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Rosa Aneiros

‘O nde hai unha bibliote-
ca hai unha luz que

traspasa todos os muros, unha
luz que se fai máis intensa can-
do medran as persoas que a in-
corporan ás súas vidas. As mes-
mas persoas que logo, ao saíren
por rúas e prazas, levarán can-
da elas o reflexo desa luz, a se-
mente dese mundo novo que
algún día faremos agromar. Un
mundo máis solidario, máis
plural, máis culto, máis xusto.
Un mundo onde non se escoite
a voz adormecedora dos pode-
rosos, senón as palabras múlti-
plas e diversas de todas as per-
soas que habitamos esta casa
común que é o noso planeta”.
¿Oíches ben? É o noso planeta
non só o voso –afirma triunfal
Alba, a pequena exemplar de
vulcanoctopus hydrotherma-
lis. Gústanme moito estas pala-
bras de Agustín Fernández Paz
para festexar o 24 de outubro,
Día da Biblioteca, e levan unha
ilustración de Xosé Cobas que
quita o respiro!, continúa falan-
gueira, pero que carafio é unha
biblioteca? Hainas no fondo do
mar? Gustaríame moito entrar
nun lugar que converte os seus
visitantes en vagalumes. Pois
unha biblioteca é un espazo
ateigado de palabras, de espe-
ranza, de fantasía, dígolle. E as
palabras non só se escriben no
papel, tamén navegan nas bur-
bullas do aire e do mar que in-
ventamos todos os días. Todos
somos libros, bolboretas con ás
de versos, peixes de escamas de
tinta. Se miras ben cada rúa, ca-
da praza, cada recuncho do
océano é unha biblioteca. Un
acio de luz nas tebras. Un con-
vite a compartir. ¡Pero eu son só
un polbo branco!, retruca risei-
ra. Quizais. Pero cando ti falas,
Alba, é como se esborrancha-
ses nunha páxina en branco
que nunca ninguén estreara. E
eu, léote. �

’’

’’Todos somos libros,
bolboretas con ás de versos,
peixes de escamas de tinta”

tiña que ver exclusivamente
co labor de Giráldez como
concelleiro”.�

M.O.
O xuíz vén de condenar a dous
anos de cadea, que non cum-
prirán por non contar con an-
tecedentes, ao pago dunha in-
demnización de 22.000 euros
en concepto de danos morais e
materiais e a unha orde de
afastamento por un espazo de
cinco anos a cada un dos dous
acusados de queimar no 2005
o vehículo de David Giráldez,
concelleiro do BNG en Nigrán.
O coche do edil fora calcinado
diante da súa vivenda o 19 de
novembro do 2005 e os agora
condenados, un construtor e o
seu cuñado e á vez empregado,
foron detidos en marzo do
2007. O concelleiro nacionalis-
ta denunciara as supostas irre-
gularidades urbanísticas nun-
ha leira propiedade dun dos
acusados.

A responsábel do BNG na
comarca de Vigo, Manuela
Rodríguez, valorou positiva-
mente a sentenza, xa que con-
dena os acusados por unha
agresión á autoridade. “Os fei-
tos tiveron que ver co traballo
de David Giráldez como re-
presentante dos veciños en
Nigrán e non obedece a nin-
gún motivo familiar ou perso-
al”, que era a motivación á que
recorrían os imputados.

“A resolución parécenos
contundente e deixa claro
que ningunha persoa pode
agredir un cargo cando este
exerce a súa función”, engade
a responsábel do BNG. Ma-
nuela Rodríguez revela que a
intención do BNG non pasa-

ba pola vinganza, “a nosa in-
tención era que se recoñece-
se que a acción dos acusados

O concelleiro
de Nigrán
denunciara
irregularidades
urbanísticas

Dous anos de cárcere por
queimar o coche de Giráldez

2.
URBANISMO E LEGALIDADE

Nos últimos meses están a
saír á luz diversos problemas
urbanísticos no sur de Ponte-
vedra nos que actuou o Mi-
nisterio Fiscal. O último deles
implicou o alcalde do Conce-
llo de Baiona, Xesús Vázquez
Almuiña, que declarou como
imputado por suposta preva-
ricación urbanística. 

Con anterioridade, e des-

pois dunha importante in-
vestigación, a fiscalía actua-
ra contra o arquitecto e
dous concelleiros popula-
res de Gondomar acusados
tamén de prevaricación.

Os vínculos entre muní-
cipes e promotores inmo-
biliarios están a ser motivo
de pescuda tamén noutros
concellos da contorna.�

Abrollan as denuncias
urbanísticas no sur de Pontevedra

David Giráldez en Monteferro, onde denunciara unha tala abusiva na época na

que lle queimaron o coche.                                                                                                               PACO VILABARROS

Lupe Piñera.

Teresa G. Costa.
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Éxito da campaña Chámate con xeito. A campaña emprendida pola Uni-

versidade de Vigo para galeguizar os apelidos recibiu máis de 20.000 visitas

na súa páxina web, en tan só unha semana. Chámate con xeitoten como ob-

xectivo evitar os erros gramaticais que se producen en moitos apelidos inco-

rrectos en galego e en castelán.�

ANOSATERRA
23-29 DE OUTUBRO DE 2008

pa e responsabilidade nos pais
ca nos propios fillos”.

Pola súa banda Mercedes
Gallizo, secretaria xeral de Insti-
tucións Penitenciarias, acudiu a
recoller o denominado Premio
de Solidariedade Nacional.  Ga-
llizo reivindicou o esforzo que se
estaba a facer en humanizar no
posíbel as prisións, traballo que
considera “obriga permanente”.

CEDRO E ALBORADA. Cedro e Albora-
da recibiron os premios de Enti-
dade Solidarias que destacaron
o seu “labor altruísta e o traballo
de tanta xente voluntaria. Logra-
mos 'salvar' a moita xente, pero
lamentabelmente outros que-
daron no camiño”. Cedro é o
centro de atención para drogo-

dependencias do Concello de
Vigo, desde onde se ofrece infor-
mación, orientación, diagnósti-
co e tratamento. Pola súa banda
Alborada, Asociación Ciudada-
na de Lucha Contra la Droga
(ACLAD) recibiu o premio can-
do vén de de cumprir os  vinte e
cinco anos de funcionamento.

X.C.
A Asociación Érguete e o Patro-
nato da Fundación Érguete-In-
tegración entregaron o pasado
día 17 os premios Érguete Soli-
dariedade, no transcurso dunha
cea que chega á novena edición.
Os galardóns queren “agradecer
a todas aquelas persoas que con-
tribuíron a crear unha sociedade
máis xusta  e ás persoas que axu-
daron a Érguete a medrar e
manterse, e para distinguir o es-
forzo dos/as que desde a súa tri-
buna axudaron ou defenderon
ás vítimas reais do narcotráfico”.

Emiliano De Tapia, capelán
do Centro Penitenciario de To-
pas e Coordinador da Asocia-
ción del Desarrollo Comunitario
do bairro vallisoletano de Bue-
nos Aires, recibiu o galardón de
Profesional Solidario. Cunha
longa traxectoria de implicación
social, De Tapia destacou “o va-

lor do compromiso” e reivindi-
cou “a militancia social, unha
palabra que acaso non esteña de
moda pero que segue a ser bási-
ca para lograr un mundo me-
llor”. De Tapia está vinculado a
Galiza, porque estudou en Cam-
bados e exerceu un tempo como
crego en Vilagarcía.

O xuíz de menores en Gra-
nada, Emilio Calatayud,  fillo
dunha galega da Coruña á que
fixo referencia cando falou da
súa “metade galega”, foi o re-
ceptor do premio Profesional
Solidario (ver entrevista nas pá-
xinas 10 e 11). Calatayud cha-
mou a atención sobre a necesi-
dade de manter a conexión en-
tre a xustiza e a sociedade “e ser
conscientes de que todos po-
demos ser condenados”. En re-
ferencia aos menores, nos que
está especializado, advertiu
que “moitas veces hai máis cul-

’’Facemos votos  por un
xornalismo comprometido
e de calidade”

[Afonso Eiré]
Conselleiro Delegado de A Nosa Terra.

Afonso Eiré,  conselleiro de-
legado de Promocións Cultu-
rais Galegas, recolleu o premio
á Comunicación Solidaria,
concedido á traxectoria do xor-
nal A Nosa Terradesde a súa re-
aparición en 1977. Eiré referiu-
se a que “a comunicación leva
consigo o concepto de com-
promiso, porque o xornalista é
un servidor da sociedade a
quen se debe como interme-
diario. Comunicar non é crear
alarma social, que tanto dano
fai. Tampouco é tal a prensa
amarela ou a inflación de infor-
mación de sucesos que des-
contextualizan a realidade". 

Eiré, que recolleu como os ou-
tros premiados a escultura orixi-
nal realizada polo artista Xosé A.
Álvarez Tetuán,teimou en que
“compromiso e ética son insepa-
rábeis do concepto de militancia
que reivindica o crego Emiliano
de Tapia. Nós facemos votos por
un xornalismo comprometido
coa sociedade e coas demandas
do país e a el debemos os nosos
cen anos de historia”.

No acto interviron tamén a
anfitriona, e presidenta de Ér-
guete, Carmen Avendaño, e o
alcalde vigués Abel Caballero.�

A Nosa Terra Premio de Xornalismo Solidario 
O xuíz Emilio Calatayud, o crego
Emiliano de Tapia, a directora
de Institucións Penitenciarias Mercedes
Gallizo e as asociacións  Cedroe Alborada
son os outros premiados por Érguete

PREMIOS ÉRGUETE

Francisco Otero, representante de Cedro; Emilio Calatayud; Mercedes Gallizo; Xosé Cancelo, representante de Alborada; Afonso Eiré e Emiliano Tapia [desde a esquerda]. PACO VILABARROS

Baltasar Garzón e o fiscal Javier

Zaragoza, foron premiados nos

dous primeiros anos destes ga-

lardóns que o ano 2009 cumpri-

rán a súa primeira década. Desde

o ano 2000 a nómina é de máis

de corenta e cinco persoas ou

institucións ben coñecidas. Entre

todos eles están os nomes de Xu-

lio Fernández Gaioso, Xavier Rie-

ra, Genma Nierga, Xosé António

Vázquez Taín, Xosé Cuíña, Luís

Mariñas,  Médicos do Mundo, Xo-

sé Antonio Martín Pallín, Carmen

Avendaño, Iñaki Gabilondo, Pilar

Bardem, Isabel Durántez, Gerar-

do Herrero, Antón Bouzas ou Ro-

salía Mera.�

Unha década de premios
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rior, ollar urbanizacións deste
estilo paralizadas, algunhas de
luxo, cando menos aparente,
coma o Mirador de Sales, en
San Xulian, concello de Vedra,
que ia a contar con lagoa, cole-
xio e centro comercial. 

Noutros casos os acredores
fanse cargo do remate das obras,
o Val do Seixo na Manchica, a
medio facer, será rematado por
unha comunidade de acredores,
obviamente a maioría deles sub-
ministradores da propia obra.

O MIRADOR DE SALES, UNHA URBANIZA-
CIÓN CON LAGOA.Foi un macro pro-
xecto, con centos de chalets por
facer. Pretendía ter a impronta
dunha urbanización de luxo,
con piscina, lagoa, centro co-
mercial e colexio. A idea partiu

na ladeira dun monte faría o lu-
gar suficientemente apetecíbel
para o comprador, incluso a pre-
zos desorbitados.

O que a priori era proxecto
redondo pinchou rápidamen-
te, non pasaron de construirse
as vivendas da frontal, dúas du-
cias, na actualidade saqueadas,
a semellanza de calquera gue-

Alberte Rivero [TEXTO E FOTOS]

O peche da billa por
parte dos bancos,
tanto á hora de
conceder créditos

á empresa como extremando a
rixidez na concesión de hipote-
cas, está a levar as construtoras
a unha situación económica
complicada. 

As urbanizacións de adosa-
dos do interior de Galicia foron
as máis afectadas. Varias son as
razóns, tratábase de compras
de investimento e agora os in-
vestidores non ven no tixolo
rendimento a curto prazo. Por
outra parte, os compradores
de segunda vivenda escapan
maioritariamente á costa. Non
é dificil, transitando polo inte-

da promotora Acibro XXI basada
na gran cantidade de deman-
dantes deste tipo de vivendas
que existía no entorno de Com-
postela. A urbanización sitúase a
pouco máis de catro quilóme-
tros da capital de Galicia, no con-
cello de Vedra, no lugar de San
Xulian. A compra dos amplos te-
rreos dun antigo aserradoiro e

rra. O que eran as cociñas, arrin-
cadas, algo semellante lle acon-
teceu ás centrais eléctricas e
mesmo ás escadas que condu-
cían aos pisos superiores. Ac-
tualmente utilízana os rapaces
como lugar de botellón.

Dous anos despois da súa
paralización, non fallan, ano
tras ano, rumores sobre a con-

AALDEAGLOBAL.4. ANOSATERRA
23-29 DE OUTUBRO DE 2008

Os chalés de medianeira, sobre todo
no interior, vítimas principais da crise

A quen lle endoso un adosado?

>>>

OS EFECTOS DA BURBULLA INMOBILIARIA

Mirador de Sales, no concello de Vedra a algo máis de catro km de Santiago, macro proxecto de luxo con centos de chalets [non pasaron de construir unha ducia] , piscina, colexio e lagoa.

A do  Val do Seixo ía ser a grande urbanización de chalets adosados no concello da Merca, no lugar da Manchica. 
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ronse na obriga de aceptar a
oferta do promotor de mercar
un piso noutro lugar para, cando
menos, non perder os cartos. É o
caso de Ánxel Méndez, tras dei-
xar un sinal de trinta e cinco mil
euros e presionar o promotor, ao
ver que a obra non ía adiante,
aceptou a oferta deste de mercar
un apartamento en Boiro, no cal
por suposto non vivirá de ma-
neira habitual. “Foi a única ma-
neira que vin de non perder os
cartos, é certo que agora com-
prei outro adosado para vivir
aquí en Barbadás e multiplicá-
ronseme os gastos”.�

todas as obras proxectadas tive-
ron un final rendíbel. O máis da-
nado, coma no resto de Galicia,
foron as urbanizacións de ado-
sados. Xusto a carón da N-540,

tinuación do proxecto. Rumo-
res escoitados con especial le-
dicia por parte do grupo gober-
nante de Vedra.

