagaz sobre a que deixan constancia
do periplo histórico
para o caso tanto tén),
historia da
desta vila singular dos
que igualmente devalan polos entretecidos pequena vila arredores da vella Áuria que, malia o deda citada industria da da periferia
ourensá”
mostrado interese dos
cultura.
seus habitantes, nunca
Estamos, logo, ante
acadou o seu desexado
un amplo estudo, hisestatuto de concello.
tórico, social, econóUn proxecto editorial
mico e cultural desta
comunidade, desde as súas ori- –onde a presenza do gráfico e,
xes até a actualidade, que se nomeadamente, do fotográfiadscribe con todo dereito á co- co, teñen especial importancia
rrente da recuperación da “me- e interese–, que supón unha
mória histórica” no seu máis achega clave para o desenvolamplo significado e, polo tanto, vemento deste necesario motamén no sentido de como ago- delo historiográfico. Un libro
ra se está a utilizar, tan só referi- que ofrece a oportunidade de
do aos excesos da Guerra Civil. acceder a unha documentaUnha ollada intelixente e sa- ción que non só resulta operagaz sobre a historia da pequena tiva para valorar as respostas
vila da periferia ourensá, sus- de cantos contestaron á enquitentada nas sólidas trabes dun- sa, senon tamén para revelar

’’

feitos e episodios até hoxe ignorados por parte dos propios
habitantes da comunidade
historiagrafada.
E, por cabo, un traballo,
produto tamén dos atributos
da observación, a escolma e a
paciencia, do traballo polo
miudo, da delicadeza e a noción de espera, o que o converte en modélico e exemplar para outras moitas vilas e localidades non só de Galicia, senon
de calquera outra parte do
mundo; polo que tén de ollada
introspectiva sobre a propia
comunidade (os autores son
de e viven en Seixalbo), pero
tamén de análise e crítica, seria
e rigorosa.
Xa o dixo o grande filósofo:
quen non coñece a súa historia
está condenado a repetila.
En concordancia con todo o
aquí considerado, o achegamento a esta publicación só podía ter un único modo, o que
sempre debe mediar entre todo
comentarista e o obxecto da súa
análise: o da tentativa de estar a
altura do texto comentado.
Parabéns aos responsábeis
todos de que este proxecto editorial se convertise, por fin, nunha realidade.
Miguel Castelo
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OPODERDOMEDO

GZ Pop! preséntase en Barcelona. Loretta Martin, The Homens, Capitán
Furilo, Lamatumbá, Víctor Aneiros, Nao, Som do Galpón, Dios Ke Te Crew,
Mencer Vermello, Zënzar, Ruxe Ruxe, Galegoz, Safari Orquestra, O Sonoro
Maxín, Ataque Escampe, Narf, Projecto Mourente e Fanny &Alexander son
os 18 creadores que abrangue o volume, baixo o epígrafe A nova fornada de
pop en galego. O disco sae no número de novembro da revista Enderrock,
xunto cun suplemento do xornalista e músico David Vázquez.

Marcos Valcárcel

P

CINEMA.

De Niro
e Al Pacino,
como Epi e Blas
na policía
Asasinato xusto
Director: John Avnet.
E l e n c o : Robert de Niro, Al Pacino,
John Leguizamo, Carla Gugino.

Tratábase de xuntar a De Niro e
Pacino e, non se sabe ben por
qué, conseguiron metelos dentro deste produto. Para empezar, o mesmo título xa ten delicto; agora que xa nin se molestan en traducir ao español os títulos orixinais (mírese o próximo James Bond) traducen este
“asasinato correcto” como
“xusto”, cando a propia esencia
do asasinato non pode ser nunca xusta. Ben. Para seguir, este
produto non é máis que unha
historia mil veces contada, de
policías veteranos, de intrigas
que non intrigan e de tiros,
moitos tiros, como é norma no
cine americano de policías, que
é o mesmo que dicir no cine
americano a secas.
Un amigo meu, fotógrafo de
prensa xa xubilado, explicaba
nun cursiño hai anos que a diferencia entre as fotos do “Life”
e as españolas eran que os fotógrafos do “Life” disparaban
trinta carretes para unha foto, e
os españois disparaban unha
foto para unha foto. Esa é a diferencia que aínda hoxe se leva: os policías españois aforran
balas, os americanos poden
meterlle no bandullo cento e
pico de balas a un rapaz negro
que “lles pareceu que ía sacar
unha pistola” (ver xornais de
hai un ano). Aquí, aparte de balas, non hai outra cousa. O
guión parece subvencionado
pola Sociedade do Rifle, pola
facilidade con que se sacan pistolas e se dispara; polos buratos das balas escapa a pouca

Robert de Niro [á esquerda] e Al Pacino en Asasinato xusto.

orixinalidade que podería haber, e caemos no terreo das
chafalladas argumentais: a falsa confesión de De Niro mirando a cámara, que o convirte de
entrada en suspeitoso (pero sabemos que ao final ten que
aparecer o asasino, que xa sabemos quen é, por exclusión),
as referencias a cousas tipicamente americanas (series de
TV que nin coñecemos, partidos de “softball” ) e unha máis
que improbábel relación sexual entre un gordo e amazacotado De Niro e unha esbelta
policía forense adicta aos xogos masocas.
O resto son clichés repetidos,
usados perante o sistema informático de corta-e-pega. Iso si,
os polis, aínda que vellos e estragados pola vida, que xa nin se
Escena de Asasinato xusto.

queren xubilar (é unha cons- raia e meterse nun guión patatante que mostra como en EE queiro. É certo que a presenza
UU as cotizacións non asegu- das dúas caras (aquí todo é un
xogo de plano-contraran a xubilación) non
plano dos rostros avefuman; tododeus bebe
neses grandes vasos de
llentados dos dous acpolispán unhas bebe- Osrostrosde tores) aínda mostra as
raxes indecentes, con De Niro e
mañas do pasado, pemarca rexistrada pin- Pacino aínda ro pouco teñen que facer diante do produto
tada. Asasinos e policí- mostran as
que lles toca defender.
as, si, pero políticamañas do
Merecían outra cousa,
mente correctos.
Pero o asunto era pasado, pero para unha vez que se
meter no mesmo sa- pouco teñen prestan a enfrontarse
quete a Vito Corleone que facer
un ao outro no cine.
Pero, ao peor, tamén a
(xoven) e Michael Cor- diante dun
decadencia era isto.
leone, aquelas vellas pésimo
glorias, os que un día produto”
Hai actores que chegan a vellos e se despiforon grandes; ao psicópata de “Taxi Driden pola porta grande,
con estilo; estes dous
ver” e a “Serpico”, e
ver que pasaba. E non pasou grandes da época dourada dos
nada. Nunca deberon cruzar a sesenta, que deron vida a personaxes que xa son historia do cine, non merecían este tratamento. Se fosen xustos, asasinarían a quen lles propuxo este
traballo e buscarían outra oportunidade pola súa conta.
PROPOSTA: Revisar as glorias pasadas de Pacino (os Padriños, Tarde de Cans ou o Espantallo, por exemplo) e De
Niro (poñamos o Touro Salvaxe, O Cazador ou O Cabo do
Medo), a escoller. 

’’

J.A. Xesteira

odería escribirse a historia
da Humanidade facendo a
historia do Medo no paso dos séculos: estamos aquí porque a nosa especie soubo sobrepoMARrse a iso e sobrevivir como tal. En
todas as épocas houbo medos,
moitos horrorosos e fantasiosos.
O progreso científico e tecnolóxico fixo arrombar con algúns temores propios da cultura tradicional (e no camiño morreu unha boa parte da cultura popular),
pero o concepto do medo como
axente da historia non desapareceu, nin moito menos. Na clave
política, o “medo fomentado” (ó
terrorismo, ó Islam, ás bombas
nucleares) serve moitas veces de
escusa para xustificar políticas
imperialistas e agresivas contra
outros países. No mundo cotián
existen, e son impulsados polos
medios de comunicación, centos de “medos múltiples” que
atinxen a todas as parcelas da realidade e todos os días lemos nos
xornais algunha estatística sanitaria que nos inclúe xa nalgún
dos moitos males posibles a padecer. En realidade todos estas
fobias son irracionais como o son
tamén a homofobia ou a xenofobia, que por desgraza están tan
presentes no tecido social. Recentemente, un estudo de politólogos da Universidade de Nebraska relaciona a actitude política cunha estrutura cerebral: segundo estes investigadores a
xente que non se asusta doadamente defende o pacifismo, o
control de armas, unha política
tolerante coa inmigración e o
apoio económico ó Terceiro
Mundo. En cambio, os máis
asustadizos apoiarían o patriotismo, o gasto en defensa, a guerra
de Iraq e a pena de morte. É moi
discutible acreditar nas bases
biolóxicas dos nosos temores cotiáns. En realidade calquera medo que nos arrede do presente e
do noso ideal de felicidade é non
só irracional e absurdo, senón tamén inútil e paralizante. A vida, ó
cabo, vivida con consciencia e
harmonía, é o mellor antídoto
contra todos os medos de onte e
de hoxe.

’’

É moi discutible acreditar
nas bases biolóxicas
dos nosos
temores
cotiás”
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PACO VILABARROS

Péchanse os ollos
do escritor Ramiro Fonte
X.C.

O pasado 11 de outubro falecía
nun hospital barcelonés o poeta Ramiro Fonte (Pontedeume,
1957). Esperan na imprenta
dous libros seus inéditos.
A morte de Fonte golpeou o
mundo cultural. Home comprometido co galego desde os seus
comezos como escritor, “se cheguei aquí foi por escribir os meus
libros, todos en galego. Salvo catro artigos que me piden son es-

critor monolingue, nunca xoguei a dúas barallas”, o enterro
na súa vila natal congregou cabo
de Elsa, a súa compañeira, e a
súa familia, non só ao ministro
de cultura, César A. Molina e á
conselleira, Á. Bugallo, tamén a
compañeiros de xeneración e
moitos viciños, que nos últimos
anos foran quizais os lectores
máis miúdos dunha obra literaria intensa que cabalgou por todos os xéneros, aínda que a defi-

nición de poeta é a que queda
máis gravada na posteridade.
Licenciado en Filosofía e Letras e profesor de Lingua e Literatura Galegas, Ramiro Fonte foi
un dos fundadores do colectivo
poético Cravo Fondo, en 1977.
Na súa obra narrativa, que nos
anos 80 tivera o fito de Os leopardos da lúa, destacaba a triloxía
“Vidas de infancia” formada por
“Os meus ollos” (Xerais 2003),
“Os ollos da ponte” (Xerais 2004)

e “A ponte nos ollos” (Xerais
2007). A súa produción poética,
recibiu importantes recoñecementos, entre os que se atopan o
Premio da Crítica de Galicia, o
Premio Losada Diéguez de creación, o Premio da Crítica Española, o Premio Esquío e o Premio Miguel González Garcés.
No ámbito poético coñécense, á espera de dúas obras inéditas, 'As cidades da nada' (1983),
'Designium' (1984), 'Pensar na

tempestade' (1986), 'Pasa un segredo' 1988, 'As lúas suburbanas' (1991), 'Adeus norte' (1991),
'Luz do mediodía' (1995), 'Persoas de amor' (1995), 'O cazador de
libros' (1997), 'Mínima moralidade' (1998), Capitán Inverno
(1999) e 'A rocha dous proscritos'
(2001-2005).
Ademais de dirixir desde 2004
o Instituto Cervantes en Lisboa,
era membro non numerario da
Academia Galega.

Alfa e omega dunha triloxía definitiva
O recoñecemento a Ramiro
Fonte, definido e autodefinido como poeta, chegoulle
nos últimos anos coa culminación do importante proxecto da triloxía Vidas de Infancia. En dúas entrevistas en
A Nosa Terra, con Carme Vidal (febreiro 2004) e Manuel
Xestoso (xaneiro de 2008),
daba conta dalgunhas cuestións que refrexan o seu tem-

peramento como escritor.
Que papel lle adxudica [a Vidas de Infancia] na súa traxectoria literaria?
É o que desexaba escribir, a
obra coa que levaba soñando
moito tempo. Quería un libro
con bo galego, que puidese
servir como modelo de prosa
clara, sinxela, transparente.
Que estivese cheo de vida e fixese á vez chorar e rir. Cando

escribo agora é para facer
obras canónicas na literatura
galega. Contra o que pareza, o
que digo é humilde. Arranxemos a prosa, escribamos ben,
limpo... son cousas modestas.
Se consigo levar a bo porto unha obra de 800 páxinas que se
lea creo que fixen algo importante. (...) Hai unha aposta decisiva por un modelo de prosa,
desenvolvido ao longo dun

proceso longuísimo de elaboración. E iso esixía tamén definir un modelo de lingua que se
foi perfeccionando, que se foi
depurando co paso do tempo.
A estancia en Lisboa, por suposto, foi decisiva para o acabamento definitivo dese modelo de lingua.
Cal era ese modelo de prosa?
O que eu chamo a prosa invisíbel. Unha prosa que fuxa

tanto do exceso de grandilocuencia, chea de frases que se
perden e que carecen de sentido, coma da ausencia total de
estilo que vemos en moitos
narradores actuais. Unha prosa que se lea ben e na que o
sentido corra con naturalidade. Como literato, xa dende
rapaz, o meu máximo anceio
foi sempre ampliar e mellorar
a paisaxe literaria galega. 
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‘Os poetas son os mellores
escritores en prosa’
Entre medias da elaboración da
súa triloxía, Ramiro Fonte teimou no oficio de poeta. En 2005
publicou o que até agora é a
máis recente lírica, á espera de
dous traballos que están na imprenta. A rocha dos proscritos
saiu en 2005 como ampliación a
unha primeira entrega en 2005.
A conversa con Xan Carballa, tivo lugar na súa casa de Vigo, onde amosaba con orgullo os seus
achados de bibliómano, que topara novos tesouros nas súas
estancias profesionais en Londres e Lisboa.
Na reivindicación do verso rimado vai tamén a da escrita como oficio?
Gústame dicir que o poeta é o
que fai versos, que deben ir ben
medidos, ben acentuados. A arte non debe perder o oficio, engánannos os que creen que se
pode prescindir del. Debemos
ser bos artesáns, e desa ética do
bon artesán é de onde nace a estética do grande artista. Non
creo na megalomanía do que di
que xa o sabe todo. Isto non é
unha profesión, é un oficio, un
proceso de aprendizaxe. Como
ía poder facer eu isto con dezaoito anos? Sería un xenio como
Rimbaud.