OS ACREDORES FORMAN UNHA NOVA
PROMOTORA NA MANCHICA.A do  Val
do Seixoía ser a grande urbani-
zación de chalets adosados no
concello da Merca, no lugar da
Manchica. Nunha primeira fase
estanse construíndo cento cin-
cuenta. Habería unha segunda
fase, agora descartada, doutros
douscentos. A voráxine cons-
trutora e o presumíbel futuro de
vendas a prezos elevados fixo
que donos de leiras no mesmo
lugar proxectasen outras urba-
nizacións, aínda que só en pa-
pel, agora inviábeis. 

A promotora Garrido y Ló-
pez iniciou as obras cun ritmo
de vendas vertixinoso, cunha
oficina exclusiva, na que se da-
ba vez de modo parecido aos
hospitais. Doce mil euros de en-
trada garantían a reserva dun
adosado, cuxo valor abalaba
entre os cento cincuenta até os
cento oitenta mil euros. O resto
do custe abonábase á recepción
dos chalets rematados. 

A situación económica mu-
dou e hai un ano a promotora
desacelerou enormemente o rit-
mo de obra. Ao mesmo tempo
atrasáballe o pago aos subminis-
tradores. As obras estiveron in-
cluso paralizadas durante un
tempo. Agora os acredores, da-
cordo cos promotores da obra,
afrontan o remate dos adosados.
Conforman esta atípica comu-
nidade promotora, nova nas sú-
as formas, o subministrador de
formigón, o construtor, vende-
dores de ferramenta e un grupo
variopinto de acredores. 

O obxetivo é que os chalets
se rematen e así recuperar os
cartos que nestes momentos
lles adebedaba a promotora
inicial. Á fronte da comunida-
de de acredores está Felipe Ro-
dríguez, dono de Cofervi, em-
presa construtora “confiamos
especialmente en que os com-
pradores ao final non se boten
atrás, xa falamos coa maioría e
quere quedarse co adosado, al-
gún que comprou como inves-
timento igual falla a última ho-
ra e prefire perder a entrada”.

O que si teñen seguro e que
rematarán coa obra, segundo
eles “custe o que custe”.

UN PISO A CAMBIO, NOUTRO LUGAR.O
concello de Barbadás, próximo a
Ourense, viviu un boomdesor-
bitado en canto a construción
nos últimos dez anos, pero non

unha urbanización, a medio fa-
cer, languidece á espera dun re-
mate imposíbel. Algúns com-
pradores entregaran xa máis de
trinta e cinco mil euros. Agora ví-

ATAPUERCA
FRANQUISTA

Mª Xosé Queizán

Oxuíz Baltasar Garzón ábre-
lle un xuízo ao franquismo

e ordena abrir 19 fosas comúns
cos restos humanos de 114.266
víctimas. Imaxe insólita: coida-
dosas mans antropólogas re-
moven a terra limpando ósos, e
non se trata de restos prehistóri-
cos, senón de persoas que foron
masacradas por cavernícolas
que aínda poderían vivir. Non
só sacan á luz corpos ocultos,
senón que denuncian os crimes
e os criminais que os enterra-
ron, por primeira vez desde hai
72 anos. E isto é un acto de xusti-
za de tal importancia que toda a
xente de ben debería saír á rúa
para celebralo. 

A transición foi de panos
quentes para conseguir a demo-
cracia. Pero o medo durou tanto
que mentres non se ditou a lei da
Memoria Histórica, as familias
non ousaron denunciar para
que un xuíz acepte investigar os
feitos. Porque sen denuncia non
hai causa e sen corpo non hai
delito. Esas son as regras xudi-
ciais. Por iso cómpre abrir as fo-
sas. Non, creo, para que as fami-
lias recuperen os ósos, nun de-
sagravio primitivo, senón a xus-
tiza que por dereito merecen,
non so elas, senón toda a socie-
dade, máis aínda, toda a huma-
nidade como alega Garzón. 

A fiscalía vai recorrer a deci-
sión xudicial porque o concepto
de crimes contra a humanidade
estableceuse despois do 1945 e
non pode aplicarse con caracter
retroactivo. Pola contra, penso
que demostra un proceso de
humanización que leva a xulgar
os crimes cometidos, non para
desquitarse, senón para evitar
que se volvan producir. 

Tamén considero mesquiño
aludir a motivos persoais de
Garzón para iniciar este proce-
so. Nada importan politicamen-
te. O xuíz merece parabéns. �

’’

’’Demostra un proceso 
de humanización que leva
a xulgar os crimes
cometidos, non para

desquitarse,
senón para
evitar que se
volvan
producir”

>>>

As quebras de promotoras, xa
sexa vía concurso de acredo-
res ou fuga do empresario, le-
varon a que algunhas constru-
toras deixasen tras de si innu-
merábeis problemas nalgun-
has familias.

En Galicia, Fadesa, Egano,
Proinsa ou Marvar, tras a súa
desaparición, deixaron que-
bradeiros de cabeza para
aqueles compradores, que
tratan de legalizar as vivendas
adquiridas, tarefa nada doada
ao carecer, moitas delas, tras a

disolución da promotora, de
cédula de habitabilidade. 

En xaneiro de 2008, Xosé

Manuel Martínez Barros, pro-
pietario de Marvar, desapare-
cía. Pasados nove meses, aín-
da hai noventa e dous pisos e
seis baixos dun edificio cons-
truído na Caniza que carecen
de enerxía eléctrica e teléfono. 

A construción non ten a li-
cenza definitiva de ocupa-
ción, polo que Unión Fenosa e
Telefónica non prestan os ser-
vizos reclamados polos pro-
pietarios. Está atípica situa-
ción obriga os donos dos pisos
a ter outra vivenda alugada
con multiplicación de gastos.
Conseguir, a día de hoxe, a li-
cenza definitiva  parece im-
probábel dada a arañeira bu-
rocrática que hai que sortear.

Os propietarios penden
dos balcóns carteis solicitan-
do enerxía eléctrica ou carteis
de “véndese”, algo que seme-
lla imposíbel.�

Unión Fenosa curtoulle, a
pasada semana, o submi-
nistro eléctrico á nave que
Marvar ten en Tebra, con-
cello de Tomiño, onde nove
meses despois continúan

realizando garda en quen-
das os obreiros da empresa
para evitar expolio e poder
cobrar as liquidacións. Al-
gúns levaban vinte anos na
empresa.�

Pisos sen electricidade nin teléfono

Até os vixiantes quedaron sen luz

Pasados nove meses,
aínda hai noventa e dous
pisos e seis baixos dun
edificio construído na
Cañiza que carecen de
enerxía eléctrica e teléfono”

’’

Edificio na Caniza que carece de enerxía eléctrica e teléfono.

Cidade pantasma
en Pereiro de Aguiar

As urbanizacións de adosados,

onde máis están a sufrir a crise

económica é no interior. Algun-

has languidecen como cidades

pantasma, con todas as viven-

das vendidas pero sen apenas

habitantes reais. Singular é o

caso da construción de Fadesa,

no concello de Pereiro de

Aguiar, sen vida e con aparien-

cia de barracóns do deserto

americano, sumado ao discutí-

bel gusto do arquitecto.�

Ao ver que a obra non ía
adiante, aceptou a oferta
dun apartamento na costa,
no que por suposto non
vivirá de maneira habitual”

’’
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TOGAS
E SOTANAS

Manuel Cidrás

A polémica decisión do
xuíz Garzón de abrirlle

dilixencias ao franquismo pro-
dúceme sensacións encontra-
das entre as que salientan dú-
as. Unha é a instintiva repul-
sión que sinto á idea de im-
prescritibilidade dos delitos,
aínda dos máis noxentos. A
outra é a convicción de que a
xustiza histórica é unha cousa
seria de máis para deixala en
mans dos xuíces.

Esta xudicialización dos
xuízos históricos é un dispara-
te que revela o fracaso doutras
vías máis idóneas, intentadas
dun xeito tan tardío como ine-
ficaz pola Lei de Memoria His-
tórica. Que a estas alturas haxa
milleiros de familias penden-
tes de que se localicen e levan-
ten as foxas comúns nas que
xacen os seus devanceiros
cando na moito máis recente
guerra de Bosnia, por poñer
un caso, hai tempo que se le-
vantaron todos os enterra-
mentos, é proba disto. Todo
deriva do pacto de silencio im-
plícito no Pacto de Reforma
Política, que impuxo unha re-
conciliación sen verdade: un
contrasentido.

Máis disparatado é aínda o
discurso reconciliador dos ven-
cedores conforme ao que non
se debe remexer no pasado pa-
ra non reabrir feridas. Dispara-
tado e hipócrita porque quen o
practican non só enalteceron o
seu martiroloxio particular du-
rante a Ditadura senón que
persisten no seu afán sen acou-
go. Velaí están as sotanas que,
mentres fan cruces pola simple
mención da memoria históri-
ca, elevan en tandas de a centos
os seus mortos daqueles días á
condición de beatos. Agora din
que hai 500 máis con proceso
aberto na Santa Sé, onde non
cabe prescrición nin amnistía.
Ningún deles está nas listas de
Garzón porque a Igrexa Católi-
ca practica unha memoria vito-
riosa que non admite a santida-
de dos vencidos. �

’’

A xustiza histórica
non pode estar
nas mans
dos xuíces”

’’

M. Obelleiro
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Unha marea multicolor, entre a
que destacaba o violeta, perco-
rreu as principais arterias de Vigo
o pasado 19 de outubro baixo o
lema ‘Marcha con nós para cam-
biar o mundo’. Cánticos contra o
patriarcado, contra a violencia
de xénero, contra o capitalismo e
contra a penalización do aborto
escoitábanse canda os lemas a
prol da soberanía alimentaria, fío
condutor do VII Encontro Inter-
nacional das Mulleres que aco-
lleu Galiza a pasada semana. A
marcha comezaba cunha crea-
ción composta por sandalias e
pedras dos cinco continentes
que simbolizaban o camiño que
as mulleres perseguen en defen-
sa dos seus dereitos e dun mun-
do mellor. Pechábase coas ver-
bas de Tareixa Otero, represen-
tante da Galiza, de Caridad Ya-
nes, de Filipinas, e de Nana Aicha
Cissé, de Malí, que lle transmiti-
ron ás asistentes a esencia da
Marcha Mundial das Mulleres
(MMM), cambiar o mundo para
cambiar a vida das mulleres,
cambiar a vida das mulleres para
cambiar o mundo.

Atrás quedaron as xornadas
de debate das que emanaron va-
rios documentos, entre os que
destaca o Informe de Europa,
centrado na crise financeira, e a
presentación do libro que con-
memora o décimo aniversario
do tecido feminista máis esten-
dida do mundo. O feminismo en
Galiza, a violencia machista, a
loita antisistema, a paz, a desmi-
litarización e as novas liñas de
acción das mulleres foron anali-
zados polas participantes do en-
contro. O foro de Soberanía Ali-
mentaria e a feira que a MMM
celebrou durante a pasada fin de
semana, na que protestaron po-
la mercantilización dos alimen-
tos, complementaron as accións
deste VII encontro, que de Vigo
viaxa no 2010 ao Congo.�

Galiza violeta
coa Marcha Mundial das Mulleres
O VII Encontro
Internacional
das Mulleres
culminou cunha
manifestación polas
rúas de Vigo na que
participaron varios
miles de persoas

Distintos aspectos da manifestación da Marcha Mundial das Mulleres. 
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extraerlle os seu valores e inter-
pretalos desde a actualidade.
AAss  nnoovvaass  NNoorrmmaass  ddoo  HHáábbiittaatt  iinn--
ttrroodduucceenn  aallgguunnhhaass  ppoossiibbiilliiddaa--
ddeess  ddee  lliibbeerrddaaddee  ddee  ccrreeaacciióónn  nnaa
pprroommoocciióónn  pprriivvaaddaa,,  ppeerroo  ccuunn
ccoonnttrrooll  ppoorr  ppaarrttee  ddaa  AAddmmiinniiss--
ttrraacciióónn..  NNoonn  iimmpplliiccaa  ttuutteellaarr  aa
aarrqquuiitteeccttuurraa??
Basicamente, o que pretende
non é posíbel. Que lle propoñas
a un promotor unha solución
que despois ten que aprobar un
tribunal na Administración non
serve. Non só é burocrático, se-
nón que tampouco garante que
a solución proposta vaia adian-
te. A promoción privada é un
negocio que mide os riscos e
non pode experimentar no ba-
leiro. O que vai acontecer é que
os promotores non van empre-
gar esa posibilidade.

CAMBIOS.

AA  oouuttrraa  ooppcciióónn  ppaarraa  uunn  pprrooffee--
ssiioonnaall,,  aa  aarrqquuiitteeccttuurraa  iinnssttiittuucciioo--
nnaall,,  oobbrriiggaa  aa  aaccuuddiirr  aa  ccoonnccuurrssooss..
E profesionalmente non é unha
garantía, mais non somos o úni-
co sector con dificultades para
manternos no mercado laboral.
AA  oouuttrraa  lliiññaa  nnaa  qquuee  iinnssiisstteenn  éé  nnaa
eeddiiffiiccaacciióónn  uunniiffaammiilliiaarr,,  éé  aa  mmááiiss
ccrreeaattiivvaa??
Non. O que sucede é que coñe-
ces ao usuario final. Na gran pro-
moción de vivendas ou na obra
pública hai que facer unha abs-
tracción. Na vivenda unifamiliar
é máis doado coñecer os dese-
xos e necesidades da clientela.�

bbaallccoonnaaddaass  pprreetteennssiioossaass  qquuee
ttaannttoo  gguussttaann  ááss  ccllaasseess  mmeeddiiaass..
Réxense polos mesmos princi-
pios e son absurdas. En arquitec-
tura, hai que partir do respecto e
dos valores do contexto pero si-
tuarse no momento presente.
Non podemos imitar algo que xa
non é imitábel porque os oficios
para realizalo non son os mes-
mos. O resultado son casas de
cartón pedra. Á tradición hai que

profesionais son un exemplo de
boa funcionalidade e constru-
ción, ademais de moitos outros
valores. Moitos compañeiros
que dan o mellor no seu traballo
son inxustamente criticados
desde o descoñecemento.