Que visión ten do momento actual da poesía galega?
Gustaríame que os poetas fosen
cultos, amantes da poesía e respectuosos co xénero. Eses son
os que me interesan. Nestes últimos anos, xa é un tópico, hai
problemas de edición pero publícase bastante pluralidade poética. Cando empecei a escribir
había anos que non saían libros
de poesía, e gardabas os poemas na gabeta, nin sequera escribías para publicar. Gústanme os poetas lectores, que son
ambiciosos e ambiciosas respecto da súa obra pero humildes co seu propio personaxe
poético. Creo que algúns dos
que empezamos a escribir nos

’’

O poeta busca emoción
pero, sobre todo,
necesita disciplina
intelectual e estética”

anos 80 fixéronlle un bon servizo á nosa lingua literaria, renovárona e sobre todo tiveron moral de traballo, porque o poeta
busca emoción pero sobre todo
necesita disciplina intelectual e
estética. Algún día recoñecerase
isto. Pero os grandes poetas son
extraordinarios, non nacen todos os anos e hai xeracións que
non teñen grandes poetas.
Os poetas dos 80 recalaron na
prosa.
Non hai contradición. Estou
persuadido que os mellores escritores de prosa son os poetas,
outra cosa é que sexan bos ou
malos novelistas. Un poeta bó
está acostumado a aquilatar a
linguaxe. Se repasamos aos que
pasan por grandes novelistas da
historia da humanidade todos
escribiron poesía. Teño a teoría
persoal de que só me interesan
os prosistas que lles notas que
levan dentro un poeta. Desde
rapaciño escribín prosa, aínda
que empecei publicando poesía. Iso é normal en toda literatura. A min, que non aprezo
moito os escritores de best-sellers ou que se reivindican profesionais, interésame a ética do
poeta que asume que o seu non
é comercial.

OPINIÓN  César Lorenzo Gil.

A MATEMÁTICA DA COLUMNA
A Ramiro Fonte non lle chegaba
nunca o espazo da súa columna en A Nosa Terra. Releaba palabras e puntos á parte porque
sempre quedaba con cousas
por contar. Para convencelo da
necesidade de cinxirse ao valado invisíbel da páxina do periódico, fun tan ousado de compararlle as columnas cos sonetos,
a el, que era perito en métrica. El
respondeume tras cavilar uns
segundos. “Calquera cousa que
se escriba mellora se se cinxe a
uns límites, as letras tamén teñen a súa matemática”.
Nas columnas matemáticas de Ramiro Fonte houbo
sempre alento artístico e pulso
de vida, da que se contempla
na rúa e da que se admira nos
libros. Nos últimos tempos,
sendo el director do Instituto
Cervantes en Lisboa, aproveitou a estancia en Portugal para
investigar. O que máis intrigas

esperta seguro que é o diario
secreto sobre a capital portuguesa que el confesou nestas
mesmas páxinas estar escribindo. No entanto, algúns dos
seus froitos apareceron nas columnas que escribiu en A Nosa
Terra. Descubriu para os lectores galegos moitos autores portugueses que aínda hoxe seguen ignorados, inaccesíbeis.
Ramiro non se contentou con
facer catálogo deles, calcou os
lastros que eles calcaron, avesullou as paisaxes e os personaxes dos que eles falaron.
Había moita camiñada no
traballo xornalístico de Ramiro
Fonte. Grazas aos seus paseos
pola Alfama ou pola Graça atopou vestixios da emigración galega en Lisboa. Unhas veces era
o nome dunha panadaría xa fechada quen lle daba a pista; outras veces era a través da lectura
que sabía das peripecias dos

paisanos 90 ou 100 anos atrás.
Envexei moitas veces a Ramiro cando o imaxinaba na inmensa biblioteca pousando a
man enriba dun verso, sorrindo
porque atopara a frase perfecta
para ilustrar a súa columna,
aloumiñando as páxinas medio
húmidas de todos eses libros
que nunca vin diante miña: O
judeu, de Camilo Castelo Branco, Memórias de um galego, de
Eduardo de Noronha, os diarios
de Samuel Pepys…
Daba gusto ler a Ramiro
Fonte, tamén nas peciñas mensuais que publicaba A Nosa Terra. Nunca enviou un texto polo
que non pasase a conciencia os
ollos e os dedos. Cando puxaba
comigo para gañar unha liña o
negocio non era leve. As frases
eran valiosas coma castelos, doía moito rendelas. Doe moito
agora non poder pelexar por
conquistarllas.

’’
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NO CENTENARIO
DE GUIMARÃES ROSA
Xosé Lois García

O

ano de 1908 tivo un significado tráxico e de orfandade para a literatura brasileira, pola morte do insuperábel Machado de Assis. Mais co paso dos anos, cando
João Guimarães Rosa (1908-1967) transcendeu na literatura brasileira, 1908 volvía ter un significado positivo, por
ter nacido ese ano este escritor de Minas Gerais.
Este médico e diplomático pernoctou e transcendeu
por ese longo deserto, o Sertão, que ocupa parte dos estados do Ceará, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. Este espazo connota unha das culturas mais recias e solitarias
que se dan no Brasil. Terra de homes ásperos feitos á medida desa terra que nunca sucumbiron ante tenebrosas
historias de opresión por parte dos facendeiros. Homes
de trallo e espingarda nacidos para resistir e quebrar ditados e opresións; sempre metidos na retina dos escritores
que tiveron un
campo estercado
para darlles liberdade ás súas historias e recrearse nese mundo tan descoñecido como
combatido. Mais
os sertanexos na
súa resistencia e
combate deron
materia para crear
historias. Talvez
sexa a xeografía
que máis atracción tivo para romancistas como Coelho
Neto, Euclides da Cunha, Graciliano Ramos e Gimarães
Rosa. Este último publicou en 1956 o romance: Grande
Sertão: Veredas, un libro xenial que relata aventuras onde
o misterio e a paixón dese mundo tan particular fica desdobrado por Guimarães Rosa. Mais o contido estilístico
desta obra permitiu suxerir que a literatura brasileira tomaba un novo rumbo.
Quizais dese renacemento operado nesa novela, atinou o gran crítico literario, Eduardo Faria Coutinho, ao
dicir: “Guimarães Rosa, autor consciente da relação dialéctica arte/vida e fortemente preocupado com a busca
da expressão artística, emprendendo uma verdadeira revolução da linguaxe narrativa, erigíndo-se como um
marco decisivo na evolução da prosa de ficção brasileira”. Coutinho simplificou en Guimarães Rosa a apertura
dunha nova linguaxe cristalizada nese concerto dinámico ao crear un novo contexto de cambio na lingua portuguesa no Brasil.
As novas formulacións expostas nese libro romperon
aqueles clixés tradicionais, impoñéndose unha nova narrativa fronte á rutinaria presentación de realidades encaixadas en arcaicas normativas. Tanto en Saragana,
Grande Sertão: Veredas e Corpo de baile, as obras máis
destacadas de Guimarães Rosa, represéntase a potencialidade e a exploración dunha linguaxe coa que soubo
construír ese gran monumento literario. A revolución da
linguaxe era unha realidade naquel Brasil onde o Modernismo cedía a outra palabra certa, equilibrada e que Guimarães Rosa abordou en todas as súas creacións. A narrativa brasileira ten neste autor referentes que non podemos eludir. 
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MEMORIA HISTÓRICA

’’

Orelixiosoviguéschegou
a ser o segundo galego máis
poderoso do franquismo”

’’

OgrupodeCáritasdunha
parroquia viguesa vén
de pedir que se lle instale
unha placa de homenaxe”

’’

En1927xaingresara
na Real Academia Española
e tamén foi membro da
Real Academia Galega”

Eijo y Garaybendice á multitude na vila de Brunete, en presencia de Franco.

O bispo de Madrid posa xunto a Franco á saída da igrexa de Brunete, en 1939.

A lista de
Don Leopoldo
Vense de descubrir que o bispo falanxista
Eijo Garay axudou a fuxir a criminais
nazis. A Lei de Memoria Histórica
obrigaría a retirar o seu nome dun colexio
vigués e dunha praza pública
Eduardo Rolland

S

emella unha personalidade honorábel: un
parque e un colexio
público levan o seu nome en Vigo. Pero a figura de Leopoldo Eijo y Garay, quen fora bispo de Madrid durante a Guerra
Civil e case tres décadas de dita-

dura, quen rematou co cargo honorífico de Patriarca das Indias
Occidentais, está no fío da controversia. Falanxista militante,
animador do golpe de Franco e
inspirador do apoio da Igrexa ao
Réxime, o relixioso vigués chegou a ser o segundo galego máis
poderoso do franquismo. E a Lei
de Memoria Histórica crea unha

dúbida: debe manterse o seu nome nunha praza e nun centro de
ensino? Agora, documentos atopados no Arquivo Histórico do
Ministerio de Asuntos Exteriores
veñen botar máis fondas obxeccións, ao demostrar que axudou
á fuxida de criminais de guerra
nazis desde España.
A polémica sobre Eijo y Garay
(Vigo, 1878) desatouse cuns artigos do escritor Xosé Luís Méndez Ferrín, nos que criticaba que
se lle dea recoñecemento público a unha personalidade do fascismo. A resposta chegou dunha
parroquia, a da Soidade, en Vigo,
da que é titular o portavoz do Bispado, Alberto Cuevas. O Grupo
de Cáritas desta igrexa defendeu
a figura do prelado e anunciou

unha recollida de sinaturas para
que, non só non mude nada, senón que se instale unha placa de
homenaxe á figura de Eijo.
Pero, mentres A Coruña
cambia a nomenclatura das súas rúas tras a Lei de Memoria
Histórica, o debate en Vigo está
lonxe de ser amplo. E os nenos
estudan no colexio Eijo y Garay
coma os doentes eran ingresados no Juan Canalejo, sabendo
pouco ou nada do nome do esgrevio personaxe.
Leopoldo Eijo y Garay viviu
unha vida de éxito. Aos 36 anos,
xa era bispo de Tui e foino logo
de Vitoria e de Madrid-Alcalá,
para rematar como Patriarca
das Indias Occidentais, cargo case honorífico que, de feito, que-

daría vacante desde a súa morte,
en 1963, até hoxe.
Como intelectual, publicou
numerosas obras. Escribiu tratados de temas tan dispares como
a orixe da vida ou a filosofía de
Santo Tomás de Aquino. Non se
pode dicir que medrase a partir
do franquismo, porque en 1927
xa ingresara na Real Academia
Española; e, en 1932, en plena
República, nomeábano membro da Academia de Ciencias
Morais e Políticas. Foi tamén
membro da Real Academia Galega, etapa que merecería un fondo estudo e importante reflexión.
Pero, ao tempo que o Eijo y
Garay relixioso e intelectual, xurdía o personaxe político. Durante a República, o bispo aliñouse
cos sectores partidarios dun golpe de Estado. Así, recibiu con
enorme ledicia a sublevación
franquista, como o demostra a
misa coa que bendiciu o golpe
en Vigo, que celebrou na praza
de Compostela semanas despois de que o comandante militar, Felipe Sánchez, ordenase
disparar contra a multitude na
Porta do Sol, matando a oito cidadáns, para seguir cunha serie
de asasinatos en Lavadores, incluíndo o fusilamento do seu alcalde, Martínez Garrido.
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Documentos do Arquivo Histórico
do Ministerio de Asuntos Exteriores
relatando os criminais nazis
buscados polos aliados en España.

Conseguiu a fuga de nazis que
traballaran en campos de concentración

Eijo acudiu desde Madrid a
santificar estas accións, pasando
revista ás tropas na Alameda
xunto a Felipe Sánchez. Na posterior homilía animou a continuar coa “cruzada” contra os republicáns: “Son as cores desta
gloriosa bandeira o vermello da
sangue dos nosos pais, e o amarelo dos valores de España. Xuremos todos, entón, defender á
Santa Patria e á Santa Bandeira”.
Feitos os xuramentos, regresou Eijo a Madrid, onde conspiraba para o éxito do bando nacional. En setembro de 1936,
con Franco ás portas da capital,
escribía: “Teño unha fe cega no
acerto do Xeneralísimo Franco,
home sinalado por Deus para a
salvación de España, como veño
dicindo desde hai anos”.
A Fe, os Divinos Designios e a
Salvación, palabras todas do discurso cristián, eran así emprega-

das para enaltecer o Caudillo,
sen incómodas matizacións sobre a necesidade de separar a
Deus do César, como se tiña
apuntado dous mil anos atrás.
Ao ano seguinte, de novo en
Vigo, Eijo y Garay defende a
Guerra Civil como solución para
preservar á Igrexa: “Esta convulsión de sangue e lume que na
hora presente lacera as entrañas
da nosa Patria, está a formar filóns de ouro e de gloria que serán o tesouro da Igrexa e do
mundo durante séculos”.
Ao remate da guerra, cando o
bispo vigués está xa plenamente
integrado no réxime franquista,
defenderá a rebelión franquista
como un dereito e un deber: “A
rebelión era para España un dereito, se quería salvarse e salvar o
seu patrimonio histórico, a súa
honra e a súa vida civilizada. Dereito que constituía un deber”.G

Xefe dos operativos
Aínda que Eijo non era partidario do
nazismo –chegou a escribir que era
“peor que o comunismo”–, era en
cambio un fervente fascista e o seu
apoio aos criminais nazis que fuxían
reflectía a actitude mesma do Vaticano, que acochaba en Roma a centos de fuxidos, entre eles o célebre
doutor Joseph Mengele.
Na sede pontificia o encargado
de coordinar o operativo de fuxida,
chamado “A Arañeira”, foi o bispo
Alois Hudal, rector do Colexio Alemán de Santa María dell´Ánima de
Roma. En España, a xerarquía eclesiástica seguiu o exemplo, e mes-

mo facilitou identidades falsas a
criminais como Walter Kuschmann, fuxido desde o porto de Vigo en 1947 coa documentación
dun crego da diócese de Palencia,
Pedro Ricardo Olmo.
Pero os exemplos son tantos que
sería imposíbel relatalos nunha soa
reportaxe. E, no cumio do operativo
de fuxida, estaba un vigués, Eijo y
Garay, alta personalidade do franquismo, un nome que hoxe levan en
Vigo un parque e un colexio públicos, e do que agora coñecemos que
creou a súa propia lista en apoio aos
nazis, a lista de Don Leopoldo.G

Non pode haber dúbidas sobre Eijo y Garay como unha
peza fundamental da ditadura
franquista e do golpe do 36. Esta circunstancia abonda para
xerar un debate en torno á Lei
de Memoria Histórica. Pero o
bispo vigués tivo un papel
máis, até o de agora descoñecido: O de salvador de criminais de guerra nazis, na súa ruta de escape cara a América
tras a II Guerra Mundial.
No Arquivo Histórico do
Ministerio de Asuntos Exteriores e nas actas –secretas durante décadas– do Instituto
Español de Moeda Estranxeira (IEME), atopamos as múltiples xestións realizadas por Eijo para facilitar a saída de xerarcas nazis cara a Arxentina.
O IEME era, a partires de
1945, o organismo encargado
de autorizar os cambios de
moeda e controlar o tránsito
de divisas, nun momento en
que o goberno de Franco está
obsesionado pola falta de fondos alleos no Banco de España, despois de que se perdese
boa parte das reservas de ouro
durante a Guerra Civil.
O simple feito de comprar
unha pasaxe nun trasatlántico, ou viaxar ao estranxeiro
con pesetas (que poderían
ser cambiadas no destino e
converterse así en divisas para o país receptor), debía ser
autorizado polo IEME, que
denegou a meirande parte
das solicitudes presentadas
de 1945 a 1950. Neste clima é
onde a Igrexa Católica española manobrou arreo para
axudar aos “refuxiados políticos” do nazismo perseguidos
ou reclamados polos aliados.
Nas reunións do IEME, que
polo seu carácter secreto nunca transcenderon á opinión
pública, aparece Eijo y Garay
en repetidas ocasións. Semella
que o bispo non perdía sesión
desde organismo, porque son
constantes as anotacións coa
mensaxe: “Petición a favor de
Mons. Eijo Garay”, ou ben “recomendado por Mons. Eijo
Garay”. A meirande parte destes nomes son alemáns.
Por seleccionar un exemplo, nas actas do 23 de setembro de 1947, consta que o bis-

Encontro de dous galegos: Francobica o anel de Eijo y Garay.

ha vez no exilio, a actividade
de Groman en Bos Aires foi a
Dousdosnazisapadriñados de “organizar o refuxio de altos xerarcas do nazismo”.
por Eijo y Garay
Sobre Olaff Andersen non
embarcarían rumbo
se
atopa
información como
á Arxentina a finais de 1947,
criminal de guerra nazi, polo
nun barco español,
que se sospeita que puido
desde o porto de Vigo”
cambiar de identidade.
A mediación do bispo Eijo
y Garay dá o seu froito e o IEpo fixo unha “petición a favor ME resolve apoiar a ambos os
dos señores Barón de Gro- dous prófugos: “Visto o caman e Olaff Andersen, para o rácter de refuxiados políticos
pago en pesetas das súas pa- destes señores, acórdase ausaxes á Arxentina”.
torizar a cesión das divisas
Constantino Von Groman necesarias para o pago das
fora oficial das SS, co rango pasaxes solicitadas, que sede maior, e traballou en va- rán cedidas sobre a base do
rios campos de concentra- cambio comercial, e coa conción, cometendo multitude dición de utilizar para a viaxe
de crimes contra xudeus.
un barco español”.
A Comisión Especial sobre
Os dous nazis “apadriñaas Actividades Nazis na Ar- dos” por Eijo y Garay embarxentina (CEANA), formada carían rumbo á Arxentina a fipolo Parlamento de Bos Aires nais de 1947, nun barco espano ano 2001, sinalou que, un- ñol, desde o porto de Vigo.G

’’
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MEMORIA HISTÓRICA

Fin da derradeira viaxe de Ramón Suá
Corenta e catro anos despois da súa morte na Axentina,
os restos de Ramón Suárez Picallo descansan, como era a súa
vontade, no cemiterio do Fiunchedo, en Sada.
Co seu soterramento en Galiza o pasado 14 de outubro culmina
o proceso de repatriación do deputado galeguista
M. Barros

O

s restos de Ramón
Suárez Picallo descansan xa no cemiterio do Fiunchedo,
no concello de Sada. O pasado
14 de outubro, cando se cumpriron 44 anos do seu pasamento, tiveron lugar a entrega simbólica dos restos do galeguista á
familia e o acto fúnebre no camposanto da vila. Cumpriuse así a
última vontade deste xornalista,
sindicalista e político pouco recoñecido pola historia. Con el,
culminou ademais o programa
de actividades organizadas polo
Concello de Sada e a Comisión
‘Irmáns Suárez Picallo’ dentro
do Ano Irmáns Suárez Picallo
para renderlle homenaxe e divulgar a súa figura.
Ramón Suárez Picallo naceu no seo dunha familia humilde en Veloi, Sada, en 1894
e chegou a converterse nun
dos personaxes clave do galeguismo político. As súas ideas
e os seus actos enclavárono
na outra vertente do galeguismo, a de raigame popular,
máis próxima ao marxismo.
Tivo unha presenza destacada na sociedade galega e contou co apoio de sectores diversos grazas ao exemplo de
superación persoal que el
mesmo representaba. Non
estraña, así, que cando nos
anos 60 se comezaron elixir
procuradores nas Cortes franquistas seguisen a aparecer
papeletas simbólicas co nome de Ramón Suárez Picallo.
“Picallo é un dos grandes silenciados do século XX” destaca o alcalde de Sada, Abel López
Soto, “e posibelmente un dos
mellores oradores de Galiza. Foi
unha persoa polifacética que
baseou a súa práctica política
no contacto directo coa xente,
no análise e no transfondo da

realidade galega”. O rexedor
vén de regresar da Arxentina,
onde participou nos actos que a
comunidade galega na emigración preparou en recordo de Picallo e onde recibiu os restos
mortais do galeguista para a súa
repatriación.

A EMIGRACIÓN. A vida de Ramón
Suárez Picallo estará marcada
dende moi novo pola emigración. Con 14 anos marcha só
para a Arxentina onde comeza a
desenvolver unha actividade
sindical destacada, chegando a
representar na Convención Sindical do Traballo de Xenebra celebrada en 1926 aos sindicatos
arxentinos. Alí pronto se manifesta a súa faceta de xornalista (o
seu primeiro artigo remóntase a
1916) vinculada especialmente
a prensa de partido e sindical.
Co tempo moitos serían os periódicos e revistas que publiquen artigos e comentarios
seus, tanto no Estado español,
como en Arxentina, Chile ou a
República Dominicana, entre
eles Céltiga e A Nosa Terra.
Viviu intensamente os efectos da Revolución Rusa de 1917,
tomando militancia inicialmente polo partido socialista e logo
no comunista, polo que chegou
a presentarse como candidato
nas elección municipais en
Buenos Aires en 1920. Nesa
época, como explica Rexina Basadre, “as súas ideas e experiencias republicanas fan que medren as críticas á ditadura de Primo de Rivera e se achegue ás súas raíces galegas, xurdindo nelas
a defensa de Galiza e do nacionalismo galego”.

DE VOLTA A GALIZA. Proclamada a II
República en España, Picallo regresa da emigración como delegado da Federación de Sociedades Galegas xunto con Alonso
Ríos e Sigüenza. A súa oratoria

valeríalle o billete para ser candidato a deputado pola Federación Republicana Galega. En
xuño de 1931 sae elixido deputado con máis de 51.000 votos e ingresa con posterioridade no Partido Galeguista.
Xunto a Castelao, Otero Pedrayo e Vilar Ponte amosou unha moi activa participación parlamentaria. Nas elección de
1933, os 70.000 votos que acadou non lle foron suficientes para facerse coa acta de deputado.
Aproveitou para cursar o bacharelato no Instituto de Ensinanza
Secundaria de Lugo e, posteriormente, a carreira de Dereito.
Co triunfo da Fronte Popular en 1936 saíu deputado con
máis de 162.000 votos, en representación do Partido Galeguista pola provincia da Coruña. Formou parte da Comisión
do Estatuto de Autonomía de
Galiza e durante a campaña do
‘si’ Picallo fixo uso da palabra
en máis de 170 mitins nas catro
provincias galegas.
Co triunfo no plebiscito o 15
de xullo de 1936, o Estatuto foi
levado a Madrid para ser apro-

bado nas Cortes. Alí o colle o
golpe de Estado e dende a capital marcha ao exilio, primei-

? UERE SABER MÁIS?

– www.anosaterra.com
– Anos de formación política.
Selección de textos (1916-1931).
HERNáN DíAZ.

ro a Francia, logo aos Estados
Unidos, á República Dominicana e Chile até a súa chegada
definitiva a Arxentina.
Nun artigo publicado en Nova Galiza en 1937 o que fóra deputado reflexiona sobre o primeiro ano do plebiscito como
“unha data que ten para Galiza o
valor dunha efeméride, de >>>

Exhumación e homenaxe na Arxentina
O pasado 10 de outubro tivo lugar en Bos Aires un dos actos centrais da iniciativa sadense coa exhumación dos restos de Ramón
Suárez Picallo no Panteón de Galegos Ilustres que o Centro Galego ten no cemiterio de Chacarita,
na capital arxentina. No acto solemne participaron representantes do Centro Galego, da Federación de Asociacións Galegas de
Arxentina, do Centro Español de
Sada e Contornos e doutras institucións galegas.
O alcalde de Sada, Abel López
Soto, definiu este momento como o “máis emotivo” da súa vida
política e recalcou que “o legado

político de Picallo é pouco coñecido ao igual que moitas das outras
facetas que desenvolveu”, e que
iniciativas como a de Sada están a
espertar sensibilidades ao redor
da figura do galeguista.
Ademais do acto funerario celebrado en Sada o pasado 14 de
outubro, realizarase unha entrevista entre o presidente honorario
da Sociedade de Sada e Contorno
coa Consellaría de Cultura para facerlle entrega de cinco vinilos inéditos con discursos do deputado,
conservados pola propia entidade, para que pasen a formar parte
do Arquivo Sonoro de Galicia e do
seu patrimonio.G
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ón Suárez Picallo
’’

RamónSuárezPicallo
converterse nun dos
personaxes clave
do galeguismo político”

’’

NaArxentinaprontose
manifesta a súa faceta
de xornalista vinculada
especialmente á prensa
de partido e sindical”

’’

Nuncafomospartidarios
do nacionalismo infantil
que pensa que un chino,
un noruegués, un galego
e un charrúa son iguais e,
por ende, han falar
o mesmo idioma, ter
as mesmas leis, costumes e
manxares. O ídolo destes
internacionalistas viría a ser
Napoleón, que quixo facer
francés a todo o mundo”
[Ramón Suárez Picallo]

>>> máis fondo contido político, social e espiritual dende a
perda da nosa personalidade
nacional”.
Suárez Picallo practicou, como explica o alcalde de Sada,
“un internacionalismo intelixente” e foi un dos principais
impulsores da teoría nacionalista dentro da Federación de Sociedades Galegas en Bos Aires.
Dentro da confrontación interna entre socialista e nacionalistas producida na segunda década do século pasado rexeitaba o
“internacionalismo infantil”
que moitos practicaban. “Nunca fomos partidarios do nacionalismo infantil”, deixou dito no
seu momento, “ que pensa que
un chino, un noruegués, un galego e un charrúa son iguais e,
por ende, han falar o mesmo
idioma, ter as mesmas leis, costumes e manxares. O ídolo destes internacionalistas viría a ser
Napoleón, que quixo facer francés a todo o mundo”.
“Cando un pensa en Picallo e
pensa en Castelao” sinala Rexina Basadre “non entende porque un foi esquecido e o outro é
recoñecido en todas partes”.G

Teresa Táboas (Conselleira de Vivenda), Ánxela Bugallo (Conselleira de Cultura), Abel
López Soto (Alcalde de Sada) e Anxo Quintana (Vicepresidente da Xunta).
A.G.N.

Ramón Suárez Picallo, Eduardo Blanco Amor e Garrido.