RESTRICIÓNS Á CREACIÓN.

VVoosstteeddeess  ccéénnttrraannssee  nnaa  vviivveennddaa
uunniiffaammiilliiaarr  ee  nnaa  aarrqquuiitteeccttuurraa
iinnssttiittuucciioonnaall..  ÉÉ  ddiiffíícciill  eennttrraarr  nnaa
pprroommoocciióónn  pprriivvaaddaa??
A profesión funciona en base a
relacións persoais. Non se busca
a calidade profesional como en
moitas outras. Quizais agora ha-
xa xente que por vernos na pren-
sa pense que somos caros, non é
así, ou que estamos moi ocupa-
dos, pero non nos sobra traballo.
Estes días, na nosa primeira rela-
ción no ámbito da promoción
privada, a relación é excelente e
frutífera para ambas as dúas par-
tes. Somos moi serios en canto a
respectar orzamentos.
EEssttáá  aa  pprroommoocciióónn  pprriivvaaddaa  eexxccee--
ssiivvaammeennttee  ccoonnssttrriinnxxiiddaa??
Está constrinxida a determina-
das formas de traballar. Isto em-
peza a mudar, mais até agora os
promotores eran remisos a in-
vestigar, a ir a por ocos de mer-
cado distintos dos típicos novos
edificios de vivendas que vemos
todos os días. Hoxe a xente ve os
inconvenientes desas obras e
comeza a pedir algo diferente.
EE  qquuee  ooppiinnaa  ddaass  rreessttrriicciióónnss  ccuull--
ttuurraaiiss??  QQuueerroo  ddiicciirr,,  aa  iimmppoossiicciióónn
ddaass  ffaacchhaaddaass  ddee  ppeeddrraa  sseerrrraaddaa  ee

mmaaiiss  nnoonn  ppeennssaa  qquuee  ooss  rreessuullttaa--
ddooss  pprrááccttiiccooss  eessttáánn  mmooii  ccuueess--
ttiioonnaaddooss??
En xeral os nosos clientes mos-
tran un grao de satisfacción alto,
funcionalidade incluída. Existe
hoxendía unha manida e reac-
cionaria ecuación que iguala
deseño e desatención á como-
didade. Esa idea simplemente
agacha o tradicional medo á in-
novación. A historia da evolu-
ción, artística e funcional, é un-
ha sucesión de rexeitamentos
da xente ante o novo.
AA  xxeennttee  ddii,,  mmooii  mmooddeerrnnoo,,  mmaaiiss
nnoonn  ffuunncciioonnaa,,  oouu  vvaaii  mmooiittoo  ccaa--
lloorr  ddeennttrroo  oouu  eennttrraa  aa  aauuggaa......
Curiosamente, en calquera ám-
bito creativo só as obras que te-
ñen un traballo detrás son con-
trovertidas ou admiradas. Hoxe
nos medios de comunicación é
noticia a opinión negativa. Non
recoñecemos o positivo e hai
receo cara o que difire do habi-
tual. As obras recoñecidas polos

AALDEAGLOBAL.7.

H. Vixande
Lupe Piñera (Madrid, 1960)
aborda o encaixe da arquitec-
tura de vangarda na nosa so-
ciedade con ocasión da conce-
sión do Premio FAD na catego-
ría Cidade e Paisaxe.
VVeeññeenn  ddee  rreecciibbiirr  uunn  pprreemmiioo
FFAADD..
Concedéronos o premio na ca-
tegoría Cidade e Paisaxe por un-
ha obra que consiste na realiza-
ción de 40 casetas de mariñeiros
no porto de Cangas. O proxecto
está nun lugar delicado, pois
conflúen nel cidade e porto. A
obrigada disposición lineal no
peirao levou a un edificio perme-
ábel tanto á paisaxe como á con-
fluencia entre cidadáns e pesca-
dores. Potenciar no espigón o
uso para o paseo ou a pesca,
xunto á creación dunha praza de
encontro co casco urbano para
usuarios do náutico, implicou
reencontrar a cidade co mar. Os
departamentos agrúpanse en
dous ou tres, cun lugar pechado
exterior entre eles e entre varios
grupos, para conectalos e permi-
tir percibir a paisaxe e participar
das labores mariñeiras. Unha
malla calada, que facilita o paso
da vista e do aire, ao tempo con-
figura un único espazo público.
A construción metálica e lixeira
evoca tanto construcións navais
como artes de pesca, e cambia
durante o día ou a posición do
espectador como cambian de-
cotío os portos.
VVoosstteeddeess  ccaarraacctteerríízzaannssee  ppoorr
uunnhhaa  aarrqquuiitteeccttuurraa  ddee  vvaannggaarrddaa,,

Lupe Piñera, arquitecta
‘Moitos arquitectos son criticados por ser creativos’

Nova pero
recoñecida

Lupe Piñera vén de ser galardoa-

da, xunto co seu compañeiro

Xesús Irisarri, cun dos Premios

da Fundación Fomento ás Artes

Decorativas (FAD), distincións de

prestixio internacional que reco-

ñecen obras dentro da Penínsu-

la. Outros proxectos seus estive-

ron presentes en varias bienais e

estranxeiras, entre elas a de Ve-

necia. Recibiu tamén o Premio

do Colexio de Arquitectos de

Galicia e o Juana de Vega.�

Centro de saúde en Miño e [á dereita] a Facultade de Educación e Deporte do Campus de Pontevedra (Proxectos de Lupe Piñera e Xesús Irisarri).                                                                                                                                      MANUEL GONZÁLEZ VICENTE

’’A normativa moitas veces
trata de evitar abusos,
pero limita outras
posibilidades desexábeis”

’’Imitar o pasado acaba nunha
arquitectura
de cartón pedra”

PACO VILABARROS
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SOBRE A VACINA
DO PAPILOMA
HUMANO

De repente irrompeu nos me-
dios de comunicación, con
moita forza, a mensaxe da ne-
cesidade de vacinar as nenas
para previrlles o cancro de útero
con esta vacina.

A este respecto, limos un in-
forme nunha revista especializa-
da que nos puxo os pelos de
punta. Porque, resulta que nos
EE UU, entre as nenas vacina-
das, déronse 18 casos de morte e
8.864 casos de efectos adversos,
moitos deles moi graves, até tal
punto que xa están nos tribunais
algunhas reclamacións contra o
laboratorio produtor.

Ademais, resulta que a dou-
tora Diana Harper, que interveu
no desenvolvemento desta va-
cina, manifestou que esta “non
leva o tempo suficiente para ter
unha vixilancia de postcomer-
cialización que permita com-
prender realmente todos os
seus posíbeis efectos secunda-
rios”, e que “os efectos secunda-
rios que se notificaron son reais
e non poden ignorarse.”

Pero hai algo máis grave: o
informe final do estudo sobre
os efectos desta vacina pre-
sentarase aínda o 30 de setem-
bro do 2009.

Despois de enumerar toda
unha listaxe de graves efectos
secundarios, atribuídos a este
medicamento, faise unha serie
de inquietantes preguntas: ¿A
que intereses obedecen as pré-
sas das nosas autoridades e aso-
ciacións profesionais médicas
por vacinar o maior número
posíbel de nenas? ¿Estarase fa-
cendo o estudo sobre segurida-
de coas nenas de aquí? ¿Están
utilizándose as nenas deste Es-
tado como cobaias, sen sabelo
elas nin os seus pais?

E agora preguntámonos: Os
políticos que nos representan,
¿non están aí para garantirnos a
nosa seguridade? ¿É posíbel que
a ineptitude, a irresponsabilida-
de, o papanatismo…, ou a am-

bición, fagan posíbel que millei-
ros de nenas e mozas  sexan so-
metidas a estas vacinacións sen
garantía ningunha? En poucos
anos, máis de 30 mil millóns de
euros, irán á caixa forte do labo-
ratorio fornecedor. O sistema
sanitario público atoparase for-
temente descapitalizado. ¿Por
que non se lles fai caso aos pro-
fesionais que a través dun ma-
nifesto feito público, están a de-
mandar unha moratoria na
aplicación da vacina, debido,
precisamente, á inseguridade
existente, tendo en conta, ade-
mais, que até que pasen  30 ou
35 anos, non se saberá o exito
das vacinacións?

Lembramos o dito polo dou-
tor Richard Roberts, (Premio
Nobel de Medicina) no xornal
La Vanguardia, “Las Multina-
cionales farmacéuticas, finan-
cian a sus chicos para que sal-
gan elegidos y cuando no le sa-
len buscan financiar a los otros
... .Y sé de lo que hablo”. Así res-
postoulle ao entrevistador con
seguridade.

Dito isto, nós, que non co-
mungamos con rodas de muí-
ño que nos  vacinen contra os
posíbeis efectos epidémicos da
corrupción politica, facendo
metástase no sistema sanitario
público, só nos queda gritar:
¡Socorro!�

Anxo González
e Manuel Guerra

(Vigo)

O CHE
DE OLEIROS

Os rueiros das nosas vilas es-
tán cheos dunha morea de re-
cordos a militares de dubido-
so mérito. Dende un tal Millán
Astray na Coruña até o recor-
do ao último de Filipinas en
Lalín. Cecais por ser este o úl-
timo ten máis simpatías. Pero
disque os turistas fan moitas
máis fotos co porco de bronce
de Lalín que co derradeiro de
Filipinas. 

Ninguén se molestou en
quitar a lista dos caídos de
Santiago de Vigo ou a simbo-
loxía fascista dalgunhas fon-
tes. Moitos doentes empeoran
repentinamente ao saber que
Juan Canalejo, militar de ca-
rreira,  será o que trate as súas
doenzas…

Pero claro, pór en Oleiros o
retrato do Che Guevara é un
delito… O contribuínte non
soporta o custo do Che. Vigo,
Pontevedra e Ferrol teñen as
cruces máis horrorosas que re-
cordan o tardofranquismo.
Afortunadamente hai alguén
que as pinta  de rosa de cando
en vez. De feas... que sexan ta-
mén horteras.

Dicir que Oleiros non ten
nada que ver co Che denota
unha certa dose de ignorancia.

O Che é un símbolo da in-
submisión dos pequenos pe-
rante os xigantes, da loita dos
obreiros ante o capitalismo. A
súa estatua está en Oleiros co-
ma podería estar no Congo, lu-
gar no que tamén loitou. Men-
tres, outros lugares seguen fa-
cendo gala de caudillos acau-
dalados, destronados e desvir-
tuados. 

Hai un tempo Oleiros
apoiou a Palestina con men-
saxes nos seus carteis lumino-
sos. Outros concellos apoian
o marqués que teña a ben ve-
ranear e aposentar o seu
branco cu nas súas benditas
praias de bandeira azul.�

Enmanuel Rueda
(Baiona)

CARTAS

XO
SÉ

 L
O

IS

No número 1.327 publicábase
unha carta de Balbino Pérez
Bellas que, sintetizada, puido
inducir a erro. A referencia ao
fracaso de Cuba era, en reali-
dade, unha referencia ao fra-
caso do embargo a Cuba. A
alusión a México referíase ao
México de 1910.�

FE DE ERROS

MÁIS FUME
Luís Lamas

G alicia cheira, de novo, a fume, e iso que aínda non é tem-
po de curar os chourizos. Trátase do BNG que, outra vez,

comprou fume. Era previsíbel, por non dicir seguro: o Bloque
volve apoiar as contas do Estado. Están encantados porque lle
meteron outro gol a Touriño e tiveron os seus 15 minutos de
gloria. Quintana é a versión galaica de Joe, o fontaneiro.  Pois
nada, parabéns para o BNG que, dende o punto de vista elec-
toral, é evidente que sae fortalecido ao dar a sensación de que
grazas a eles 125 millóns de euros van vir para Galicia. Daquela
todos contentos. Pero é outro holograma nesta Galicia virtual
na que vivimos. E ademais é un mal negocio para o país por-
que cando o que merecemos por xustiza nolo dan porque pre-
cisan os votos, quere dicir que temos un sistema inxusto: érao
cando nos prexudicaba, e segue séndoo agora que, aparente-
mente, nos beneficia.

¿É xusto que a famosa subcomisión de seguimento das in-
versións do Estado en Galicia se cree só por interese do go-
berno? Evidentemente non. Por iso, porque é un falta de res-
pecto, o BNG non debería entrar a ese xogo, sempre, claro es-
tá, que o interese do país fose o primeiro. Que lonxe quedan
aqueles tempos onde o BNG berraba: ¡Galiza atende, non vo-
tes a quen te vende! Hoxe
son tamén eles os que cola-
boran na venda. 

O BNG debería preguntar
onde foron os investimentos
que se ían facer polo seu
apoio aos orzamentos do
pasado ano. En Lugo, por
exemplo, só se gastou o 40%
do presupostado, pero olla
para outro lado.  Ao BNG
gústalle o fume, a min máis
os chourizos, e penso que os
galegos tamén. �

’’

O BNG debería preguntar
onde foron os
investimentos que se
ían facer polo seu apoio
aos orzamentos
do pasado
ano”

’’
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mento en 2007. Porén, a conse-
lleira alega que a redución dé-
bese a desaparición dos fondos
IFOP da UE.

Malia a súa prudencia habi-
tual, Fernández Antonio reco-
ñeceu que a crise bancaria
ameaza a economía do país, es-
pecialmente os que necesitan
préstamos a curto prazo. “As
fontes de financiamento que
foron pechando nos últimos
meses poden provocar serios
problemas en empresas viá-
beis", advertiu o conselleiro.

As contas da Xunta, que ago-
ra comezan a tramitarse no Par-
lamento, prevén “un incremen-
to dos avais a empresas en até
500 millóns” para paliar o déficit
de préstamos nos bancos.�

POLÍTICA.9.

Manuel Vilas
“O responsábel agora é darlle a
economía o que necesita”. O
conselleiro de Economía fechou
a presentación dos orzamentos
de 2009 no Parlamento con esta
cita de Paul Krugman, novo Pre-
mio Nóbel. Krugman utilizou es-
ta frase para xustificar a interven-
ción do Estado na banca, Xosé
Ramón Fernández Antonio
usouna para xustificar o aumen-
to do gasto nun 4,2%. En 2009,
ano electoral, a débeda da Xunta
aumentará até o 1% do PIB, o
máximo que permite a Lei.

A Xunta asegura que destina-
rá a suba sobre todo a crear pos-
tos de traballo e mellorar os ser-
vizos públicos. Así as políticas de
emprego (11,7%) e de servizos
sociais (10,7%) son as que máis
medran. Con todo, o gasto en
persoal (4,7%) crecerá máis que
os investimentos reais (4,1%).

DEMASIADOS GASTOS EN PROTOCOLO,

CRITICA O PP.Segundo a análise do
PPdeG, o aumento do gasto de
persoal é aínda maior, do 7%.
Por iso Alberte Núñez Feixóo
cre que a Xunta recorre ao défi-
cit para "vivir mellor a conta
das familias galegas". E máis, o
líder dos conservadores fala do

"incremento desmedido" do
protocolo. En particular critica
que o Goberno comprase unha
berlina para o presidente por
480.000 euros. "Eu non podería
andar nun coche de case me-
dio millón de euros” di Feixóo,
disposto a apostar por un dis-
curso populista ante a chegada
da recesión.

Unha crise que fará caer un
2,4% os ingresos da Xunta en im-
postos. Por exemplo, o gravame
de transmisións patrimoniais
descenderá máis dun 10 por
cento por mor da fin da burbulla
inmobiliaria. Con menos cartos
no peto, Fernández Antonio ex-
plica que “determinadas políti-
cas teñan que estar por diante
doutras”. Son tres as consellerías
que terán menos diñeiro: Pesca
(-11%), Vivenda (-2,1%) e a pro-
pia Economía (-0,1%).

MENOS DIÑEIRO PARA PESCA. Desta-
ca a caída da Consellaría de
Pesca. Cómpre lembrar que o
departamento da socialista
Carme Gallego deixou sen exe-
cutar boa parte do seu orza-
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Damián Villalaín

Éposible que o franquismo
xa estea condenado pola

historia, pero tampouco está de
máis que o veredito dos histo-
riadores teña un novo apoio na
condena xudicial que busca
Baltasar Garzón. Os que se afe-
rran a ese tópico fariseo e pau-
pérrimo das “feridas do pasa-
do” deberían decatarse de que
ningún país ten por que vivir
perpetuamente enriba dunha
gran fosa común. E así como a
esquerda cerra a boca diante da
tenaz enxurrada de “mártires”
argallada polo Vaticano e os
seus delegados en España –sei-
ca neste caso tanto ten que se
reabran as célebres “feridas do
pasado”– a dereita tamén debe-
ría calar, polo menos calar res-
pectuosamente, ante o intento
de Garzón de dignificar as víti-
mas e facer recaer a vergonza
sobre o réxime que as causou.

A dereita vai ter que ir apren-
dendo a cadrar as contas: os cri-
mes do franquismo non son
nin menos bestiais nin menos
execrables que os case mil asa-
sinatos cometidos pola ETA.
Non se pode condenar con ver-
bo encendido e dorida indigna-
ción os crimes da mafia vasca e,
ao mesmo tempo, exculpar,
desdeñar ou silenciar o inmen-
so exercicio de terror e vinganza
despregado por Franco e os
seus secuaces durante e despois
da Guerra Civil. O PP debería ta-
mén neste caso estar coas víti-
mas, como está coas vítimas da
ETA, e non cos verdugos nin
con quen os xustifica.

Algún día, cando os mortos
teñan por fin sepultura, os de-
mócratas deberán facerlle un
monumento ao xuíz Garzón.
Ou darlle un premio. Ou convi-
dalo a unha cea. E sería bo que a
eses actos tamén puidesen acu-
dir os dirixentes do PP. E que
puidesen facelo sen que lles
caia a cara de vergonza. �

GARZÓN’’

’’Cando os mortos
teñan por fin sepultura,
os demócratas deberán
facerlle un monumento
a Garzón”

Xosé Ramón Fernández Antonio, Conselleiro de Economía. AGN

Por primeira vez
o goberno galego
endebedarase todo
o que lle permite
a lei para responder
á crise. O PP di que
o bipartito usa
o déficit para
‘vivir mellor a conta
das familias’ e
reclama austeridade

A crise fará caer un 2,4% os ingresos
da Xunta en impostos

’’Malia a súa prudencia
habitual, Fernández
Antonio recoñeceu que a
crise ameaza os préstamos
a curto prazo”
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H. Vixande
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Xuíz desde 1980 e titular de
xulgados de menores desde
1988, Emilio Calatayud (Ciu-
dad Real, 1955) vén de recibir
un dos premios Érguete, en
concreto na categoría de Pro-
fesional Solidario pola súa la-
bor profesional nos xulgados
de Granada.
AA  ffiissccaallííaa  ddee  CCaattaalluunnyyaa  vvéénn  ddee
ppeeddiirr  qquuee  ssee  iimmppuutteenn  ooss  mmee--
nnoorreess  ddee  1122  aannooss  ppoolloo  aauu--
mmeennttoo  ddaa  ddeelliinnccuueenncciiaa,,  qquuee
ooppiinnaa??
Actualmente, a competencia
para imputar menores é
desde os 14 anos. Aos que es-
tán entre os 12 e os 14 anos
hai que envialos aos servizos
sociais. Penso que a lei está
ben así. Cando un menor de
14 anos comete un delito é
que fallou toda a cadea: a fa-
milia, a escola e os servizos so-
ciais. En Granada temos un
equipo de profesionais que
traballa con éxito con este
grupo de menores. Considero
que non se deben xudicializar
estes casos. Se vemos que fra-
casa o modelo, tal vez habería
que formularse a posibilidade
de rebaixar a idade para im-
putar. De todos os xeitos, o

noso programa está a funcio-
nar moi ben.
PPooddee  qquuee  sseexxaann  aannééccddoottaass,,
ppeerroo  éé  ffaammoossoo  ppoorr  sseenntteennzzaass
““eexxeemmppllaarriizzaanntteess””  ee  ““eedduuccaattii--
vvaass””  ccoommoo  aapprreennddeerr  aa  lleerr  oouu
lliimmppaarr  oo  xxuullggaaddoo..  NNoonn  eexxiissttee  oo
rriissccoo  ddee  ccoonnffuunnddiirr  xxuussttiizzaa  ccoonn
ppeeddaaggooxxííaa??
Esa é a lei. Procúrase un equi-
librio entre sanción e reinser-
ción. O que acontece moitas
veces é que nos preguntamos
como reinsertar un rapaz que
nunca estivo insertado. Con
todo, penso que é unha lei
proporcional. De todos os xei-
tos, eu son un xuíz que lle caeu
ben aos medios de comunica-
ción e que é coñecido por ese
tipo de sentenzas. Mais levo
xulgados 35 asasinatos e 75
violacións e aos menores cul-
pábeis deses delitos non lles
caeron esas sentenzas. Fun
moito máis severo. En 20 anos
como xuíz de menores, cuns
700 ou 800 casos ao ano, dan
15.000 delitos xulgados.
NNoonn  éé  mmááiiss  ooppeerraattiivvoo  ee  eeffiiccaazz
qquuee  sseexxaa  uunn  ppeeddaaggooggoo  qquueenn
ddeecciiddaa  ooss  llaabboorreess  qquuee  ddeebbeenn
ffaacceerr  ooss  mmoozzooss??
A xustiza de menores está ase-
sorada por un equipo de psicó-
logos, educadores e traballa-
dores sociais. As penas solicí-

taas o fiscal co apoio dese
equipo que coñece ben as cir-
cunstancias de cada caso e de
cada rapaz. En realidade, non
son eu quen dita as sentenzas,
eu só fago unha adaptación do

que me indican os que me ase-
soran. O que sucede é que eu
teño o poder de coerción que
me proporciona o Estado, algo
do que carece un pedagogo.

XUDICIALIZACIÓN.

EE  nnoonn  hhaaii  cceerrttaa  ccrriimmiinnaalliizzaacciióónn
ddaa  mmoocciiddaaddee??
Hai, pero non só da mocidade,
de todos. Hai condutas que
son delito polo simple paso do
tempo. Falcatruadas que fa-
ciamos nós cando eramos no-
vos hoxe son delito. O 80% dos
rapaces que cometen delitos
non son delincuentes, non te-
ñen o perfil de delincuente. O
que sucede é que hoxe todo se
xudicializa.
OOss  eennssiinnaanntteess  qquuééiixxaannssee  ddaa
aaggrreessiivviiddaaddee  ddoo  aalluummnnaaddoo,,
mmaaiiss  oo  cceerrttoo  éé  qquuee  ooss  ppaaiiss  ddee--
ffeennddeenn  ee  aalleennttaann  oo  ccoommppoorrttaa--
mmeennttoo  ddooss  sseeuuss  ffiillllooss..
Sempre digo que o primeiro
que había que facer é crear es-
colas para pais. Hoxe inverte-
mos a carga de proba. Cando
era novo e chegabas a casa di-
cindo que o profesor te casti-
gara, o primeiro que facían era
darche unha labazada e dicir-
che: algo farías. Rexía a carga
de culpabilidade. Moitas ve-
ces entran gañas de condenar

os pais. Hai moitos rapaces
que saen adiante a pesar dos
pais. Por outro lado, había que
devolverlle a autoridade aos
profesores.
NNoonn  éé  cceerrttoo  qquuee  aa  ssoocciieeddaaddee
eessttaalllleess  aa  ddiicciirr::  aaíí  tteeddeess  ttooddaass
eessaass  ooppcciióónnss,,  mmooiittaass  mmááiiss  qquuee
hhaaii  4400  aannooss,,  ccaannddoo  eenn  rreeaalliiddaaddee
oo  aacccceessoo  eessttáá  lliimmiittaaddoo  ppoollaa
eeccoonnoommííaa??
É culpa dos medios de comu-
nicación e, sobre todo, da te-
levisión, que debuxa un pa-
norama idílico. E fálaselles de
dereitos, non de deberes, de
éxito, de banalidades... Os
medios trazan unha imaxe de
impunidade, de todo vale...
Logo, cando os mozos desco-
bren que as cousas non son
así, frústranse. Non están afei-
tos a escoitar a palabra non. A
primeira vez que lle din que
non é na escola aos 14 anos.
Todos vemos as consecuen-
cias.
PPooññaammooss  uunn  ccaassoo  hhiippoottééttiiccoo::
uunnhhaa  aaddoolleesscceennttee  qquuee  eennttrraa
nnuunnhhaa  tteennddaa  ddee  mmooddaa  ee  rroouubbaa
uunnss  ppeennddeenntteess  ddee  ddoouuss  eeuurrooss..
VVaaii  ffaarrddaarr  ccoonn  eelleess,,  ffaaiinnoo  ppoorr
iissoo  ee  ppoorrqquuee  aass  ssúúaass  aammiiggaass  xxaa
ooss  tteeññeenn..  NNoonn  sseerrííaa  mmeelllloorr  ddaarr--
llllee  uunn  ssuussttoo??
En vista de que saben coller
cousas, a esas rapazas eu
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Emilio Calatayud, xuíz

‘Falcatruadas que faciamos nós
cando eramos novos hoxe son delito’

>>>

’’Hai moitos rapaces
que saen adiante a pesar
da educación que lles deron
os pais”

’’O 80% dos mozos
que cometen delitos
non son delincuentes”

’’Hoxe, a primeira vez
que lle din que non
a un neno é na escola
aos 14 anos”
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den facer dano ou facerllo aos
demais. Logo está o factor da
inconsciencia da xuventude.
Moitos pais non coñecen os
seus fillos.
QQuueerroo  ddiicciirr  qquuee  aattéé  hhaaii  bbeenn
ppoouuccoo  nnaa  ttrraaddiicciióónn  xxuuddeeuuccrriiss--
ttiiáá  ooss  ddeelliittooss  pprraaccttiiccaammeennttee
eerraann  oo  iinnccuummpprriimmeennttoo  ddooss
mmaannddaammeennttooss,,  aaggoorraa  hhaaii  ddeellii--
ttooss  iinnffoorrmmááttiiccooss  ee  oouuttrrooss  qquuee
nnoonn  tteemmooss  mmooii  iinntteerriioorriizzaaddooss..
NNoonn  ssaabbeemmooss  qquuee  mmaall  hhaaii  nnee--
lleess  ee  mmooiittoo  mmeennooss  ooss  nnoovvooss..
Son católico pouco practi-
cante, mais penso que hai va-
lores universais como a hones-
tidade, a honradez, o ben co-
mún, que hai que inculcarlle á
mocidade. Os nenos saben
onde está o ben ou o mal, o que
é ofensivo, o que non queren
que lles fagan... O Código Penal
recolle unhas condutas que
responden a eses principios.
Que hoxe esteamos a enfron-
tarnos a novas situación non
quita que existan eses valores.
PPeerroo  ooss  vvaalloorreess  qquuee  tteemmooss  ssoonn
mmooii  ffeebblleess..  FFoomméénnttaassee  aa  ccuull--
ttuurraa  ddoo  ééxxiittoo  ddooaaddoo,,  ddee  OOppeerraa--
cciióónn  TTrriiuunnffoo,,  nnoonn  ddoo  eessffoorrzzoo..
NNoonn  tteenn  qquuee  vveerr  mmooiittoo  ccooaa  ddee--
lliinnccuueenncciiaa  xxuuvveenniill  aaccttuuaall??
En España evolucionamos
moito en moi pouco tempo. En
trinta anos pasamos dunha di-
tadura a unha democracia, de
sermos un país católico a ter-
mos un Estado laico, de ser
emigrantes a recibir inmigra-
ción, de estaren as mulleres na
casa a incorporárense ao
mundo laboral. Logo, temos
complexos de nova democra-
cia, medo a chamarlles polo
nome as cousas. Non temos as
ideas claras. Sabemos que os
cambios van producir efectos,
mais non sabemos cales.�

POLÍTICA.11.

castígoas por unha falta
de furto a 30 ou 40 horas de tra-
ballo social, en concreto a co-
ller xoguetes e empaquetalos
en Nadal como agasallo para
os nenos que non teñen nada.
EEuu  tteeññoo  vviissttoo  ccaattrroo  ppoolliiccííaass  ee
ddoouuss  ccoocchheess  ppaarraa  uunn  ccaassoo
ccoommoo  oo  qquuee  ddeessccrriibbíínn..  NNoonn  ssoonn
mmooiittooss  rreeccuurrssooss  ppúúbblliiccooss  ppaarraa
aallggoo  qquuee  ssee  ssoolluucciioonnaa  pprroottee--
xxeennddoo  mmeelllloorr  ooss  pprroodduuttooss  qquuee
ssee  vveennddeenn??
Tampouco fai falta tanto
alarde. Pero mire, non nos in-
teresan eses dous euros, o que
queremos é que non volvan fa-
celo, o valor educativo da pena.