Xornalista aos dous lados do mar
Definido polo alcalde de Sada como “home polifacético”, de Ramón Súarez Picallo
destaca, por prolífica e comprometida, a súa faceta de
xornalista. A pesar de que o
seu labor xornalístico deixou
moreas de páxinas impresas
de gran calidade dunha e
doutra banda do Atlántico, a
súa obra está o suficientemente recollida nas recompilacións de xornalismo galego,
nin nas de carácter histórico.
Tanto no exilio como no
Estado español colaborou con
numerosas publicación, entre
elas Céltica, Correo de Galicia,
Ser, La Nación e A Nosa Terra,
dirixindo algún deles. O seu
primeiro artigo publicouse o
primeiro de maio de 1916, na
publicación Adelante, e nel, o
que máis tarde se convertería
en deputado galeguista, facía
unha forte defensa dos dereitos dos traballadores.
Os primeiros pasos do
maior dos irmáns Suárez Picallo convertéronse no xeito
de expresión da súa actividade sindical en Arxentina e será precisamente a súa presenza nos xornais obreiros
nos que comeza a colaborar a
que lle abra as porta ao seu
nomeamento como secretario da Organización de Traballadores Portuarios.
Tras o golpe de estado de
Franco e tras a súa estancia
nos Estados Unidos, Picallo

instálase na República Dominicana de Trujillo, onde dirixe durante un ano La Nación.
A través da amizade co
cónsul de Chile busca un lugar neste país, onde residirá
durante 16 anos e publicará a
maior parte da súa produción xornalística. En total,
máis de mil artigos publicados baixo o epígrafe “La feria

del mundo”, aos que hai que
engadir outros encabezados
de menor regularidade como
“Minutos”, “Buenas tardes”
ou “Cosas de ayer”.
Moitos dos seus textos están asinados co pseudónimo
de Pick Up, unha onomatopea
do seu apelido, que facía ademais unha chiscadela ao tocadiscos de moda na época.G

No 25 de xullo de 1933 na Alameda de Santiago.
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Datos Persoais

Xulia Aranda
(Vigo, 1985) fixo o ciclo Superior
de Gráfica Publicitaria na Escola
de Artes Ramón Falcón de Lugo.
Actualmente cursa
a Licenciatura de Belas Artes
en Pontevedra.

Burkas
serie Burkas é
unha mostra de
cómo nos
modelamos ante
as esixencias do mercado.

A

Un elemento de uso cotiá,
unhas medias que cobren
uns corpos femeninos,
figuras que resultan
fermosas nun primeiro
ollar, pero que nos
achegan a unha realidade
diferente.
O que nun principio se
mostra fermoso, tórnase
nunha realidade onde
atopamos uns corpos que
semellan sen vida,
inmóviles como estatuas,
alleos a súa propia
realidade. O elemento cotiá
e inocente dun principio,
transfórmase en algo que
afoga, comprime e
deforma.
Cunha linguaxe
fotográfica propia da
publicidade, estas
fotografías son o reflexo
dunha pequena loita
contra as presións ás que
nos sometemos
diariamente, dun culto ao
corpo que resulta
incoherente e fóra de
lugar, a incomodidade
como beleza.G
Xulia Aranda
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Viñas
do Bierzo

Concellos que percorre o roteiro do siñor Afranio.

LIBRO/RUTA.

Siñor Afranio
en imaxes
Emigrante, mestre, deputado
agrarista, fuxido... Antón Alonso
Ríos (1887-1980) tivo unha desas
vidas que merece ser coñecida,
tanto pola súa intensidade como
polo seu compromiso ideolóxico. O propio Alonso Ríos escribiu
a peripecia vital coa que conseguiu escapar da persecución do
franquismo disfrazado de mendigo, facéndose chamar Siñor
Afranio, en O Siñor Afranio. Ou
como me rispei das gadoupas da
morte. Memorias dun fuxido
(Edicións A Nosa Terra).
Agora e coincidindo coa posta en marcha da exposición Antón Alonso Ríos. Siñor Afranio
no Auditorio de Goián (Tomiño)
que persegue achegarse aos diversos prismas que compoñen
a figura do galeguista vén de editarse o libro catálogo Antón
Alonso Ríos. O Siñor Afranio. O
volume está editado pola Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural e Edicións A Nosa
Terra e vai asinado polo historiador Bieito Alonso.
Profusamente ilustrado, o libro ademais de facer un repaso
pola traxectoria do deputado
permite recalar no contexto
histórico e social que rodea á figura do líder agrarista. Nel recóllense reproducións de El
Despertar Gallego sobre a abolición dos foros en Galiza, ou de
Céltiga coas actividades que as
colectividades galegas estaban
a desenvolver fóra, así como fotos do líder agrarista antes de
emigrar á Arxentina, a escola
Aurora del Porvenir, onde puido poñer en práctica as súas
ideas anovadoras de ensinanza

e unha instantánea da Asamblea fundadora do Partido Galeguista, en Pontevedra.
O libro catálogo inclúe tamén fragmentos das memorias
escritas polo propio Alonso Ríos.
Así, a través do seu testemuño, o
libro achégase a realidade vivida
nos primeiros días da contenda,
dende a creación en Tui do comité de defensa da República
ou o papel desenvolvido polas
mulleres até a súa fuxida vestido
de esmoleiro.
A publicación enmárcase
dentro dos actos promovidos
pola Consellaría de Cultura, a
Comisión pola Memoria do Siñor Afranio e pola Asociación
Sociocultural Adellis, para recuperar a memoria dunha das figuras destacadas do galeguismo
e da cultura do século pasado.
Tamén está en marcha o Roteiro Siñor Afranio, que percorre
boa parte do sur da provincia de
Pontevedra, e fai parada en concellos e lugares fundamentais
na vida do galeguista. Este roteiro da memoria, unha tendencia
en auxe no resto de Europa como vía para achegarse dun xeito
alternativo á historia, arranca na
Guarda, para transitar pola Serra da Grova, Tomiño, As Gándaras de Budiño, A Cañiza, Punxín, O Carballiño, Soutelo de
Montes, Leiro, Quintela de Leirado e a Serra da Peneda.G
M.B.

O Bierzo, clima atlántico nas
portas da meseta, coma unha
ola atravesada pola Nacional VI
–agora autovía– que se foi mantendo no tempo e nalgunhas
partes inalterábel pola dificultade do terreo. Brote do paleozoico co solo máis antigo de toda a península onde hai viñedo
de xisto, aínda que o 90 por
cento é arxilo calcáreo con ferro
e cuarcita. 600 milímetros cúbicos de precipitacións en Ponferrada e máis en Vilafranca.
Mais por enriba de todos os
datos xeográficos o Bierzo é
un lugar cálido, en todos os
seus microespazos, ladeiras,
chans e vales escondidos.
Séntese unha sensación agarimosa, co abrazo próximo, que
non apreta, das montañas,
deixando que o ceo se abra ao
noso redor. Acercarse nestes
momentos de vendima, por
exemplo, ás viñas do occidente berciano, ás ladeiras de Corullón, é sentir nas pisada os
millóns de anacos de xisto enlousando o chan ao redor das
cepas, coma unha alfombra
da que asoman as vellas mencías bordeadas de cerdeiras,
castiñeiros a piques de que
lles chegue a vez, algunha abeleira e a xara e a lavanda que
logo asoman na copa como
querendo deixar claro que tamén forman parte do ecosistema que lles dá vida a estes
viños de viña, de terriña. Ou
describir estes pedazos de
chan orixe de viños con personalidade propia. Porque nesta
vila, entre cantigas e fala que
tamén son as nosas, recibimos unha clara, palpábel e
gustosa lección do que significa na cultura do viño a súa
versión borgoñoa, filosofía da
viña e do viño que se resume
na defensa do terroir, da máis
pura expresión dunha caste ligada a unha terriña única e
irreproducíbel nas súas mesmas condicións: solo, orientación, altura, pendente, idade,
vida natural que a rodea e na
que esta inmersa... Así nacen
viños con producións reducidas que son o reflexo de cada
unha destas viñas, leiras, parcelas, pagos, climas, terriñas

diferenciadas, viños que reflicten a identidade da súa orixe. E qué mellor coidado se
lles pode regalar ás vides que a
bio-dinámica ou o que é dicir
o máximo respecto á vida que
hai entre as raigames e o ceo, a

devoción pola terra, o respecto absoluto no seu trato. O resultado desta conexión borgoñoa e a biodinámica da viña
son viños de diferentes viñedos no mesmo concello con
distintas degradacions do xisto, orientacions e alturas.
Cada un dos seus viños, dos
Descendentes de J. Palacios, de
Ricardo P. Palacios, o seu pastor de bagos, é a expresión da
vida natural e algo máis. No
cumio están os viños que levan
o nome das suas viñas das que
logo na copa son unha fotocopia: San Martin, esporón encepado que asoma por enriba da
vila de Corullón cara ao Bierzo
todo, auténtica proa descendente pola onda que baixa desde os Ancares embocada cara ao sueste. Las Lamas, situada nun estreito val de
fortes pendentes, case en
caida libre, no que as mencías se asentan na ladeira do
mediodía cun solo quente e
terroso cos matices da luz
do sueste e a un tiro de pedra un profundo souto de
castiñeiros mirando ao norte. Moncerbal, na parte
máis aberta do val que vén
de Las Lamas e se vai
abrindo cara ao chan berciano cun solo frío e a luz
do atardecer. La Faraona
coma un ermidán que
buscou a soidade e o
magnetismo da altura. Última leira en ser
vendimada, alí, a
800 metros.
Por debaixo destes
viños de leira e da
mestura de distintas parcelas do
concello vén o Corullón, o viño de vila, e, como remate,
o Pétalos, pechando o circulo como
viño xenérico do
Bierzo, elaborado
con bagos procedentes de diferentes viñedos do
Bierzo.
A semana que vén
comentaremos
xustamente o viño
Pétalos, co que iniciaremos a nova
época da sección
‘Viñoteca’, que semanalmente achegará aos lectores
unha cata.G
Antonio Portela
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Dúas imaxes do restaurante A Pulpeira.

BENCOMER.

Polbo
no Pirri
MODA.

Lois, o final
dos vaqueiros
de España
A empresa Sáez Merino que
comercializa as marcas Lois,
Caster, Cimarrón e Caroche
solicitou a pasada semana nun
xulgado valenciano a liquidación. Con ela desaparece a
marca de vaqueiros que se
converteu nos oitenta no símbolo de modernidade no Estado español. Así, o touro embravecido, logotipo ideado por un
distribuidor holandés como
símbolo da dureza e a axilidade
das prendas, deixará de lucir
nos traseiros europeos, asiáticos nin americanos.
A época dourada de Lois viviuse na década dos 80, antes
da chegada masiva de marcas
estranxeiras como Levi's ou a
expansión da cadea Inditex
que o desmarcaron do mercado. Por aquel entón figuras
destacadas do mundo do deporte e da escena musical embutíronse nos modelos ideados pola empresa española nacida en 1962. Rod Steward.
Björn Borg, Johan Cruyff e os
membros do grupo Abba eran
algúns dos devotos que tiveron
os vaqueiros do touro.
O primeiro modelo de cazadora vaqueira cortouse en

1965. Desta primeira tirada
enviouse unha partida defectuosa a Francia. O erro consistía en que as mangas da chaqueta eran longas de máis. Pero o despiste inicial veu co
tempo a reportarlle fama impoñéndose a moda de levar as
cazadoras coas mangas dobradas.
Con motivo do peche da
empresa a prensa estatal reproduciu nas súas edicións impresas algunhas das campañas
que máis pegada popular deixaron. Unha delas retrata unha
parella de mozos sobre unha
moto sobre o lema 'Lois
Happy. Pantalones de unha
pana muy especial'. Modernidade e independencia reflectidos nunha actitude hoxe un

tanto desfasada. Se cadra, os
publicistas actuais tampouco
escollerían modelos tan maduros, cando menos no caso do
home, tan avellentado por un
bigote demasiado antigo e unhas patillas excesivas.
Da muller aínda queda unha estética retro facilmente
encaixábel dentro dos canons
marcados pola moda actual,
co seu xersei de colo de cisne,
os seus vaqueiros acampanados, que volven nesta tempada outono inverno e as súas
Ray-Ban, protagonistas absolutas este verán. Del simplemente o recordo de Lois como
unha das marcas emblemáticas das orixes da cultura casual
en España.G
Mar Barros

Restaurante Mesón A Pulpeira
Rúa Valdoncel, 3 baixo. Betanzos
Teléfono: 981 772 703.
Prezo medio p/p: 30 euros.