CAMBIOS SOCIAIS.

MMooiittooss  mmeennoorreess  qquuee  ddeelliinn--
qquueenn  ssoonn  ffiillllooss  ddee  ppeerrssooaass  qquuee
ffaallsseeaarroonn  aa  hhiippootteeccaa  ppaarraa  ccoomm--
pprraarr  ttaamméénn  oo  mmoonnoovvoolluummee..  OOss
bbaannccooss  aappooiiaarroonn  eessaass  pprrááccttii--
ccaass,,  éé  ddiicciirr,,  vveenn  ccoommoo  aaqquuíí  ddee--
lliinnqquuee  ttooddoo  oo  mmuunnddoo..
Hai malos exemplos. Transmi-
timos mensaxes negativas e os
menores son moi vulnerábeis.
Todos somos responsábeis do
que está a acontecer. Eles cap-
tan que o que interesa é o éxito
económico sen esforzo. O pro-
blema non só é dos pais ou da
escola. Eles, como parvos non
son, collen as mensaxes que
lles interesan.
HHoouubboo  mmooiittooss  ccaammbbiiooss  ssoocciiaaiiss
nnaass  úúllttiimmaass  ddééccaaddaass..  NNoonn  éé
mmooiittoo  ppeeddiirrllllee  aa  uunn  mmeennoorr  qquuee
eenntteennddaa  aass  ssuuttiilleezzaass  ddooss  ddeelliittooss
mmooddeerrnnooss??
Os pais son conscientes dos
instrumentos que deixan nas
mans dos seus fillos. Eles teñen
que aprender a ser consecuen-
tes cos seus actos, a saber que
non son impunes, que se po-

ANOSATERRA
23-29 DE OUTUBRO DE 2008

>>>

10-11 política.qxd  21/10/08  22:12  Página 3



POLÍTICA.12.

nos crecemento. Non hai pro-
blema. Rexurdiremos tras este
pau e teremos que poñernos
outra volta á tarefa de desmon-
tar o macroaparato estatal que
se vai conformar en Europa e
nos Estados Unidos. Lograre-

mos suavizar os controis, salta-
rémonos algunhas regras, a
banca volverá a apoiarnos, as
axencias de cualificación mira-
rán para outro lado e crearemos
unha nova burbulla... e así deica
a próxima crise”.

OS FONDOS
DE ALTO RISCO

TThhee  TTiimmeess
((vveennrreess  1177  ddee  oouuttuubbrroo))

“Os xestores do fondos de alto
risco (hedge funds) están para-
noicos. E fan ben”. Así comeza o
artigo do editor de economía de
The Times, DDaavviidd  WWiigghhttoonn. “Os
banqueiros culpan os fondos de
alto risco. Tamén John Mack, o
director executivo de Morgan
Stanley, que se fixo rico grazas
aos fondos de alto risco, acúsa-
os da crise que comezou no seu
banco hai un par de semanas.
As prohibicións que se estable-
ceron como a de venda a curto
prazo non contribuíron a soca-
var as estratexias dos fondos de
alto risco e tampouco teñen
problemas os bancos de inves-
timento. É posíbel que algúns
dos cartos públicos inxectados
nas últimas semanas fosen a
parar ás mans destes fondos. Os
bos fondos sobrevivirán nun
contexto de redución da com-
petencia. Esta industria será
máis cativa pero as predicións
da súa desaparición, hai dez
anos, resultaron erradas. Un
político alemán definiu os fon-
dos de investimento como as
lagostas. Os fondos de alto risco
son máis como as cascudas. Te-
ñen mala prensa pero é moi di-
fícil rematar con eles”.

DEREITO Á DEFENSA

FFaarroo  ddee  VViiggoo
((vveennrreess  1177  ddee  oouuttuubbrroo))

Faro de Vigo entrevista o avoga-
do arxentino JJuulliioo  CCééssaarr  SSttrraass--
sseerraa, que é o defensor de José
Emilio Rodríguez Menéndez,
quen se fugou hai un mes do
cárcere da Lama. “Teño moitos
coñecidos en España que me
preguntan como un avogado
de prestixio aceptou este caso.
Primeiro, eu non o coñecía. Aos
meus clientes non lle pido os
seus antecedentes. É ridículo
que cada vez que vén un cliente
teña que investigar o seu pasa-
do. Eu estou aquí, na Arxentina,
e venme un señor que se chama
Rodríguez Menéndez e a súa
muller pídeme que asuma a súa
defensa. Que fago como avoga-
do? A min puxéronme en con-
tacto a través do Colexio de Avo-
gados. Chamoume a muller e
aceptei o cargo como defensor,
como a merece até Jack o Des-
tripador. Ou non merece defen-
sa un individuo particularmen-
te perverso? Se eu estivese a de-
fender a alguén que cometeu
delitos de lesa humanidade, a
un ex ditador, poderían repro-
charmo; mais isto non”.�

PEDAGOXÍA E CRISE

EExxppaannssiióónn
((mméérrccoorreess  1155  ddee  oouuttuubbrroo))

Na portada do diario económi-
co Expansión, asina MMaannuueell  ddeell
PPoozzoo  un comentario editorial
clarificador. “O mundo caeu-
nos enriba. A obrigada naciona-
lización da economía na que es-
tamos inmersos é un atranco
para os que fixemos bandeira
da liberdade de mercado. Os es-
tatistas renaceron e seguro que
van aproveitar a ocasión para
implantar regras máis ríxidas e
controis máis severos. Os políti-
cos sempre sobrerreaccionan,
sobre todo cando foron incapa-
ces de controlar a situación.
Non nos van deixar nin respirar,
non nos permitirán endebedar-
nos, restrinxiranos os créditos e
iso ao final traerá consigo me-

ENPOLEIROALLEO

La Opinión da Coruña estaba alí e conseguiu esta fotografía na que o alcalde da ci-

dade, Xabier Losada, chíscalle o ollo á atriz Melanie Griffith, sen o seu home, An-
tonio Banderas, se decatar.

‘CONTIGO
GALIZA DECIDE’
’’

Carlos Aymerich

Nas pasadas eleccións xerais
o nacionalismo apelou ao

compromiso dos galegos e gale-
gas co seu país solicitando cun
expresivo "Contigo Galiza deci-
de". Daquela, nun contexto es-
pecialmente hostil, o BNG foi
quen de mellorar os seus resul-
tados e de manter a súa repre-
sentación, a única xenuina-
mente galega, no parlamento
español. Non é agora o mo-
mento de lembrar como, logo a
seguir dos comicios, o coro bi-
partidista tentou minimizar a
importancia dos deputados na-
cionalistas negándolles, a priori,
calquera posibilidade de condi-
cionar en beneficio do país as
políticas estatais. Tentaron si-
lenciar o nacionalismo galego
do mesmo xeito inútil que ten-
taron negar a evidencia da crise
económica ou quixeron gober-
nar, en minoría, coa arrogancia
de quen conta cunha maioría
suficiente. O BNG, en troques, é
decisivo.

E o pacto alcanzado entre o
BNG e o Goberno español para
asegurar a aprobación dos or-
zamentos do Estado para o
2009 esvae as dúbidas que ao
respecto puidese haber. Tras
unha negociación dura o nacio-
nalismo logrou incrementar
substancialmente as dotacións
económicas para o noso país,
tanto no ámbito das infraestru-
turas –125 millóns nas obras A
Coruña-Ferrol e Vigo-fronteira
portuguesa – como no da políti-
ca social, –100 millóns para ase-
gurar a cobertura da dependen-
cia. Alén do cuantitativo, arrin-
couse o compromiso de consti-
tuír a Comisión de Seguimento
das Infraestruturas e de com-
pletar as transferencias pen-
dentes en varias materias

E aínda é pouco. Pode ser. De
calquera modo, moito máis do
conseguido por un PP inútil e
pola sucursal galega do PSOE.�

Tras unha negociación dura
o nacionalismo logrou
incrementar
substancialmente
as dotacións
económicas para
o noso país”

’’
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ESPAÑA.14. ANOSATERRA
23-29 DE OUTUBRO DE 2008

Charina Giráldez
O nacionalismo volve ao resca-
te das Contas do Estado pero,
por segundo ano consecutivo,
non son os cataláns, senón os
vascos e galegos os responsá-
beis da ‘fazaña’. ERC e CiU deci-
diron optar unha vez máis pola
emenda á totalidade cuns argu-
mentos similares aos emprega-
dos no debate dos orzamentos
do pasado exercicio. Os primei-
ros consideran que non cum-
pren os compromisos con Ca-
talunya e os segundos, con tin-
tura de novidade, que non che-
gan a tempo para facer fronte á
crise. Por unha razón ou por ou-
tra, o caso é que de novo o peso
catalán nos presupostos xerais
queda nas mans do PSC, e Es-
querra e Convergència optan
por quedar fóra.

BNG e PNV tamén repiten
cos seus apoios, grazas ao pe-
che dunhas negociacións in ex-
tremis que non parecen froito
da casualidade. Sabedor do pu-
lo político que supuña un acor-
do cos nacionalistas galegos a
poucos meses das eleccións au-
tonómicas, o Goberno central
semella que o tiña todo pensa-
do. Deixar o pacto para última
hora permitíalle aos socialistas
galegos limitar os efectos positi-
vos da nova no seu socio de go-
berno. Sobre todo, se no día se-
guinte estaba programada a
presenza de José Luís Rodrí-
guez Zapatero en Galiza, co ga-
llo da celebración do primeiro
Consello Territorial do PSOE
despois do congreso de xullo.

ESTRATEXIA SOCIALISTA.O presiden-

te estatal aproveitou a súa esta-
día en Santiago de Compostela
para matizar algúns aspectos
do compromiso adquirido co
BNG e, de paso, reforzar a Tou-
riño como interlocutor priorita-
rio. Salientou que a subcomi-
sión de seguimento das obras
de infraestrutura pendentes,
acordada cos nacionalistas, terá
carácter “técnico” e precisou
que se vai encargar “directa-
mente” do control “político”
das actuacións, da man do xefe
do Executivo galego. 

De feito, Zapatero anunciou
unha xuntanza co máximo res-
ponsábel da Xunta nas próxi-
mas semanas, para “analizar” o
desenvolvemento dos Orza-
mentos en Galiza. Con esta 're-
presentación pública' da sinto-
nía entre ambos mandatarios
queda bastante claro que os so-
cialistas tentaban compensar a
boa acollida dos logros de
Quintana en Madrid.

MESA DE NEGOCIACIÓNS. Axudar a
salvar os presupostos en plena

crise e acadar un investimento
adicional de 125 millóns de eu-
ros, sobre todo para o Eixo
Atlántico ferroviario, reforza a
imaxe do BNG, como axente
estabilizador, dentro do biparti-
to. Tamén o resto de compro-
misos adquiridos polo Executi-
vo central afianzan a súa posi-
ción no goberno. 

Ademais da subcomisión de
seguimento, os nacionalistas
conseguiron completar as
transferencias pendentes, co-
mo a titularidade de arquivos,

Por primeira vez,
o PNV e o BNG
convértense no eixo
central da
aprobación duns
Orzamentos Xerais

Xesús Veiga

A s árbores das crónicas
diarias sobre a evolución

dos mercados financeiros non
deberían agachar o bosque da
espectacular falta de iniciativa
exhibida pola case totalidade
dos lideres políticos occiden-
tais. Zapatero non foi unha ex-
cepción. Máis aínda: gañou,
por méritos propios, un lugar
destacado na lista dos que me-
llor caricaturizaron o seguidis-
mo a respecto das decisións to-
madas nos centros neurálxicos
da economía global.

Por medo ou por carencia
de ideas, non foi o Gordon
Brown do Sur de Europa. Pero
tivo a sorte que acompaña os
optimistas patolóxicos. Cando
tiña esgotada a coartada se-
mántica da crise que nunca
existira, utilizou un refuxio ar-
gumental mais solvente: a di-
mensión mundial da desfeita
require unha actuación supe-
radora da dialéctica política
convencional entre goberno e
oposición. E Raxoi sufriu as
consecuencias do cambio es-
cénico: de agresivo opositor ti-
vo que pasar a xogar no campo
da colaboración institucional
coas políticas de apoio ás enti-
dades financeiras.

Agora que se está a falar de
refundar o capitalismo, Zapa-
tero debería demostrar se é ca-
paz de refundar a socialdemo-
cracia que figura na súa ideolo-
xía proclamada. Se quere, po-
de comezar por deseñar un
programa de revalorización do
papel dos bens públicos na vi-
da económica e social. Porque
cando o futuro xefe do Estado
escolariza a súa filla no ensino
privado ou cando algún diri-
xente político fai uso da rede
sanitaria privada, a mensaxe
está servida: a intervención es-
tatal só é definitivamente valio-
sa cando contribúe a socializar
as perdas xeradas polas gran-
des empresas. �

BENS PÚBLICOS
’’ Folga de secretarios xudiciais.Un total de 2.800 secretarios estaban con-

vocados á folga para denunciar “a absoluta falta de medios organizativos”

dos xulgados. A protesta foi secundada polo 90% dos funcionarios, segundo

o Colexio que os agrupa. A consecuencia desta folga tiveron que suspender-

se xuízos en todo o Estado. Tan só se atenderon asuntos de garda.�

’’Zapatero debería
demostrar se é capaz

de refundar a
socialdemocracia
que figura

na súa ideoloxía
proclamada”

PACTO DOS ORZAMENTOS 2009

A ‘responsabilidade’ de apoiar as
Contas do Estado en tempos de crise

Pedro Solbes, ministro de Economía. SERGIO PÉREZ / REUTERS

O PNV aposta pola I+D+i
A principal conquista do PNV
na negociación dos Orzamen-
tos foi a transferencia a Euska-
di da investigación, desenvol-
vemento e innovación (I+D+i)
como competencia “conco-
rrente”. O goberno de Vitoria
contará con 85 millóns de eu-
ros para exercela, unha canti-
dade que se descontará do cu-

po vasco. Ademais, o Executi-
vo central comprométese a
acelerar a construción do
AVE, a abordar o proxecto do
polémico porto exterior de
Pasaxes e a permitir a xubila-
ción anticipada (aos 60 anos)
dos ertzainas nas mesmas
condicións que a Policía e a
Garda Civil. A súa reivindica-

ción do traspaso do INEM
quedou aparcada. A cinco
meses das eleccións, os nacio-
nalistas vascos tamén poden
vender unha imaxe de res-
ponsabilidade, sobre todo,
aos seus electores máis mode-
rados, cansos do protagonis-
mo dos proxectos soberanis-
tas de Ibarretxe.�

Mariano Bermejo,
ministro de Xustiza.
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bibliotecas e museos, a xestión
de bolsas para o estudo ou a ce-
sión do castelo de Monterrei.
Do mesmo xeito, lograron in-
corporar os accesos dos portos
de Ferrol e A Coruña na partida
de infraestruturas; acadaron
unha dotación 'suficiente' para
aplicar a Lei de Dependencia e
puxeron enriba da mesa un
asunto esquecido que recobra
forza na situación económica
actual: a privatización parcial de
Navantia co fin de devolverlle a
actividade civil que perdeu hai
unha década. 

O que non conseguiu o BNG
foi avanzar na reforma do voto
emigrante e no traspaso de trá-
fico e seguridade viaria, unha
demanda unánime do Parla-
mento de Galiza que os socialis-
tas nin sequera admitiron na or-
de do día das negociacións. Za-

patero fixo evidente a súa reti-
cencia asegurando que non
prevía “horizonte a día de hoxe”
sobre este asunto.

ELOXIOS E DESPREZOS. Malia e todo,
os nacionalistas galegos cele-
braron o acordo, máis econó-
mico que político, substituíndo
a cualificación de “vagos e am-
biguos”, que Francisco Jorque-
ra utilizou en xullo para definir

os orzamentos, por “históri-
cos”. Tamén os empresarios e a
banca, ávidos de estabilidade,
aplaudiron a disposición de
PNV e BNG nun momento no
que a prórroga das contas esta-
tais complicaría moito o futuro. 

Na banda oposta, sitúase o
PP co seu novo discurso de
apoio aos máis desfavorecidos.
Mariano Raxoi pensa que vascos
e galegos secundan os presupos-
tos “a cambio dunhas migallas”
o que demostra a súa ineficacia.
O líder popularinsiste en consi-
deralos “enormemente negati-
vos” porque “non atenden nin
as pemes, nin ás necesidades da
poboación”. Tamén critica ao
Goberno por arranxar “exclusi-
vamente” os problemas da ban-
ca, un sector que sempre estivo
baixo o paraugas do partido con-
servador.�

ANOSATERRA
23-29 DE OUTUBRO DE 2008

Islamistas sospeitosos en liberdade. O xuíz da Audiencia Nacional Bal-

tasar Garzón deixou en liberdade a doce sospeitosos de dar cobertura a

grupos relacionados co terrorismo islámico e que axudaron a fuxir a al-

gún dos terroristas do 11-M. Tres dos detidos terán que comparecer se-

manalmente e outros dous de xeito quincenal. Os restantes quedaron en

liberdade sen ningunha medida cautelar.�

Detención de varios dos islamistas

agora postos en liberdade.

4N
Agnès Marquès

Novembro é o mes americano, no que sae elixido o novo
presidente. Poucas veces pasa algo que faga retirar olladas

ao interesante xogo electoral no que intervén toda a sociedade.
De Joe o fontaneiro a Collin Powell, ao crío-mozo da filla da futu-
ra avoa Sarah Palin… Ao xigante gústalle pórlle cara aos valores e
estereotipos cos que demócratas e republicanos xogan os votos.
Non me gusta pero recoñezo que aos norteamericanos lles que-
da ben faceren o norteamericano. Case me atrevería a dicir que
“á americana” xa tocaba un candidato negro para entrar na Ca-
sa Branca (perverso xogo de palabras). Só hai 40 anos que mata-
ron a Martin Luther King e as súas palabras aínda ecoan. I have a
dream. Tiña un soño cheo de liberdades para os cidadáns ne-
gros. O camiño que leva a hoxe foi difícil e doroso mais, sexamos
sinceros, tamén foi curto. De reclamar o dereito ao voto dos ne-
gros a contar cun deles como favorito a ser presidente só fixeron
falta catro décadas. Era este o soño de Luther King? Quizais era
máis do que puido imaxinar,
mais a este triunfo da pluralidade
hai que preguntarlle que quedou
no camiño. Barack Obama xo-
gou na campaña co factor racial
porque é negro, si, mais non des-
cendente de escravos, como a
maioría dos afroamericanos. Eles
pertencen á clase traballadora e,
en troques, a perspectiva de Oba-
ma é a da clase media alta, onde
suma os votos dos brancos. Ou-
tro xogo de ilusións á americana.�

’’

De reclamar o dereito ao
voto dos negros a contar
cun deles
como favorito
a presidente
só fixeron
falta catro
décadas”

’’

’’O PSOE é máis proclive  
aos acordos económicos
que aos de competencias
cos nacionalistas”
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Xosé Manuel Figueiras
analista colaborador do IGADI
(www.igadi.org)

Din nos libros de historia, que
un "xoves negro", o 24 de outu-
bro do 1929, produciuse unha
crise que precipitou a expan-
sión do pánico e comezou un-
ha recesión económica dun-
has consecuencias sen paran-
gón nos países industrializa-
dos. Houbo mesmo quen se
guindou polas fiestras, como
no 11-S, tras o desastre.

Agora hai xa un ano que cre-
bou Northern Rock no Reino
Unido, que foi nacionalizado,
como acontecerá con AIG, Leh-
man Brothers, Dexia, Fortis, Hy-
po Real State... Pero aínda non
vimos suicidios, nin liortas, se-
nón festexos e plans de salva-
mento de bancos en quebra á
conta do peto público.

Nós non vivimos a experien-
cia vital, nin mesmo os máis ve-
llos de entre nós teñen suficiente
memoria histórica para saber
qué aconteceu no famoso crack
do 29. Sobradas son por tanto as
comparacións desatinadas en-
tre as distintas crises históricas. 

Quedan non obstante, unha
morea de preguntas no aire, sen
responder. Se a crise ten orixe
americana, faranse responsá-
beis de arranxala dende ese con-
tinente? Se o que se vendeu eran
paquetes de produtos financei-
ros en mal estado, é dicir, produ-
tos fraudulentos, onde están
agora as axencias de ratingespe-
cializadas coas súas famosas AA-
As? Que foi dos acordos de Basel

II? Non se pretendían crear uns
estándares para maior segurida-
de? Tamén o crackdo 29 levou
ao estabelecemento de reformas
financeiras e novas regulamen-
tacións, que se converteron en
punto de referencia... Como é
que ninguén sabía nada do que

estaba a acontecer? Ou era todo
un segredo a voces? Talvez habe-
ría que pensar en fundar un tri-
bunal internacional de Wall Stre-
et para buscar responsábeis do
xenocidio financeiro...

Visitando as hemerotecas ve-
mos que hai uns anos a liberda-
de de mercado era a panacea.
Agora Sarkozy, como quen non
ten nada que ver, reúne os líderes
europeos –todos igual de res-
ponsábeis por contubernio–  en
París e fala de poñer normas (e
cartos) fronte aos mercados des-
regulamentados que antes tanto
loaron. En definitiva, a desorde
ten unha orixe única e america-
na, e a solución ten que ser co-
mún tendo en conta a flexibilida-
de estatal europea para a adop-
ción de medidas específicas.

O consello europeo do mér-
cores 15 de outubro, coa presen-
za dos 27 países, criticou as nor-
mas contábeis en vigor en Euro-
pa como un handicap, que debe
ser  revisado. É dicir, refundar o
sistema financeiro internacional,

como no 29, pero esta vez con
grandes titulares para recons-
truír a confianza perdida. En bre-
ve, “Refundar o capitalismo” e
pasar páxina. Nada novo. 

RESPONSABILIDADE AMERICANA. En
canto ás responsabilidades, sá-
bese que a crise naceu perversa
nos EE UU, e váiselles pregun-
tar aos americanos se queren
participar nunha reunión mun-
dial para reforzar o sistema fi-
nanceiro. Os servos europeos
reconstrúen o que unha vez
máis destrúen os americanos, e
esta vez sen bombas. Pero quen
lles vai esixir responsabilidades
e compensacións? Para buscar
responsábeis da crise só hai que
ver eses grandes titulares nos
xornais do pasado, falando da
liberdade de movementos de
capitais, nos que todo eran ga-
banzas e piropos para os conse-
llos directivos das empresas im-
plicadas e os políticos que
achandaron o camiño. Tam-
pouco é tan complicado. �

As comparacións
entre a crise actual
e o crack do 29
contrastan cos
chamados á calma
para recuperar
a confianza

Refundar o capitalismo
en dúas tardes

REACCIÓN Á CRISE FINANCEIRA

s de Francia, Nico-

sh, e da Comisión

X.L. Franco Grande

A xuízo de Strauss-Kahn, di-
rector xerente do FMI, a

crise crediticia que xurdiu no
mundo de hoxe naceu de tres
fracasos: fracaso de regulamen-
to e de supervisión nas econo-
mías avanzadas, fracaso na su-
pervisión interna das institu-
cións financeiras e, tamén, un
gran fracaso nos mecanismos
dos mercados.

Por iso a súa conclusión non
pode ser máis clara: imponse “a
necesidade dunha intervención
pública” xeneralizada dos go-
bernos. Sen dúbida, ese é o pen-
samento que guía algunhas ac-
cións coordenadas, sen prece-
dentes deica hoxe, decididas
polos EE UU, a China e a Unión
Europea.

O diagnóstico, pois, parece
moi claro. Pero non o é tanto no
tocante ás accións que deben
adoptarse e esixe a situación.
Pois, se ben é manifesto que ha-
berá que volver á regulación
–como xa dixemos no artigo da
semana pasada–, non todos te-
ñen claro que se debe regular
nin, sobre todo, ata onde habe-
rá que facelo.

Así como na Unión Europea
concordan en que haberá que
regular ata onde sexa necesario
facelo, para garantir que non
volva pasar o que agora suce-
deu, nos EE UU, principal cul-
pable da situación, distan moito
de telo claro e, menos aínda, de
coincidir co que en Europa se
pensa. Por exemplo, os bancos,
principais doantes políticos,
non consentirán unha supervi-
sión moi estreita. 

Como sinalou Alex Beren-
son, o laissez-faireestá máis vi-
vo nos EE UU que en Europa.
Alí din que confían que desta
crise saia un capitalismo mellor
regulado, sen esquecer o gusto
daquel país polo risco. “Non
queremos ser Francia” –din. E
velaí o problema, ao noso ver. �

LATEXOS

NON HAI
OUTRO CAMIÑO

’’

O laissez-faireestá máis
vivo nos EE UU
que en Europa”

’’

’’Os servos europeos 
reconstrúen o que unha vez
máis destrúen os
americanos, e esta vez
sen bombas”

’’A diferenza do crackdo 29
aínda non vimos suicidios,
nin liortas, senón festexos e
plans de salvamento
de bancos en quebra
á conta do peto público”

Os presidentes [desde a esquerda] de Francia, Nicolas Sarkozy, dos EE UU, George Bush, e da Comisión Europea, José Ma-
nuel Durão Barroso. JASON REED / REUTERS

Corredor comercial entre India
e Paquistán.Os dous xigantes do

sur de Asía abriron unha vía comer-

cial a través de Cachemira, rexión

dividida entre os dous países. Con

ela pretendese reducir a tensión

despois de varias décadas de en-

frontamentos. Tanto a India coma

Paquistán contan con importantes

arsenais de armamento nuclear.� D
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Dous caxemires, un indio e outro

paquistaní, abrázanse na ponte

que conecta ambas as zonas.