No mesmo centro de Betanzos, a poucos pasos da Praza
dos Irmáns García Naveira, sitúase un dos máis singulares
restaurantes de Galiza: A Pulpeira do Pirri. Este local ocupa
unha pequena e vella edificación de pedra de dous andares, no baixo a cociña e a barra, viños e tapas, e subindo
por unha estreita escaleira de
caracol, as nove mesas do comedor, que énchense diariamente e son constante obxec-

to de desexo de betanceiros e
foráneos.
A exquisita cociña do Pirri é
un exemplo do que unhas
mans expertas poden facer con
bos produtos frescos de Galiza.
Para comezar a comer un caldo, un prato de polbo á feira
con cebola crúa, ou unhas cigalas á grella. A seguir un peixe,
raia ou sanmartiño en caldeirada, pescada á romana, linguado ou peixe sapo; carne,
ben saboroso solombo, chuletón de tenreira ou costeletas de
año; sobremesas caseiras;
queixo con marmelo e café de
pucheiro e bos viños da casa,
tinto de Betanzos e branco do
Ribeiro. Un menú sen complicadas elaboracións pero de
acreditada calidade que xustifica á espera pola mesa, a incómoda escaleira e o esforzo económico. Di un vello refrán: “o
prezo esquécese pero a calidade perdura”, isto na súa xusta
medida é unha gran verdade.G
Xosé Rey
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Boas Noites, unha obra de teatro, adubiada con boa música en
directo, que bota unha ollada aos
soños infantís. Estará no Milladoiro (Ames).
Coordenado por Gonzalo Vilas
AMES
¬MÚSICA.Boas Noites. Obra para
os máis novos, sobre o mundo onírico, acompañada de boa música.
Pola comjpañía Berrobambán. O
domingo 19, na Casa da Cultura do
Miladoiro.
ARZÚA
¬FESTIVAL. Terr@ctiva. Festival
lúdico-ecolóxico e musical, que se
celebra o sábado 18 e domingo 19
na vila coruñesa.(Información
aparte)

Terr@ctiva,
ecofestival
en Arzúa
Definido como Festival das artes
pola biodiversidade, este encontro lúdico, alternativo e varios adxectivos máis, coas súas correspondentes arrobas polo medio, vaise
celebrar un ano máis en Arzúa,
nesta fin de semana.
Nestas xornadas xestionadas pola
organización cultur@ctiva, responsábel tamén do festiclown e
outras iniciativas lúdico-ecolóxicoculturais, haberá cursiños diversos
(bioconstrución , aromaterapia, Sahaja Yoga, veganismo, zancudos, e
un longo etcétera ), charlas que inciden na conservación da biodiversidade e no ecoloxismo, mercadiño e actuacións teatrais.
Asimesmo, enmarcado no proxecto Galeuzca dos propios organizadores, actuarán tres grupos das tres nacionalidades: La
Troba Kung-Fú (Catalunya), O
Sonoro Maxín (Galiza) e Sorkun (Euskadi).
Os cursos da sección Formaterra
vanse desenvolver durante os
dous días do festival con prezos
que oscilan entre os 50 e os 70 euros e ao final de cada un deles expedirase un diploma acreditativo.
Nestas datas ainda pode quedar algunha praza libre nalgúns cursos.
Para poder formar parte do alumnado do Terr@ctiva é preciso chamar ao 981 58 28 36 ou escribir un
correo electrónico indicando esta
solicitude ao enderezo info@terractiva.org.
Festival Terr@ctiva,Arzúa, sábado 18 e
domingo 19.

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 17, ás 20:00,
no Teatro Alovi. No mesmo escenario, o domingo 19, ás 18:00, Kamikaze, obra do grupo Pistacatro.
BAIONA
¬MÚSICA. Doctor Harapos. Ritmos hipnóticos,letras corrosivas,
sons distorsionados...son a tarxeta
de visita do grupo vigués. Este venres 17, ás 23:30, no pub Marrucho.
O BARCO
¬TEATRO. Polgariño. Teatro para
os/as máis cativos, polo grupo Artello Teatro Alla Scala 1:5. Este venres 17, ás 20:00, no Teatro Municipal
Lauro Olmo.
BUEU
¬EXPO. Historia da navegación. 90 modelos ( barcos fenicios,
gregos, a vela ou motor)ilustran a
evolución da técnica náutica ó
longo dos séculos.Mostra permanente no Museo Massó.
¬MAXIA.Magoanton.com/unipersoal. Espectáculo de maxia a
cargo do Mago Antón, o máis reputado mago galego, o venres 17, ás
22:30, con entrada a 5 euros, no pub
Aturuxo. E o domingo 19, actuación
de Sunrise (Rock garage, Pontevedra) e Sweet Oblivion Band
(Rock alternativo, San Sadurniño), ás
21:30, entrada a 5 euros.
CALDAS DE REIS
¬MÚSICA.Sax Machine. O repertorio do grupo está composto por
temas que abranguen o pop, a
funky music e standards tratados
dende unha óptica jazz. O venres
17, ás 23:00, na Zona Zero.
CANGAS
¬MÚSICA. A Ría non se vende.
Festival contra as agresións á ría de
Vigo. Actúan Kogito, Som do gal-

¬ EXPOSICIÓN
Marxes e mapas.
A creación de xénero .
Marxes e Mapas, é unha mostra
colectiva pensada como un conxunto de miradas ao redor dun
mapa creativo que toma como
punto de partida os mediados
da década dos noventa, por ser
este momento o inicio e afirmación dunha serie de importantes
mudas e procesos na realidade
galega. Tamén se toma como referencia temporal a mostra A
arte inexistente. As artistas galegas do século XX, realizada no
ano 1995 no mesmo Auditorio
de Galicia que acolle agora esta
exposición.
A mostra recolle ás artistas que
consolidaron as súas traxectorias
desde aquela data e ás integrantes das novas xeracións que están
definindo as súas marxese mapas
da expresión artística.
As 26 artistas presentes na exposición son: Mónica Alonso, Mónica Cabo, Berta Cáccamo, Mar
Caldas, Maribel Castro, Andrea
Costas, Ángela de la Cruz, Victoria
Diehl, Almudena Fernández, Sara
Fuentes Cid, Amaya González Reyes, María Marticorena, Loreto
pom, e Labregos no tempo dos
Sputnik. O sábado 18, desde as
20:00, entrada-colaboración de 5 euros, no C.S. A Tiradoura de Cangas.
CARBALLO
¬TEATRO. Festival Internacional de Outono FIOT. Festival
que se estende até o día 1 de novembro. Nesta semana poderemos ver
La verdadera historia de los hermanos Marx, de Teatro Meridional S.L.
O venres 17, ás 21:00. E o domingo
19,Aeroplanos, de Lagarta, lagarta,
ás 21:00. N a Casa da Cultura. O
mesmo local acolle até o 1 de novembro a exposición 20 anos de Ártabro Teatro,unha mostra que recolle a traxectoria deste grupo creado o
23 de xuño de 1988.

Fotografía de Antía Moure

Martínez Troncoso, Chelo Matesanz, Tatiana Medal, Holga Méndez, Antía Moure, Carme Nogueira, Pamen Pereira, Virginia
Prego, Montse Rego, Enma Ríos,
Rita Rodríguez, María Ruído, Sara
Sapetti e Mar Vicente.
Os organizadores pretenden
aportar, nas súas verbas, un elemento máis ao debate de xénero
na sociedade e contribuir ao proceso deigualdade da muller a través dos prantexamentos destas
artistas, que propoñen mudas,
Breed (La vida manda,1944).111´.
VOSE.
After Hours: Curtocircuíto.Curtametraxes Premios Cine Europeo.
23.00 h. Le diner,Adjustment,Rotten
apple,Tommy,Dreams and desires,
Amin,Soft, Dad. 86´. Vídeo. VOSG.Entrada gratuíta.
Sábado 18
Terence Davies-18.00 h. Trilogy
(1976-1984). 98´. Vídeo. VOSG. David
Lean-20.30 h. This Happy Breed (La
vida manda,1944). 111´. VOSE.
Luns 20
Fóra de serie: Curtocircuíto Curtame-

preguntas e transformacións nas
súas variadas obras.
“Elas delimitan e rompen, mesmo
interrogan o seu espazo, descentralízanse, visualizan e experimentan, reflexionan nun espazo público, político, mentres constrúen
os seus propios territorios”, din os
organizadores desta mostra, que
inclúe todo tipo de técnicas e propostas artísticas.
No Auditorio de Galicia, Santiago, até o 1 de febreiro de 2009.

traxes Festival Sundance 2008.
20.30 h. My biodegradable heart,
Wrestling, Waves, Oiran lyrics , My
Olympic summer , Gas zappers,
August 15th. Vídeo. VOSG. Entrada
gratuíta.
Martes 21
Contos de Marineda: 20.30 h. Botón
de ancla,Ramón Torrado, 1947.100´.
Entrada gratuíta.
Mércores 22
Fóra de serie: Curtocircuíto Curtametraxes Directoras latinoamericanas. 20.30 h. Parece la pierna
de una muñeca, El patio, Un

CEE
¬TEATRO. A língua das bolboretas. Versión para teatro de títeres da
coñecida novela de Rivas, polo
grupo Teatro del Andamio, ovenres
17, no Salón de Actos do Concello.
A CORUÑA
¬CINE. Programación CGAI.
Xoves 16
Terence Davies-20.30 h. La casa de
la alegría (2000) 140´. VOSG.
Venres 17
David Lean-20.30 h. This Happy O grande director Sir David Lean, do que o CGAI proxecto o seu primeiro filme.
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La verdadera historia de los
hermanos Marx, unha obra do
grupo Teatro Meridional, que se poderá ver en Carballo (Festival FIOT) e
na Coruña, ao longo desta semana.

¬ MÚSICA

Unha imaxe actual de Fuxan os Ventos

Fuxan os Ventos
Dentro do ciclo musical Sons
da Diversidade, chega esta fin
de semana o agardado concerto de Fuxan os Ventos, que
supón o seu retorno oficial aos
escenarios, tras de case 20 anos
sen facelo.
O grupo formárase en 1972 co
nome de Folk 72, para participar
no II Festival musical de As San
Lucas de Mondoñedo, onde gañaron o primeiro premio co
tema "Fuxan os ventos". Desde
aquela colleron este nome para
o grupo e comezaron a realizar
actuacións en colexios, festivais,
aldeas e vilas primeiro da provincia de Lugo, e logo no resto de
Galicia, ou en Madrid.
Dun repertorio inicial baseado
na músical folc universal, foron
indo cara á música popular galega, recollendo cantigas populares e incluindo temas de composición propia. Cos anos (mediados dos 70) foron adquirindo
un compromiso social moi definido, plasmado na incorporación da canción protesta e de
poemas doutros autores, nunha
liña de oposición á ditadura e de
reivindicación dun pobo, un
idioma e unha cultura propia.
En 1976 publicaron o seu primeiro disco,Fuxan os ventos, con
Philips-Fonogram, con quen publicarían outros tres discos e aumentaron o número de actuacións, espallándoas por toda Europa. O seu maior éxito viría en
1979 con Sementeira. O seu
quinto disco xa foi coa editora
Ruada, nun intento de apoiar o
primeiro selo discográfico galego.
Por Fuxan os ventos chegaron a

pasar até 30 persoas, até que a
comenzos do ano 1983 se produciu unha importante modificación. Nesta nova época, o
grupo grava con Fonomusic, no
ano 1984, o disco Noutrora. En
Segovia, no Festival Agapito Marazuela, no ano 1989, chegaría a
súa última actuación en directo.
O grupo permanece inactivo
de cara ao público, aparecendo
en contadas ocasións en que lles
apeteceu, ou en apoio de iniciativas concretas. Sen embargo grabaron dous discos máis neste letargo musical.
Fuxan os Ventos lograron converterse nun referente da música
galega, aínda, ou precisamente,
despois da súa retirada. As letras
e músic a de moitos dos seus temas pasaron ao acerbo popular,
acadando un aura case lexendaria co paso do tempo, tendo un
lugar preferente no repertorio
de cantares populares.
No espectáculo Terra de
Soños contarán cun destacado
elenco de artistas galegos que
os van acompañar: Guadi Galego, Xabier Díaz, Mercedes
Peón, Uxía, Romaní, Pepe Ferreirós, Nova Galega de Danza,
Sabela, Miguel Lustres, a
banda de Xosé Lois Romero
(director musical do espectácuilo), e o cuarteto de corda Savia Nova.
Terra de Soños, ademáis dunha
homenaxe, preséntase como
unha proposta musical moi actual, que espertou xa unhas inusitadas expectativas no público,
ben visibles no despacho anticipadode entradas.
O sábado 18 e domingo 19, 21:00,
Auditorio de Galicia (Santiago).

ramo, Dalva Temporal , Fénix, En
el cielo como en la tierra, El
cuarto del fondo.Vídeo. VOSG.
Entrada gratuíta.
Proxeccións 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 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. A mostra ofrece unha selección de debuxos, fotografías, fotogramas, esculturas e maquetas.
Aberta até o 16 de novembro na
Fundación Luís Seoane.
¬MÚSICA.Tangata. Fundado en
1988, Tangata orienta o seu repertorio polas diversas formas con que se
presenta o tango na actualidade.
Este venres 17, ás 23:00, no Jazz Vides.
¬MÚSICA. Iván Ferreiro . O artista vigués presentando os temas

do seu disco "Mentiroso, mentiroso".
Entrada 21 euros. O venres 17, ás
20:30, no Teatro Colón.
¬MÚSICA. Moondogs Blues
Party. O grupo galego actúa este
venres 17, ás 22:00,no Mardi Gras.
¬MÚSICA. Chamito el Flako. O
cantante venezolano afincado na
Coruña actúa o sábado1 8, ás 19:30,
na FNAC.
¬TEATRO. La verdadera historia
de Los Hermanos Marx. Unha
obra do grupo Teatro Meridional, na
que se basean na vida e filmes dos famosos irmáns para prantexar cuestiçóns da actualidade. O domingo 19,
ás 19:00, no Teatro rosalía de Castro.
A ESTRADA
¬TEATRO. No comment: obra.
Unha obra en construción, moitos
metros sobre o nivel do chan. Os operarios non falan, en parte polo barullo

O club da calceta
Teatro do Morcego
Autor: María Reimóndez
Dirección: Celso Parada
Adaptación: Celso Parada, María
Reimóndez
Coreografía: Olga Cameselle
Escenografía: P. Giráldez "Pastor"
Son e música: Anxo Graña
Elenco: Estíbaliz Espinosa, Susana
Dans, Laura Ponte, Maxo Barjas,
Elina Luaces, Luisa Merelas, Inma
António.

Feira Galega das Artes Escénicas
Santiago

Desaparecido prematuramente,
Roberto Vidal Bolaño constituiu
un dos escasos cumes da nosa Literatura Dramática, cunha estética
moi particular, cunha linguaxe rica
e rexa, cunha conciencia crítica insubornábel e cunha capacidade
creativa que o levaron ao lugar
que ocupa sen dúbida ningunha:

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
Entre Bateas, de Jorge Coira
(2001). 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. Pinturas. Exposición de
pinturas de Laura Lago Bellas. Até
o 29 de outubro no Ateneo Ferrolán.

No comment: obra, un novo espectáculo de Mofa e Befa.

¬ TEATRO

Bailadela da morte ditosa
Teatro de Ningures
Autor: Roberto Vidal Bolaño
Dirección: Etelvino Vázquez
Escenografía: P. Giráldez "Pastor"
Iluminación: Etelvino Vázquez
Vestiario: Carlos Alonso
Elenco: Fran Paredes, Sonia Rúa,
Mónica Camaño, Pepa Barreiro,
Santiago Cortegoso, Salvador del
Río, Casilda García.

das máquinas, en parte porque veñen de países e culturas diferentes.
Mofa e Befa, co reforzo deMarcos
Orsi e Borja Fernández, estrean
esta obra, dirixidos porQuico Cadaval. O venres 17, ás 21:30, no Teatro
Principal.

un lugar cimeiro na Literatura Dramática galega actual e de todos os
tempos.
As bailadelas compoñen un texto
completamente contemporáneo,
galego e universal, cuns personaxes e unha problemática actual e
totalmente recoñecíbel polo público de hoxe e de calquera lugar.

Teatro do morcego,coa dirección de
Celso Parada, representa a obra O
clube da calceta, baseada na novela homónima de María Reimódez. Seis mulleres moi diferentes
entre si acoden a clases de calceta,
un lugar onde converxen as súas
frustraciones, pero onde toman
conciencia da necesidade de superalas, atopando o valor da unión
para superar os seus problemas.

Venres 17, 20:00,Salón Teatro

Venres 17, 17:30,Sala NASA.

O Club da calceta
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Robin Hood é un musical de producción galega, orientado ao público infantil, na liña do “revival” actual dese xénero.

¬MÚSICA. María Joao. Actuación
da cantante brasileira dentro do Festival Deriva Jazz. O venres 17, ás
20:30, entrada 6 euros, abono todo
o festival 15 euros, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA.Álvaro Muras. Actuación para este sábado 18, ás 22:00,
no Café Carteles.
¬MÚSICA.Toques
de
Caramulo. O grupo de folc portugués vai estar este sábado 18, ás
22:00, na Sala Run Rum.
¬TEATRO. Os Moussakis . Música tradicional dos Balcáns. O domingo 19, ás 20:30, luns e martes ás
10:00 e 12:000 (reservado a colexios) no Teatro Jofre.
O GROVE
¬MÚSICA. Sidecars. Actuación
para o venres 17, ás01:00, entrada a
4 euros, na sala Náutico . E no
mesmo local, o sábado 18 estaráLisandro Aristimuiño, con entrada a
5 euros, á 01:00.
¬MÚSICA. Malkeda. A banda
ponntevedresa de heavy actúa
este sábado18, ás 22:30, na Sala A
Bodeira.
LARACHA
¬MAXIA. Heissel. O grupo formárono cinco rapaces do Baixo Miño
desde 2003, cuns chamativos directos. Este venres 17, ás 00:00, no Pub
D’AntónRock Café.
LUGO
¬ CHARLA . A figura do demo

¬ FESTIVAIS
Curtocircuito 2008
Santiago
O V Festival internacional de
Curtametraxes Curtocircuítodesenvolverase entre o 17 e o 24 de
outubro, e nel proxectaranse un
total de 259 curtametraxes entre a
sección oficial e os programas paralelos. Asemade celebrarase o III
Mercado Internacional de curtas
que reunirá a máis de cen profesionais do sector de 15 países.
Por primeira vez terá unha semana
de duración, ampliándose co obxectivo de consolidalo como un
festival dos máis importantes da
Península, en cantidade e calidade
de curtas como en público asistente.
Curtocircuito presenta este ano un
amplo abano de actividades. O
eixo central serán as proxecións
das 147 curtas escollidas para a
Sección Oficial, que se poderán ver

¬ MÚSICA . Micki Nervio &
The Bluesmakers. Despois
de quince anos de andaina, o
grupo galego de jazz ten ás súas
costas centos de actuacións. Esta
será este venres 17, ás 00:00, na
Sala Babel.
¬MÚSICA. Darksun. Concerto
programado para este venres 17,
ás 00:00, no Clavicémbalo Club.
MELIDE
¬MÚSICA. Los High Sierras. Actuación este venres 17, ás 01:00, no
Pub Gatos.

O grupo de cámara Brussels Virtuosi, que estará en Ourense este domingo.

na literatura de tradición
oral. Dentro das primeiras xornadas de literatura oral, mesa redonda sobre este tema, complementada coa exposición de libros
reseñada abaixo. Este venres 17,
no salón de Actos da Deputación
Provincial, rúa San Marcos S/n.
¬EXPO. Libros do demo: grimorios e ciprianillos. A presente exposición é unha pequena
mostra da colección de Felix Castro
dedicada a libros de maxia, relacionados directamente co demo, tal e
como empezaron a xurdir dende o
s. XVIII ata os nosos días. Até o 30 de

gratuitament no Teatro Principal.
Tamén se proxectarán outras 112
curtas nos 11 programas paralelos,
que terán lugar no CGAC e Facultade de Filosofía. O público poderá
ver o mellor da curtametraxe mundial da actualidade, xa que haberá
40 países representados. Ademais,
poderá votar para o Premio do Público, un dos nove premios que se
entregarán este ano na Gala de
Clausura, que se celebrará o 24 de
outubro no Teatro Principal.
Este é o programa para esta semana:

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. Proxecto Abertal, 99
artistas lucenses. Até o 4 de
marzo de 2009, 99 artistas lucenses
expoñen nas salas 29, 30, 31 e 32 do
Museo Provincial de Lugo. Noventa
e nove propostas que abranguen
todos os estilos, todas as técnicas, todas as idades. NoMuseo provincial.

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
¬TEATRO. Robin Hood. Obra musical producida en Galicia por Acontrabutaca Producións. O domingo
19, ás 18:00, no Edificio Multiúsos .
NARÓN
¬ TEATRO . La verdadera historia de Los Hermanos
Marx. Unha obra do grupo Teatro Meridional, na que se basean
na vida e filmes dos famosos irmáns para prantexar cuestiçóns
da actualidade. O sábado 18, ás
20:30, no Auditorio Municipal.

- Canadá. CGAC, 19:30 .
- Galicia 2. Teatro Principal, 20:30 .
- Internacional 5. Teatro Principal,
22:30.

Venres 17
- Grandes Curtas. Teatro Principal,
11:00 horas.
- Internacional 1. Teatro Principal,
20:30 h.
- Galicia 1. Teatro Principal, 22:30.

- Internacional 2. Teatro Principal,
18:30 .
- Humor e punto. CGAC, 19:30 .
- España 1. Teatro Principal, 20:30 .
- Sundance 1. Teatro Principal,
21:30.
- Internacional 3. Teatro Principal,
22:30.

Sábado 18
- Explora 1. Teatro Principal, 16:30
horas.

Domingo 19
- Internacional 4. Teatro Principal,
18:30 horas.

Luns 20
- Nenos. Facultade de Filosofía,
11:30 horas.
- Grandes Curtas. Teatro Principal,
11:30 .
- Internacional 6. Teatro Principal,
18:30 .
- As curtas importan. Facultade de
Filosofía, 19:00.
- España 2. Teatro Principal, 20:30 .
- Internacional 7. Teatro Principal,
22:30 .
- DJ Alexander. Ultramarinos, 24:00
.
Martes 21
- Nenos, repetición. Facultade de
Filosofía, 11:00 horas.
- España 3. Teatro Principal, 18:30 .
- Canadá repetición. CGAC, 19:30 .
- Internacional 8. Teatro Principal,

NOIA
¬TEATRO. Ide todos ao inferno.
Un espectáculo do Grupo de Teatro Lope de Vigo. O venres 17, ás
22:00, no Teatro Coliseo Noela.
OURENSE
¬EXPO. Meanwhile. Obras de
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. The Brussels Virtuosi. Concerto desta agrupación
internacional de mozas e dinámicos
músicos, fundada en 1981 por iniciativa do flautista belga Marc Grauwels. O domingo 19, ás 20:00, no Teatro Principal.

20:30 horas.
- Sundance 2. CGSC, 21:30 .
- Explora 2. Teatro Principal, 22:30 .
- Os 7 magníficos. Ultramarinos,
24:00 .
Mércores 22
- Adolescentes. Facultade de Filosofía, 11:00 horas.
- Explora 3. Teatro Principal, 18:30 .
- Mirada feminina. Facultade de Filosofía, 19:00 .
- Ourense. CGAC, 19:30.
- Internacional 9. Teatro Principal,
20:30 .
- Amencer, de Murnau, con música
en vivo. Teatro Principal, 23:00 .
- Venue's Choice DJ. Ultramarinos,
24:00 .
I Mercado de Curtametraxes
-Do 20 ao 24 de outubro, na Praza
da Quintana.
Santiago, do venres 17 ao venres 24
de outubro.
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A Cea trae á compañía Els Joglars a
Pontevedra.

¬MÚSICA/MAXIA. Jazzia.unha obra
pioneira que reúne nun mesmo escenario a dous grandes: Abe Rábade (piano e percusión) e Kiko
Pastur (ilusionismo). Dúas disciplinas que se dan a man para ofrecernosdun espectáculo distinto, que se
pode ver o mércores 22, ás 20:30 ,
no Teatro Principal.
PONTEAREAS
¬MÚSICA.Fernando Esclusa. Finalista do certame Villa de Bilbao,
participou nos máis prestixiosos festivais estatais con Josele Santiago,
La Habitación Roja, Sexy Sadie, e un
longo etcétera. Este venres 17, no
Salón Parroquial.
PONTEVEDRA
¬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.
¬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 16,ás 19:00, na Fundación Caixa Galicia.

Rober Bodegas estará no Porriño..

¬MÚSICA.Catpeople e Reservoir Rag Dolls. A primeira edición da Festa Campus,organizada
pola Vicerreitoría do campus de
Pontevedra, programa todo o día
sesións lúdico-deportivas, monólogos, proxeccións e, finalmente, este
concerto de sons pop-rock. Comeza
ás 22:00 deste xoves 16, na Facultade de Ciencias Sociais e da Educación, (Aparcadoiro).
¬MÚSICA.Hidrogenesse. Carlos
Ballesteros e Genís Segarra, o peculiar dúo de art-rock electrónico, actúa o sábado 18, ás 23:30, na Sala
Karma.
¬MÚSICA.Igor Yebra danza dirixido por Julio Bocca. Un programa atractivo e variado, que inclúe “Tango” de Oscar Araiz e “Bésame” de Ana María Stekelman,
ademais de interpretacións clásicas,
como “Romeo y Julieta”, “Repercu-

Micki Nervio& the Bluesmakers,veteranos jazzistas galegos que actuarán en Lugo.

siones”, “El Corsario” e “El Cisne”. O domingo 19, ás 21:00, no Centro Social
Caixanova.
¬MÚSICA.Ivan Zenaty e Martin
Krasic. O checo Ivan Zenaty acredita unha extensa traxectoria que o
levou a ser un dos violinistas checos con máis reputación internacional. Martin Kasik en 1999 conseguiu ser o gañador do prestixioso
New York Young Concert Artists
Competition. O luns 20, ás 20:30,
no Teatro Principal.
¬TEATRO. A cea. Baixo a música
de As catro estacións, a obra de Els
Joglars comeza coa preparación
dunha cumbre internacional sobre cuestións climáticas celebrada
nun Parador Nacional, e na que o
Goberno español se responsabiliza de organizar a cea de clausura.
Martes 21, ás 22:00, no Centro Social Caixanova.
¬ TEATRO . Hendaya, mon
amour. Parodia dun hipotético
romance entre Franco e Hitler,
polo grupo Bacana Teatro. O xoves 16, ás 21:00, no Auditorio Municipal Pazo da Cultura.
O PORRIÑO
¬EXPO.Rober Bodegas. O cómico de Carballo, gañador do “Rei da
Comedia” televisivo, estará este venres 17, ás 23:00, con entradas a 6 euros (socios 3), no Café Bar Liceum.
RIBADEO
¬ EXPO . Percorridos. Artes
plásticas da Mariña. Exposición colectiva de artistas da comarca, aberta até o 31 de outubro,
no Forte de San Damián.

GUIEIRO.51.

Guieiro 1329

14/10/08

18:23

Página 6

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

ANOSATERRA

16-22 DE OUTUBRODE 2008

The Turre’s Band, divertido grupo
instrumental do Baixo Miño, que baixo
unha apariencia pachangueira agachan unha banda de grandes músicos.
Estarán este sábado en Salvaterra.

SALVATERRA DO MIÑO
¬CINE. The Turre’s Band. un
dos poucos grupos instrumentais
galegos non-folk, cunha formación
parecida á das fanfarrias dos países
balcánicos. O sábado 18, ás 00:00, no
Vagalume Café Concerto.
SANTIAGO
¬CINE. Nosferatu (W.Herzog) .
Recreación da obra mestra de Murnau de 1922. Non chega á súa altura, pero é un remake curioso de
ver. O xoves 16, ás 19:00, de balde, en
Biblioteca Caixa Madrid.
¬CINE. Calade!. Filme ruso (Tishe!)
de Viktor Kosakovsky, 2002, en VO
sen diálogos. O mércores 15, ás
22:00, polo Cineclube de Compostela, nocentro social O Pichel, rúa
santa Clara, 21.
¬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.
¬EXPO. Clemens Von Wedemeyer. O CGAC acolle a mostra Clemens
Von Wedemeyer presenta, un creador
audiovisual alemán que esculca na
propia relación do espectador co
cine. Até o10 de decembro, no Museo de Arte Contemporánea (CGAC)

O Nosferatude Herzog .