16-18 mundo.qxd  21/10/08  22:39  Página 2



G
A

S
TÓ

N
 B

R
IT

O
/ 

R
E

U
T

E
R

S

MUNDO.17.

Acordo político en Bolivia.Goberno e oposición chegaron a un acor-

do para desbloquear o referendo constitucional en Bolivia. Os partida-

rios do presidente, Evo Morales, aceptaron eliminar do texto a posibilida-

de de reelección presidencial máis alá de dous mandatos a cambio de

poder realizar o referendo constitucional en xaneiro próximo�

ANOSATERRA
23-29 DE OUTUBRO DE 2008

poucos meses concedeu unha
entrevista na que afirmaba que
se opuxera desde o principio a
invadir o Irak e que en repetidas
ocasións tentara convencer o
presidente das consecuencias
de sacudir toda a rexión de
Oriente Medio.

Hai que lembrar tamén que
Powell pensou moi en serio en

presentarse ás primarias repu-
blicanas como candidato presi-
dencial. A súa prestixiosa carrei-
ra na milicia e a sona que gañou
nas chancelarías do mundo por
dialogante e cabal logran que
manteña o prestixio indemne a
pesar de ser quen defendeu pu-
blicamente que o Irak tiña ar-
mas de destrución masiva.�

PASO ESTRATÉXICO.As declaracións
de Powell nun informativo da
televisión nas que afirmaba que
ía votar por Obama o 4 de no-
vembro pasaron de ser “postura
espontánea” dun desencantado
do republicanismo a calculada
estratexia de cara á opinión pú-
blica ao saberse que o ex militar
formará parte do gabinete que
Obama quere presentar se sae
elixido como presidente.

Powell aproveita o ocaso da
Era Bush para desmarcarse do
seu propio pasado. Obama
aproveita a conxuntura para ga-
ñar apoios entre os que conside-
ran o ex xeneral un líder caris-
mático, cuxo patriotismo e es-
forzo persoal están fóra de toda
dúbida.

En todo o caso, o distancia-
mento con Bush era notorio
desde había catro anos, cando
foi substituído por Condoleezza
Rice no seu posto só dúas sema-
nas despois de volver gañar as
eleccións. Desde aquela. Powell
foi apartándose do paraugas de
Bush. Primeiro afirmou na co-
misión que investigou a xustifi-
cación da invasión do Irak que a
culpa dos erros nos datos que
dera diante das Nacións Unidas
eran atribuíbeis a axentes da
CIA. Logo criticou a Bush pola
xestión do furacán Katrinae hai

César Lorenzo Gil
Golpe de efecto, fichaxe estrela,
gol decisivo... Moitos foron os
adxectivos empregados para
cualificar o cambio de Colin Po-
well de ser ministro de Exterio-
res con George Bush a futuro
membro do hipotético goberno
de Barack Obama en só seis
anos. O ex xeneral é un persona-
xe carismático grazas ao seu pa-
pel determinante como xeneral
na guerra do Golfo do 1991 pero
ten no seu currículo unha
“mancha” –como el a definiu–,
ser portavoz do goberno á hora
de xustificar a invasión do Irak.

As súas declaracións dana-
ron o prestixio do candidato re-
publicano. John McCain, que
aparece agora como tan pouco
atractivo que nin consegue reter
os pesos pesados do seu partido.

Powell, virachaquetas con boa prensa
REPUBLICANOS QUE APOIAN A OBAMA

Colin Powell durante o seu discurso do 5 de febreiro do 2003 diante do Consello de Seguranza da ONU, cun vial dos que

supostamente contiñan ántrax iraquí.                                                                                                                                                                     JAY STRABBINE / REUTERS

A considerada gran
fichaxe de Obama
para o seu próximo
gabinete
tivo un papel
decisivo na
xustificación
da invasión do Irak

O 5 de febreiro do 2003, Colin
Powell presentouse no Conse-
llo de Seguranza das Nacións
Unidas coas “probas irrefutá-
beis” de que o goberno iraquí
era unha grande ameaza para a
paz mundial. O daquela minis-
tro de Exteriores expuxo o ca-
sus bellinunha xornada que xa
queda na lembranza dos enga-
nos da guerra.

Powell afirmou que as auto-
ridades iraquís deseñaran un
complexo sistema que lles per-
mitía esquivar as inspeccións
atómicas e manter unha estru-
tura estábel de fabricación de

material bélico de última xera-
ción. Unha serie de diapositi-
vas de primeira lección de po-
wer pointamosaban plantas
móbiles camufladas en ca-
mións captadas en fotografías
desde o satélite con baixa cali-
dade. “A simple vista eu tam-
pouco deduzo nada estraño
destas imaxes pero os peritos
despois de anos e anos de ex-
periencia na pesquisa fotográ-
fica han comprendelas”. Polos
auriculares dos diplomáticos
escoitábanse voces en árabe
que pertencían, supostamen-
te, a dous militares iraquís que

falaban, en clave, dos sistemas
de acocho das armas.

Ao tempo, Powell axitaba na
man unha botelliña que, su-
postamente, contiña ántrax do
que se estaba a fabricar naquel
intre en Bagdad.

Por último, o ministro rela-
cionou as actividades de Al-Qa-
eda con Sadam Husein. Os elos
financeiros e militares parecían
obvios.

Tanto a maioría da prensa
como os que logo serían aliados
da invasión (principalmente o
Reino Unido) admitiron as pro-
bas de Powell e gabaron o seu

traballo. Poucos días despois
sóubose que parte do dossier lle
chegara ao goberno estadouni-
dense mediante a adaptación
que a intelixencia británica fixe-
ra dun artigo publicado nunha
pequena revista californiana.

Tamén chamou a atención
que en posteriores ocasións o
goberno estadounidense pre-
sentase fotografías de alta preci-
sión realizadas desde o espazo
exterior. En canto ao ántrax, re-
centemente a investigación so-
bre os envíos desta substancia
que se produciran entre o 2001
e o 2002 ditaminou que todo o

material tóxico daquela intervi-
do fora fabricado nos EE UU.

INDUSTRIA TECNOLÓXICA. A fichaxe de
Powell ten, para outras fontes,
unha segunda lectura. Des que
deixou a política activa, o ex mi-
litar entrou a formar parte de
diversos consellos de adminis-
tración, especialmente en em-
presas de investimento en tec-
noloxía. O seu fillo Michael é
conselleiro da informática Cis-
co, entre outras empresas, e foi
director da Comisión Federal
de Comunicacións con Bill
Clinton. �

A botelliña de ántrax

’’Powell pensou moi en serio
en presentarse ás primarias
republicanas como
candidato presidencial”
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cación e sanidade.
A “Reforma Gelmini” ac-

tuou como resorte para es-
pertar unha oposición que
cando gobernou non deu arti-
culado unha maioría parla-
mentaria estábel, deixando
un pouso de incapacidade de
xestión e ingobernabilidade.
Agora toma a iniciativa con-
tando cun maioritario apoio
da opinión pública, que rene-

ga deste gran salto cara a atrás.

EVITAR A POLÉMICA SOCIAL.Berlusconi
posúe 340 dos 630 deputados
da cámara baixa  pero preferiu
darlle o tratamento parlamen-
tario de cuestión urxente de
confianza para eludir a presen-
tación de emendas e debates,
evitando que a polémica social
chegue viva ás mobilización
programadas para novembro.�

ANOSATERRA
23-29 DE OUTUBRO DE 2008

MUNDO.18.

Contrarreforma educativa en Italia e Francia

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

Cando a ministra italiana Ma-
riastella Gelmini comezou cos
decretos educativos, algúns
obtiveron o visto e prace maio-
ritario: Puntuar a conduta do
alumnado para fomentar a or-
de e a disciplina, volver ao uni-
forme que acabe con diferen-
zas sociais, impedir o cambio
continuo de libros de texto que
grava as economías familiares,
puntuación numérica de to-
das as áreas que gratifiquen o
esforzo...

Nun segundo paquete che-
garon medidas que puxeron
en garda a comunidade edu-
cativa: Incluír a materia de Ci-
dadanía e Constitución, im-
pulsar libros dixitais, aumen-
tar o número de alumnos por
aula, potenciar a xestión e efi-
cacia dos centros privados, re-
ducir a xornada escolar até
nun 50 por cento...

Foi na terceira onda de re-
formas cando se puxo en  pé a
sociedade italiana: Elimina-
ción dos especialistas, mestre
único por clase, sistema de
avaliación e meritaxe profesio-
nal ou rebaixar a idade para a
educación obrigatoria dende
os 16 aos 14 anos.

A avogada calabresa Gelmini,

de 35 anos, replicou que prefire
un sistema educativo prestixio-
so, con menos docentes, con bos
e ben pagos profesionais ca un
profesorado desmotivado e in-
necesario: “minguar a burocra-
cia, aumentar o rendemento”.

Na verdade, non se trata
dun reaxuste nas partidas dun
orzamento educativo. Supón
unha drástica redución de re-
cursos. Nos próximos tres anos
o recorte no gasto educativo
estímase en oito mil millóns de
euros. 120 mil postos de traba-
llo docentes ou auxiliares están
en perigo. O país máis endebe-
dado de Europa mete as tesoi-
ras nos servizos básicos: Edu-

A ministra de Educación italiana, Mariastella Gelmini. ALESSANDRO BIANCHI / REUTERS

Os gobernos de dereita de Italia e Francia
modificaron radicalmente cadanseus
sistemas educativos, na busca de reducir
os gastos públicos. 

’’A oposición italiana agora
toma a iniciativa contando
cun maioritario apoio
da opinión pública,
que renega deste gran
salto cara a atrás”

’’Nos últimos 12 meses
os fondos de pensión
arxentinos vinculados
aos índices da bolsa
acumulan perdas
de cotización
do 20 por cento”

Nada diferente ocorre en Ita-
lia ao que acontece na Fran-
cia de Nicolas Sarkozy, onde
os recortes afectaranlles a
40.000 docentes.

Promover axustes e priva-
tizacións na sanidade, educa-
ción ou seguridade social é un
recurso tan repetido coma
fracasado na historia dos go-
bernos conservadores. No de-
terioro destes modelos cóm-
pre unha década para poder
calibrar os danos estruturais
que deixan como legado.
América Latina coñece moi
ben os seus resultados.

A comezos desta sema-
na, o goberno arxentino ca-
vilaba sobre os sistemas de
pensións privados das Ad-
ministradoras de Fondos de
Xubilacións e Pensións
(AFJP), ligados ao casino fi-

nanceiro da bolsa, herda-
dos da Época Ménem e do
Consenso de Washington.
Nos últimos 12 meses as
AFJP acumulan perdas de
cotización do 20%. Tras 14
anos de vida, está próxima a
hora do rescate e nacionali-
zación con fondos públicos,
pola inviabilidade dun mo-
delo “conceptualmente
inadecuado e economica-
mente crebado”.�

Novas privatizacións
nos servizos públicos

’’O país máis endebedado
de Europa mete as tesouras
en servizos básico:
educación e sanidade”

’’Na Francia de Nicolas
Sarkozy, os recortes
afectaranlles a 40.000
docentes”
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Xurxo González
Pepe Ferrín / AGN [FOTO]

“Hai que preparar as empresas
para a nova orde que xurdirá
despois desta crise”, apunta Be-
nigno Pereira (Touro, 1962), pre-
sidente da Rede Galega de Em-
presas, entidade que, do 21 ao 25
de outubro, organiza unhas xor-
nadas de estudo e contacto con
empresarios e institucións do
Brasil, Uruguai e Venezuela.
AA  aassoocciiaacciióónn  qquuee  vvoosstteeddee  pprree--
ssiiddee  tteenn  ppoouuccoo  mmááiiss  dduunn  aannoo
ddee  vviiddaa..  NNoonn  éé  ddiiffíícciill  aarrtteellllaarr
uunnhhaa  iinnssttiittuucciióónn  ddeessttee  ttiippoo  ccooss
tteemmppooss  qquuee  ccoorrrreenn??
Non estamos ledos de que haxa
unha situación de crise, pero
non afecta negativamente á
hora de estruturar unha organi-
zación, porque en momentos
difíciles a xente está máis predis-
posta a escoitar os demais. As
solucións non sempre poden vir
do lado individual.
ÁÁss  vveecceess  ddáá  aa  iimmpprreessiióónn  ddee  qquuee
oo  eemmpprreessaarriiaaddoo  ggaalleeggoo  éé  ppoouuccoo
pprroocclliivvee  aaoo  aassoocciiaacciioonniissmmoo..
CCoonnccoorrddaa  ccoonn  eessttaa  ooppiinniióónn??
Somos herdeiros aínda dun
empresariado decimonónico,
ou da primeira parte do século
vinte, cando a empresa se en-
tendía como negocio, e cada
un tomaba as súas propias de-
cisións. Hoxe en día, a empresa
concíbese como un elemento
que axuda a estruturar a socie-
dade. Nese sentido é impor-
tante que os empresarios se or-
ganicen para intervir na toma
de decisions fundamentais. As
novas xeracións ábrense un
pouco máis por necesidade e
convencemento. E isto non de
xeito altruista, senón porque
canto máis forte sexa a socie-
dade, mellor para as empresas.
AA  ssúúaass  aassoocciiaacciióónn  lleevvaa  aa  ccaabboo
iinniicciiaattiivvaass  rreellaacciioonnaaddaass  ccoo
II++DD++ii..  DDeessttaaccaarrííaa  aallgguunnhhaa??
Estamos intentando crear unha
plataforma de comercializa-
ción de produtos alimentarios
que axude a poñelos no mer-
cado. O obxectivo é analizar
desde a fase de produción até o

destino final para descubrir por
que os produtos galegos non
atopan o seu oco con facilidade
e artellar unha estrutura que
permita solventar as eivas. Esta
estrutura ten que ser dos pro-
pios empresarios, non da Rede.
Outro proxecto refírese ao ac-
ceso a novas fontes de enerxía.
Queremos que os empresarios
estean vixiantes sobre as posibi-
lidades de novas enerxías,
como o hidróxeno. E non só
como consumidores, senón ta-
mén como produtores. O im-
portante é prepararse para a
nova orde económica que xur-
dirá tras esta crise.
CCaalleess  sseerráánn  ooss  sseeuuss  aassppeeccttooss
ffuunnddaammeennttaaiiss??
Nos últimos anos houbo un im-
portante desregulamento do sis-
tema financeiro. Un dos grandes
problemas que ten o Estado Es-
pañol foi a total privatización do
mesmo. É importante que o sec-
tor público teña unha ferra-
menta financeira potente que
dalgunha maneira marque
unha liña. No pasado houbo en-
tidades como a Caixa Postal, o
Banco de Crédito Industrial ou o
Banco de Crédito Agrícola, que
servían para financiar sectores
produtivos estratéxicos. A actual
crise demostrou que necesita-
mos que o Estado siga tendo fe-
rramentas financeiras. O que
está claro é que, despois desta
crise, se os bancos privados ob-
teñen cartos de prestar diñeiro e
unha pequena marxe de benefi-
cio, e os sectores produtivos ven-
demos bens e servizos do
mesmo xeito, o consumidor po-
derá compralos e todos iremos
vivindo. Por iso a Rede quere de-
mandar un sistema financeiro
público que sirva non só para as
situacións de crise senón tamén
para as expansivas. Tamén sería
bo que o Estado tivese moito
que dicir no sector enerxético,
que pode bloquear totalmente a
economía produtiva.
LLooggoo  ddoo  ddiittoo,,  aattrreevveerrííaassee  aa  ddeeffii--
nniirr  iiddeeoollóóxxiiccaammeennttee  aa  RReeddee??
Queremos ter unha ferramenta