¬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. Valle-Inclán: Retratos Caricaturas e Visións.
Unha exposición monográfica de
caricatura realizada polo debuxante galego Siro, que permanecerá aberta até o 8 de novembro.
Na Fundación Granell.
¬EXPO.Emilio Lavandeira. Exposición do fotógrafo galego cos
epígrafes Presenzas e Os curas, en
Auriol Galería de Arte,Rúa República
do Salvador, 2, 2º, até o 25 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.
¬EXPO.Exposicións do proxecto Antonio Fraguas. As
dúas mostrasEmbarcacións tradicionais de Lorbé a Ribadeo e As
fábricas da luz en Melide están organizadas polos centros escolares
que gañaron a 5º edición do Proxecto Didáctico Antonio Fraguas. No
Museo do Pobo Galego, até o 23 de
novembro.

¬ CONVOCATORIAS
VII Premio de Novela
Pastor Díaz 2008
Autores de calquera nacionalidade que presenten as obras escritas en galego. As novelas
terán que ser inéditas. Extensión: mínimo 100
folios. Dotado con 3.000 €
Organiza o Excmo. Concello de Viveiro. Prazo
de Inscripción : até o 30 de decembro de
2008. Máis información en: www.viveiro.es.
Enderezo: Concellode Vieiro
Departamento de Cultura.
Pza. Mayor, s/n
27850-Viveiro
Tlf.:982 56 20 47
VII Certame Literario José Saramago
de Relato Curto 2008
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.Escrito en lingua galega.
A extensión non poderá ser menor de 5 páxinas nin maior de 25.
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.). Con plica.

O poeta Nicomedes Pastor Díaz.

Dotación :1.000 €
Organiza :Centros Socioculturais de Santiago
de Compostela
Plazo de Inscripción : até o 31 de decembro do
2008. Máis información en: www.santiagosociocultural.org, ou Centro Sociocultural José Saramago de Vite, Tel.981 542490, correo: bibliotecacsc@santiagodecompostela.org.
XXI Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón
Convocado polo concello de Dodro e dotado
cun premio único e indivisíbel de 2.300 euros.
Os poemarios aspirantes ao premio deben estar escritos en lingua galega, segundo a norma-

O director inglés David Atherton.

¬MÚSICA.Real Filharmonía de
Galicia. A Real Filharmonía de Galicia ofrece un recital no que interpretará distintas pezas de Igor Stravinsky. Para a ocasión a orquestra
vai ser dixirixa polo británico David
Atherton , con Paul Clossey como

tiva vixente. O tema e a forma son libres, cunha
extensión mínima de 500 versos e máxima de
800. Deberán ser orixinais e estar inéditos na
súa totalidade, condición que se estende ao soporte dixital. No momento do fallo do certame,
non poderán estar presentados a ningún outro
concurso.
O xurado será designado polo Concello de
Dodro.
O fallo será dado a coñecer o día 14 de decembro e a entrega do premio realizarase o día 21
dese mes. A obra galardoada publicarase dentro da Colección de Poesía "Eusebio Lorenzo
Baleirón" da Editorial Sotelo Blanco, que se reserva os dereitos de edición.
O prazo de presentación das obras remata o
día 16 de novembro. Os participantes deberán enviar 4 exemplares da obra, mecanografados, sen remite identificador,a:
XXI Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón
Concello de Dodro / Tallós, 32 / 15981 Dodro- A Coruña
Curso de Formación Teatral
TAL- Teatro Arte Livre 2008/09
Os obxectivos son:
-Formación de artistas independentes que poidan ser mentores da creación, execución e distribución dun producto teatral.
-Coñecer os apartados técnicos, administrativos e creativo que envolven labor teatral.
-Investigación e elaboración das infinitas posibilidades da natureza artística e creativa.

solista ao piano. O xoves 16, ás
21:00, entradas a 10 euros, no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA.Josele Santiago. Comeza o VerBoRock 2008, a primeira edición dun ciclo de concertos de Rock de Autor organizado pola
Sala Capitol e a Concellaría de Cultura. Para esta estrea,actuación do
crooner castizo Josele Santiago. Na
Sala Capitol, o sábado 18, ás 23:00.
¬MÚSICA.Niño y pistola. O grupo
presenta o novo traballo "Culebra", o
mércores 22, ás 22:00, na SGAE.
¬TEATRO. Bailadela da morte
ditosa. Unha das obras escritas
polo prolífico Vidal Bolaño, posta
de novo en escena pola compañía
Teatro de Ningures, dentro da Feira
Galega das Artes Escénicas. O sábado
18 e domingo 19, 21:00, Auditorio de
Galicia.
¬TEATRO. Antígona. Obra presentada polo grupo de teatro alternativo valenciano Carme Teatro, e
que estará o luns 20 , ás 21:30 na
SalaNASA.
¬TEATRO. Aurora Rodríguez e
sua filla Hildegart.Obra sobre o
famoso caso Hildegart, pola compañía Encena Produccións Artísticas
S.l. O sábado 18 e domingo 19, ás
21:00, na Sala Santart.
¬TEATRO. Feira Galega das Ar-

-O teatro do actor. Fundamentado na súa plenitude na técnica personificada da interpretación
do actor.
- Estruturación da natureza de nosa propia mecánica emocional e a de terceiros.
- Afrontamento - ampliación dos límites, que
sustentan a personalidade física, emocional e
intelectual do actor creador.
-Actores e actrices conscientes da súa identidade e hábitos.
-Dominio e entendemento do funcionamento
do instrumento de traballo do actor/actriz,
sendo capaz de adaptar a técnica a súas necesidades. A voz que dicta o pulsar do xogo dramático. O corpo, que forma a súa partitura de
xestos e accións para comunicar e transmitir o
que está alén da palabra, que nos transporta á
metamorfose do escenario.
- Actor investigador/observador.
Primeiro Ano - Módulo 1
Inicio: 14 de outubro de 2008
Duración: 10 meses:
- 6 meses de clases prácticas e teóricas
- 3 meses de ensaios da obra de final de curso
- 1 mes en carteleira no mes en 2009
Horarios: Cinco horas por semana. Dúas veces
na semana.Número de prazas: 20
Segundo Ano - Módulo 2
Inicio: 13 de outubro de 2008. Duración: 10
meses . Características horarias, duración e prazas similares ao anterior.
As clases son impartidas no TAL-Teatro Arte
Livre, Rúa Vazquéz Varela, 19- Vigo. Máis información e detalles no Tel.. 986 11 44 44 ou na
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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.

Jato Negro Jazz Cuarteto, un
dos novos grupos do emerxente jazz
galego.

tes Escénicas. Un total de 25 espectáculos -14 de teatro para adultos, 8 de teatro para público infantil e
3 de danza- conforman o cartel artístico da Feira Galega das Artes Escénicas 2008, que se desenvolve desde o
luns 13 e remata este venres 17, en
seis espazos teatrais da cidade.
TOURO
¬CINE.Condenado a vivir. Telefilme sobre a vida de Ramón Sampedro, con Ernesto Chao no papel
que logo fixo Bardem. Proxéctase
este venres 17, na Biblioteca Municipal X. Neira Vilas.

¬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.

TUI
¬TEATRO.Sobre flores y cerdos. Espectáculo de “One man
show” por Nancho Novo. O venres 17, ás 21:00, no Teatro Municipal
Área Panorámica.
VIGO.
¬EXPO. Máscara e Ritual en
Galicia. A exposición recolle diversas pezas de toda Galicia relacionadas cunha serie de ritos e tradicións ancestrais. Até o 30 de novembro, no Museo Etnográfico Liste,
Rúa Pastora,22.
¬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).

Cuarteto. Nova formación a
cuarteto con Javier Gdjazz á
trompeta e Fernando Sanchez
no saxo tenor. O sábado 18, ás
00:30, no Manteca Jazz .
¬MÚSICA. Eldorado. Banda madrileña de puro rock&roll. Estarán o
venres 17, ás 00:00, na Iguana Club .
¬MÚSICA.Zonazero e Dharma.
Dúas bandas locais que traballan o
son máis duro do rock. A entrada
custa 4 euros. O venres 17, ás 22:30,
na Fábrica de Chocolate.
¬MÚSICA.El Cubo + Thiside. As
dúas bandas tocarán este sábado
18, ás 00:00, na Iguana Club .

¬MÚSICA.The Quireboys.Banda
inglesa de hard-rock formada en
1984 en Londres. O martes 21, ás
22:30, na Fábrica de Chocolate.
¬MÚSICA. Russian Red.Russian
Red é o proxecto musical de Lourdes Hernández, unha madrileña
que ven de lanzar o seu primeiro álbum I Love Your Glasses. Folk americano acústico cargado de sensibilidade e nostalxia propio do circuíto
da música independente e cantado
en inglés. O sábado 18, ás 22:30,na
Fábrica de Chocolate.
¬ROTEIRO.Ruta cultural pola
Ría de Vigo. Organizadas polo

Museo do Mar e a Fundación illa
San Simón, terán lugar cada domingo até o 9 de novembro.Os visitantes sairán do peirao do Museo
do Mar para iniciar un traxecto comentado pola ría de Vigo e coñecer a Illa de San Simón. Ás 10:00 e
16:00. Reservas en www.fundacionilladesansimon.org ou teléfonos
986 90 38 84 e 671 06 50 30 .
VIVEIRO
¬TEATRO. Aeroplanos.Obra de recente estrea, polo grupo Lagarta,
Lagarta. Este sábado 18, ás 20:30,
no Teatro Pastor Díaz.

¬ 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.

Membros do grupo inglés The Quireboys..

¬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 . Jato Nejro Jazz

 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 duBailadela da morte ditosa,unha das obras da Feira das Artes Escénicas de Santiago.

rante o curso escolar.
Teléfono: 676 727 518
 Ofrécese electricista, fontaneiro. Responsable e con
rapidez.
Telf.: 608527989
 Véndese comedor com-

pleto,en bon estado.Prezo 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
 Aluga-se casa con horta en
Loiba, Ortigueira. Incluso fins de
semana.
Telf: 982501784, 625722060.
 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

dispensábel, é esta comedia parisina de equívocos con Colbert
tratando de ocultar o seu pasado
cabareteiro e facéndose pasar
por unha aristócrata húngara.
Guión de Billy Wilder e Charles
Brackett, no mesmo ano no que
lle asinarían a Ernst Lubitsch o libreto de Ninotchka.

Non profanar
o soño dos mortos
Nerea Camacho en Camino.

EN CARTEL.
Camino
Dirixe: Javier Fesser.
Intérpretes: Nerea Camacho,
Carme Elías.
Drama. España, 2008

Visto dende fóra non hai tanta
tanta distancia entre a posta en
escena do universo opusdeístico
através da ollada dunha nena
agonizante e os abigarrados
imaxinarios de P. Tinto e Mortadelo e Filemón. Cando menos
iso é o que nos propón Fesser co
seu novo filme, un drama sobre
a morte, o sufrimento e o rigorismo relixioso que triangula entre o surrealismo, o gore e o trascendentalismo espiritual. O caso
real da nena Alexia GonzálezBarros, en proceso de beatificación impulsado polo Opus, e o
seu calvario “feliz” cara á morte
coa promesa da resurrección
cristiá sérvelle a Fesser para
construir o seu relato ficticio ins-

Fotograma de Asfixia.

pirado polo caso real e indagar
sobre o xeito de se enfrontar á
morte e á dor.

The Women
Dirixe: Diane English.
Intérpretes: Meg Ryan,
Anette Bening.
Comedia . EE UU, 2008

debut como directora de cine.
Por desgraza, cousas da posta ao
día, o referente de Engish está
máis próximo a unha versión
mexeriqueira de Sexo en Nova
York ca á indispensábel filmografía de Cukor.

DVD. VENDA.

Asfixia

Ineludíbel en calquera discusión
que se precie sobre as mellores
comedias da historia do cinema,
o filme de Leisen é máis un fenómeno sociolóxico da cinefilia
con pedigrí ca un simple filme.
Logo de recuperar a obra do
gran Preston Sturges, o primeiro
grande autor completo da comedia sonora americana, Sherlock Home Video centra agora a
súa atención na filmografía doutro dos mestres esquecidos. Do
lote de filmes de Leisen que por
fin chegan ao mercado doméstico en formato dixital, o máis
destacado, absolutamente in-

Dirixe: Clark Gregg.
Intérpretes: Sam Rockwell,
Anjelica Huston.
Comedia. EE UU, 2008

George Cukor foi o mellor director de actrices da historia do cinema e iso, practicamente, xa
ninguén o discute. A finais dos
anos 30 dirixiu unha das súas
obras mestras, Mulleres, unha
comedia agridoce cun reparto
exclusivamente feminino no
que se xuntaban intérpretes do
talle de Joan Crawfod, Paulette
Goddard ou Norma Shearer. 70
anos despois, a creadora da televisiva “Murphy Brown” –os
máis memoriosos lembraran a
serie de finais dos 80-90 con
Candice Bergen de intrépida reporteira– recupera a obra teatral
de Clare Boothe Luce para o seu

Os universos disfuncionais da literatura de Chuck Palahniuk e o
imaxinario do cine independente norteamericano dos últimos 15 anos seguen órbitas parellas polo que un non acababa
de entender a escasa presenza
cinematográfica do autor máis
alá da explosión inicial con O
Club da loita. O debutante Gregg
bota man dunha das obras máis
interesantes de Palahniuk para o
seu primeiro filme, as andanzas
picarescas dun pillabán adicto
ao sexo que malvive co seu traballo como figurante nun parque temático sobre o século
XVIII mentres trata de conseguir
os cartos para o tratamento médico de súa nai a base de simular
asfixias nos restaurantes e aproveitar despois os beneficios da
mágoa da xente.

Jacques Vergès [abaixo], protagonista do documental O avogado do terror, durante o xuízo contra o ex oficial da Gestapo nazi Klaus Barbie [arriba].