Nós somos empresarios, pero
estamos en contra da especula-
ción. Apelamos á Responsabili-
dade Social Corporativa, por-
que entendemos que as em-
presas non teñen como obxec-
tivo saquear a sociedade. Non
somos neoliberais, pero pensa-
mos que a iniciativa do empre-
sario non se pode cortar. Nese
sentido non somos interven-
cionistas, pero si avogamos por
unha regulación que evite os
excesos de ambición.�

que axude a facer máis viábeis
as empresas galegas. Nós só
pretendemos desenvolver ac-
cións para mellorar a economía
do país, pensadas desde aquí.
Tamén é importante que as
empresas galegas tributen aquí
e que sintan orgullo por usar o
galego. Eu digo sempre que se
nós non nos queremos a nós
mesmos, difícilmente alguén
vai querer os nosos produtos.
EE  eennttrree  ssoocciiaallddeemmóóccrraattaa  ee  nneeoo--
lliibbeerraall??

Benigno Pereira, presidente da Rede Galega de Empresas

‘Cómpre un sistema financeiro público e
non só para os tempos de crise’

Aumenta a fenda entre ricos e pobres nos países desenvolvidos.  Un

estudo da Organización para a Cooperación e Desenvolvemento Econó-

mico (OCDE) concluíu que o crecemento económico das dúas pasadas

décadas beneficiou as clases altas. Este proceso foi máis intenso nos Esta-

dos Unidos, mentres que outros países, como Francia, España ou Grecia,

reduciron as desigualdades.�

RESPOSTAS Á CRISE

MMaanntteeññeenn  aallgguunnhhaa  rreellaacciióónn
ccooss  ssiinnddiiccaattooss??
Específicamente non, porque
tampouco nos consideramos
unha patronal, no sentido de
organización empresarial para
a súa defensa. O noso obxec-
tivo é buscar oportunidades

de negocios, máis que defensa
de intereses corporativos. De
todos os xeitos hai que manter
un equilibrio entre os dereitos
sociais dos traballadores e as
medidas que non obstaculi-
cen o desenvolvemento das
empresas. Hai que buscar

contextos de estabilidade e
paz social.
ÉÉ  iinnccoommppaattííbbeell  aa  ppeerrtteennzzaa  aa
RReeddee  ee  áá  CCoonnffeeddeerraacciióónn  GGaa--
lleeggaa  ddee  EEmmpprreessaarriiooss  ((CCEEGG))??
Non ten nada que ver. Hai so-
cios que comparten ambas
afiliacións.�

‘Hai que buscar contextos de estabilidade e paz social’

’’É importante prepararse
para a nova orde
económica que xurdirá
desta crise”
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Italia quere limitar a entrada de fondos soberanos nas súas compa-
ñías. O ministro de Exteriores, Franco Frattini [na foto], dixo que o Go-

berno oporase á compra de máis do 5% das accións de empresas italianas

por parte destas institucións controladas por países con grandes reservas,

como os exportadores de petróleo árabes, China ou Rusia.�

ANÁLISE DA CRISE FINANCEIRA

Nos últimos días os gobernos
dos países desenvolvidos, se-
guindo o ronsel da equipa de
Bush, aceptaron a demanda
de auxilio do capital financeiro
con axudas billonarias das que
xa é difícil levar a conta pero
que superan a astronómica ci-
fra dos 3,5 billóns de euros.
¡Unhas 25 veces a recadación
total anual de tributos do Es-
tado Español!. As axudas pú-
blicas, por vías diversas, van
para encher o burato criado
durante anos de prácticas es-
peculativas mediante as que
entidades financeiras e fondos
foron aumentando o capital
ficticioque lles permitiu reva-
lorizacións accionariais fabu-
losas, pagos de dividendos xe-
nerosos, remuneracións astro-
nómicas dos directivos, en di-
ñeiro e en accións, etc. etc.
Desde o punto de vista da dis-
tribución da renda, todo iso
permitiu transferir masas
enormes de recursos da maio-
ría da poboación cara a elite
económica e financeira a tra-
vés dos “mecanismos de mer-
cado”, a cambio uns títulos fic-
ticios que son apenas papel.
Esa “expropiación da socie-
dade” é a esencia das burbullas
financeiro/inmobiliarias. 

Pois ben, o proceso “expro-
piatorio” pecha o seu círculo
cando esa minoría consegue
que sexan os gobernos, bo-
tando man de recursos públi-
cos (actuais ou futuros, como
é o caso da débeda pública),
os que se fagan cargo dese bu-
rato e acheguen aos bancos as
cantidades necesarias para
seguir operando. 

Os representantes dos po-
deres financeiros e da ortodo-
xia neoliberal como o Wall
Street Journal, Financial Ti-
mes ou The Economist, dei-
xando a un lado os dogmas
sacrosantos do laissez-faire,
levaban meses reclamando o
auxilio do sector público en
forma de inxeccións de di-
ñeiro, créditos, compras de
activos, etc. De feito, os Go-

bernos e os Bancos Centrais
actuaron desde o principio
seguindo ao pé da letra esas
demandas. 

Agora, aproveitando o pá-
nico creado na cidadanía, os
Gobernos botaron man de su-
mas astronómicas para finan-
ciar, rescatar ou “nacionali-
zar” os máis grandes bancos
de investimento: nos EEUU, o
Goberno e a Reserva Federal
levan postos máis de 1,5 bi-
llóns de dólares (os  últimos
700.000 millóns aprobados
polo Congreso a principios de
outubro sumados aos que xa
levaban aportados); a media-
dos de outubro, despois de
certos titubeos, os países da
UE rendéronse tamén aos re-
clamos da banca e poñen en-
riba da mesa máis de dous bi-
llóns de euros (en forma de
créditos, avais, compras de
activos, nacionalizacións,
etc). Son cifras que dan vertixe
e que pexarán o nivel de vida
do conxunto da poboación. 

Todo mundo pode enten-
der o que está pasando, a pe-
sar do esforzo por disimular o

proceso de fondo e lexitimalo
como algo imprescindíbel
para salvar as “empresas pro-
dutivas e as familias”. Como
remorso crítico populari-
zouse a idea de que se trata
dunha “socialización das per-
das” ou un “socialismo para
os ricos”. En certa medida é
así, pero a asociación de cer-
tas palabras a valores negati-
vos non é casual e, ademais,
contribúe a ocultar a verda-
deira natureza do que está pa-
sando. Máis que socializar as
perdas o que se está a facer é
consolidar a privatización
dunhas ganancias fabulosas.
Trátase de cerrar o círculo
dun proceso de expropiación
da sociedade, capturando re-
cursos públicos para cadrar
unhas contas das que un sec-
tor social “birlou” gran parte
dos seus activos, mediante
mecanismos especulativos
permitidos pola desregula-
ción existente. 

Poderiamos chamarlle
“socialización de perdas” ao
reparto das consecuencias
negativas dunha catástrofe,

por exemplo, pero neste caso
trátase dunha “privatización
de recursos públicos”, o que
permite entender mellor o ca-
rácter neoliberal destas medi-
das. Están en liña coas das
dúas últimas décadas, tan só
muda a forma e o feito de que
agora tocoulle abertamente
“aos da casa”. 

Segundo Zapatero, o gurú,
esta é a “única” alternativa
posíbel para “crear liquidez
para as empresas produtivas e
as familias”. Nada máis lonxe.
Os bancos xa eran renuentes a
conceder crédito ás empresas
produtivas cando as cousas
ían mellor así que moito me-
nos van facelo nun contexto
recesivo no que aumenta o
risco. De feito, cada vaga de
inxección de recursos nos úl-
timos meses o único que pro-
vocan son novos rebotes es-
peculativos na bolsa e outros
mercados financeiros, segui-
dos dunha rápida retirada;
pero a billa do crédito para as
empresas produtivas segue
fechada. 

Se o obxectivo fose, real-
mente, o proclamado entón
sería preferíbel botar man de
instrumentos máis directos
como o crédito oficial ou a
apertura de liñas de crédito
específicas mediante algún
tipo de convenio goberno-
caixas de aforros. En todo
caso, as eivas actuais poñen
de manifesto a necesidade de
contar cunha banca e unhas
institucións de crédito públi-
cas que podan romper o ra-
cionamento de crédito que
afecta á economía produtiva.
En realidade, compre ir máis
aló para refundar as bases
dun modelo económico ao
servizo da sociedade (e non ao
revés), un sistema financeiro
ao servizo da economía real (e
non ao revés), un modelo de
distribución da renda que au-
mente os ingresos da poboa-
ción (e non só dos ricos) e un
imposto ás grandes fortunas
que reverta a expropiación.�

SOCIALIZACIÓN DAS PERDAS
OU PRIVATIZACIÓN DAS GANANCIAS?

TRIBUNA �Xavier Vence.
Catedrático de economía aplicada da USC.

Manifestación de estudantes anticapitalistas diante do Banco de Inglaterra. Na pancarta pódese ler "Por que debemos pagar

pola súa crise?"                                                                                                                                                                                                                                         LUKE MAC GREGOR / REUTERS

’’Máis que socializar
as perdas o que se está
a facer é consolidar
a privatización dunhas
ganancias fabulosas”

’’Segundo Zapatero esta é
a ‘única’ alternativa posíbel
para ‘crear liquidez
para as empresas
produtivas e as familias’.
Nada máis lonxe”

’’Se o obxectivo fose,
realmente, o proclamado,
entón sería preferíbel botar
man de instrumentos
máis directos
como o crédito oficial”
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como unha figura antagonista
de Milton Friedman, o gran teó-
rico do neoliberalismo e das
bondades do mercado. Ambos
os dous gañaron o Nobel, foron
presentados como os creadores
de novas teorías para momen-
tos de crise e acadaron o éxito
como divulgadores para o gran
público, aínda que con mensa-
xes opostas. Como o mesmo
Krugman afirma nun recente
artigo sobre Friedman, este “foi
un dos pensadores económicos
máis importantes de todos os
tempos, e posíbelmente o máis
brillante comunicador das ideas
económicas aos cidadáns en xe-
ral que teña existido. Cando
Friedman empezou a súa tra-
xectoria como intelectual pú-
blico, chegara a hora de levar a
cabo unha contrarreforma con-
tra o keynesianismo. Pero agora
o que o mundo precisa, diría eu,
é unha contra-contrarreforma”.
E parece que Krugman ocupará
o seu sitio á fronte deste novo
movemento.�

Xurxo González
Recibir premios non é novo
para Paul Krugman. O Nobel,
que recibiu o pasado 13 de outu-
bro, é o último dunha serie na
que destacan a medalla John
Bates Clark en 1991, que premia
os economistas menores de 40
anos, ou o Premio Príncipe de
Asturias en 2004. O último galar-
dón, o de maior renome inter-
nacional, chega nun momento
significativo, cando a súa loita
como divulgador acada éxito.

Nacido en 1953 en Nova
York, a súa carreira como eco-
nomista profesional quedou en
certa medida eclipsada pola súa
influencia como opinador. Es-
cribe columnas en varios me-
dios, entre os que destaca o
New York Times, onde o vén fa-
cendo desde o ano 2000. Moi
próximo ás teses do Partido De-
mócrata estadounidense, al-
gúns ven en Krugman o pró-
ximo secretario do Tesouro
(equivalente ao ministro de
Economía) se Barack Obama
gaña as próximas eleccións.

ANÁLISE DO COMERCIO INTERESTELAR.O
Banco de Suecia, encargado de
decidir os galardonados do cha-
mado premio Nobel de Econo-
mía, apuntou que premia Krug-
man polos seus traballos sobre
comercio internacional que de-
rivaron no deseño dunha “nova
xeografía económica” e nunha
“nova teoría do comercio”. Es-
tas son as áreas de especializa-
ción do economista estadouni-
dense, que xa apuntaba manei-
ras nun traballo de 1978, cando
era profesor asistente na uni-
versidade de Yale, e escribiu un
artigo titulado “Teoría do Co-
mercio Interestelar”.

Neste artigo mistura os coñe-

cementos técnicos coa morda-
cidade que lle ten valido o favor
de moitos lectores. Krugman
pregúntase, de xeito irónico, “é
demasiado suxerir que este tra-
ballo podería ser tan influínte no
desenvolvemento do comercio
interestelar como o de Adam
Smith foi na fundación de