O avogado do terror

LUC NOVOVITCH/REUTERS

Dirixe: Barbet Schroeder.
Documental. Francia, 2007

Jacques Vergès, o controvertido
letrado francés encargado da
defensa de criminais de guerra
nazis e terroristas internacionais –Klaus Barbie ou Carlos o
Chacal figuran no catálogo dos
seus clientes máis “ilustres”– é o
protagonista do filme co que
Schroeder recupera a súa esquecida faceta como documentalista. Un descenso rigoroso ás
cloacas do século XX que atopará acomodo na filmografía do
seu responsábel a carón daquel
filme sobre Idi Amin Dada, o
carniceiro de Uganda.

Medianoite
Dirixe: Mitchell Leisen.
Intérpretes: Claudette Colbert,
Don Ameche.
Comedia. EE UU, 1939

Claudette Colbert,
protagonista
de Medianoite.

Dirixe: Jorge Grau.
Intérpretes: Cristina Galbó,
Ray Lovelock.
Terror. España, 1974

Filme de culto da abondosa casquería fantaterrorífica europea
dos anos 70. Para moitos a mellor contribución ao subxénero
dos zombis antropófagos tras a
seminal A noite dos mortos vivintes, de Romero á que “homenaxea” reiteradamente dándolle
unha nova lectura ecoloxista. O
seu director, Grau, merece todo
un capítulo propio; de integrante da efémera Escola de Barcelona xunto a Jordá, Portabella
e compañía pasou a dirixir a Sara
Montiel e, xa nos 70, a convertirse en gran referencia do cine
de barrio terrorífico, un ano antes desta fita de zombis dirixiu
outro clásico do xénero, Cerimonia sanguenta, con Espartaco
Santoni de sufrido coprotagonista dunha vampírica Lucía
Bosé metida no rol da baronesa
Erzsebet Bathory.G
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CRUCIGRAMA

AUTODEFINIDO

Horizontais:
1- Elemento voador non moi ben identificado. Elemento arquitectónico nunha parede, que serve para soster algo encima súa.
2- Contracción da pupila ocular. Gando do que se obtén certo
elemento téxtil. 3- Situación de pouco desenrolo, económico
ou cultural, respecto ao nivel considerado normal. Tratamento
señorial inglés. 4- Desviación, camiño que sae doutro principal.
Acto criminal no que se captura e retén a alguén contra a súa
vontade, claro. 5- Facer o folgazán. 7- Institución política que
consta dunha soa cámara. 8- Enfeitizar, botar un meigallo. Conxunto de cadernas que forman o esqueleto dunha embarcación. 9- País do “eixo do mal” de Bush. Metal , elemento do que
o corpo humano precisa para ter unha boa “suspensión”. 10Angarellas. Estar moi próximo a, lindar. 11- Nome de muller
que cantou Nino Bravo. Non moi normal.
Verticais:
1- Nome propio do Doutor Zhivago (do actor exipcio que o
encarnaba). Home desprezábel, malandrín, en especial coas
mulleres. 2- Relativo á vida. Cada unha das fosas nasais do
gando vacún. 3- Situación de tranquilidade, donde as cousas
transcorren según adoita ser habitual. 4- Nome propio do fundador moderno de Sargadelos. Canle. 5- Lavar lixeira e superficialmente algo sen aclaralo ben. Nota musical. 7- Pronome persoal. Mover o rabo. 8- Pao do xogo da billarda, estornela. Dividir ou desfacer algo en anacos moi pequenos, por exemplo, o
pan. 9- Ineficacia, condición do que non dá realizado o traballo ao xeito. 10- Serie de sucesos ou cousas que van sucedendo
unha tras doutra. Cantar coplas, improvisadas, sobre a propia
xente presente. 11- Ardentía, fosforescencia do mar. Correa ou
pau verde retorto de carballo, que vai no centro do xugo e que
o suxeita á cabezalla do carro coa chavella.

SOLUCIONS
difícil

XADREZ

Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Marx
Hoxe que de novo nos afoga unha das crises que este home pronosticou hai
máis de cen anos como recorrentes ata que a irracional producción de mercancías acabe por demoler e engulir o sistema que as crea, vamos a recordalo coa
única partida íntegra que del se conserva. Karl Marx era un gran afeccionado ao
xadrez, sobre todo tras do exilio ao que foi sometido despois do fracaso da revolución de 1848. Din que tiña un carácter pouco sociable e moi mal perder, o cal
non é extrano pois acompañouno toda a vida a desgracia, e catro dos seis fillos
morreron de nenos en boa parte pola pobreza, a censura e a persecución á que
foi sometido polo seu pensamento.
Marx, Karl
Meyer ,H
Londres 1867 C37: Gambito de rei aceptado: Gambito Muzio.
1.e4 e5 2.f4 exo gambito de rei foi unha
das aperturas máis xogadas no século XIX,
pero hoxe en día pensase que a iniciativa
obtida pola entrega do peón non é dabondo 3.Cf3 g5 4.Ac4 g4 5.0-0 gxf3
6.Dxf3 Df6esta xogada configura a de-

fensa Sarratt do gambito e da clara vantaxe ás negras tralo sacrificio do cabalo
branco 7.e5 Dxe5 8.d3 Ah6 9.Cc3 Ce7
10.Ad2 Cbc6 11.Tae1 Df5 12.Cd5 Rd8
13.Ac3 Tg8 14.Af6 Ag5 15.Axg5 Dxg5
[15...Txg5 16.Cxf4 Dc5+ 17.Rh1-+]
16.Cxf4 Ce5 17.De4 d6 18.h4 Dg4?
[18.Df5 era a mellor xogada] 19.Axf7 Tf8
20.Ah5 Dg7-+ 21.d4 C5c6 22.c3 a5?
Diagrama[22...Tf5 era necesario para tentar evitar a derrota] 23.Ce6++- Axe6

24.Txf8+ Dxf8 25.Dxe6 trala desaparición do alfil negro de casillas brancas o rei
atópase cortado, a torre illada e o resto das
pezas descoordinadas polo que a derrota
negra é inmediata 25...Ta6 26.Tf1 Dg7
27.Ag4 Cb8 28.Tf7[28.Tf7 Dxf7
29.Dxf7+-]1-0

SUDOKU
doado

difícil

Crucigrama:
Horizontais:1-OVNI.Repisa.2-Miose.Lanar.3-Atraso.Lord.4-Ramal.Rapto.5-Lacazanear.7-Unicameral.8-Fadar.Xenol.9-Irán.Calcio.10-Andas.Raiar.11-Noelia.Raro.
Verticais: 1-Omar.Rufián. 2-Vital.Narno. 3.Normalidade. 4-Isaac. Canal. 5-Eslavar. Si. 7El.Rabexar. 8-Palán.Relar. 9-Inoperancia. 10-Sarta.Loiar. 11-Ardora.Loro.

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

doado

Autodefinido:
Horizontais: Perspicacia.Area.Galeón.RM.Lanterna.Limiao.AV.D.Adec.Rutina.Máxica.Oda.E.Enartrose.Nadar.Oi.Al.Teo.Dabondo.Obreiro.Tai.
Verticais:Parlamento.Ermida.AEB.Re.Mexedor.Salicina.E.P.AA.Cardi.Ignorar.Ar.Cat.U.T
obo.Aleatorio.Cérvido.Nt.Ión.Nasada.Anada.Eloi.
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Manuel Veiga

P

ara a literatura en castelán é importante contar
cos criadores do outro
lado do Atlántico, son os máis vivos, os que escriben desde as
marxes. Mais, as editoras españolas quéixanse de que os auto-

O PACK
LITERARIO
res latinoamericanos non venden. Cal é a razón? Os que
aprendemos a ler literatura nas
obras do boom, lembramos que

Rayuela acompañaba o póster
do Che, coma nun pack. A literatura segue asociada a unha explicación do mundo. Interésannos os escritores dos países que
moven a nosa curiosidade. É
unha verdade, parcial, pero
unha verdade ao cabo. Non re-

sulta ben promocionar autores
latinoamericanos no suplemento cultural e descualificar a
Chávez, Evo, etc. nas páxinas de
internacional. No mundo global
a realidade, as ideas e a imaxinación están conectadas. É sorprendente que non o saiban.G

É un lince solucionando o cubo de Rubik e gañou varios campionatos do mundo e Europa. Organiza o 19 e 20 de
decembro na Coruña o Campionato de España, que contará con exposicións, exhibicións e obradoiros sobre
este xogo (www.acorunarubik.pllskip.com). Chámase Ernesto Fernández Regueira e anima a todos a participar.

‘Solucionar o cubo de Rubik é como facer atletismo’

PACO VILABARROS

H. Vixande

BOCIXA

llóns de copias.
Canto tarda en facer un cubo
normal?
En competición oficial, dezaoito segundos.
Eu tardaba media hora en facer unha cara!
É cuestión de práctica. Ás veces

Placeres Castellanos
ELSA QUINTAS ALBORÉS

MULLERES / 7

8 400021 303104

1.329
anosaterra
A EQUILIBRAR
Laura Caveiro

E

Ernesto F. Regueira
Ten un palmarés de premios
impresionante.
Co cubo de Rubik gañei dúas
veces o campionato de España
e outras dúas fun segundo. Hai
unha categoría que se chama
Rubik’s Clock na que son campión de Europa e do Mundo.
Ah, hai máis dun cubo?
Hai varios modelos oficiais,
son nove categorías, aínda o
máis coñecido é o cubo de Rubik tradicional.
Eu coñecía o de toda a vida.
Algúns dos cubos oficiais non
saíron á venda en España,
aínda que se poden atopar por
internet. Logo, hai centos de
modelos elaborados por outras persoas e empresas.
Como é o Rubik’s Clock?
É un cilindro de dúas caras con
nove reloxos dunha agulla inscritos en cada unha das caras.
Logo, hai catro botóns e catro
rodas. Combinando botóns e
rodas hai que conseguir que
todos os reloxos de cada lado
marquen as doce.
Seica coñeceu o inventor.
Coñecín a Enro Rubik no pasado Campionato do Mundo
en Budapest, que gañei eu. É
moi difícil achegarse a el porque sempre hai xente que
quere pedirlle autógrafos e
esas cousas. Con todo, é moi
sinxelo e agradábel.
Debeu facerse millonario.
Fíxose. Só do cubo tradicional
no mundo vendéronse 400 mi-

01329

na casa chego a once segundos
e outras tardo vinte, depende.
E o Clock?
No último Campionato de Europa, que se celebrou hai tres
semanas e que gañei eu nesa
modalidade, tardei 9,94 segundos, case dez.

Pensei que o do cubo xa pasara
de moda había moitos anos.
Hai catro anos volveu a febre.
O ano pasado, en agosto, xa
non había en toda España sitios nos que comprar o cubo,
estaba esgotado.
E a vostede, como lle deu por aí?
Hai anos, cando saíu, trouxéronmo uns parentes de Inglaterra. Na casa sempre houbo
algún cubo e hai catro anos,
cando souben que ía haber o
primeiro Campionato de España, collino con máis forza.
Aprendera de novo cunha
forma sinxela de facelo e tardaba 50 segundos. Daquela era
unha boa marca, pero hoxe
non dá para competir. Din que
o cubo é bo para nenos e maiores. Aos nenos permítelles adquirir capacidade espacial e
aos maiores manter habilidade e pensar.
Hai que adestrarse moito?
Iso é como o atletismo, pero
non perdes habilidade da noite
para o día, aínda que precisas
ter as mans lixeiras. Calquera
pode facelo, hai 43 trillóns de
combinacións e moitas formas
de solucionalo. A nosa estratexia é tratar de colocar varias pezas ao tempo.
Non pensou empregar o ta lento para outras cousas? Abrir
caixas forte por exemplo.
De momento non tiven esa necesidade, mais é unha afección
como outras que teño: deporte, internet, xadrez...G

1936 é sinónimo de persecución e morte para moitas
mulleres galegas. Tamén o foi para Placeres e a súa familia,
que nunca puideron esquecer aquel tráxico ano que marcou
para sempre as súas vidas. Matáronlle o home e tres fillos e
ela mesmo tivo que se exiliar para salvar a vida, logo de
exercer labores de solidariedade co exército republicano.

Edicións A NOSA TERRA

quilibrar os desequilibrios,
loitar contra a pobreza e a
violencia e defender o papel das
mulleres como axentes de soberanía alimentaria, é o que move
á Marcha Mundial das Mulleres
a seguir dando pasos na nosa carreira de fondo. Delegadas de
todo o mundo virán a Vigo esta
fin de semana, ao Encontro Internacional da Marcha. Dentro
dela, defenderemos o dereito
dos pobos a decidir sobre a súa
alimentación, a súa agricultura e
a súa pesca. No Foro Internacional de Soberanía Alimentaria
haberá unha xornada de debate,
con representantes de México,
de Filipinas, de Mali, de Francia,
de Catalunya, de Ecuador... Por
Galiza falarán Lidia Senra, da Secretaría das Mulleres do Sindicato Labrego Galego e de Vía
Campesina, e Rosario Sánchez,
representante do proxecto “O
Grelo Verde”. O domingo 19,
manifestación: “cambiar a vida
das mulleres para cambiar o
mundo, cambiar o mundo para
cambiar a vida das mulleres”.
Na procura dunha necesaria
conciencia crítica, falarase no
Foro sobre o consumo responsable, seguridade alimentaria ou
produción ecolóxica. Quizais
non esteamos, no noso día a día,
tan lonxe do dito do gastrónomo
Brillat-Savarin “dime o que comes e direiche quen es”. Por iso
avánzase identificando arreo os
desequilibrios das economías
menos desenvolvidas, e creando
proxectos que, aos poucos,
vaian sendo realidades nese
mundo global en que nos movemos. Ou no que, entre convulsións da orde económica mundial, estamos todos atrapados. G

’’

Defenderemosodereito
dos pobos a decidir sobre
a súa alimentación, a súa
agricultura
e a súa
pesca”

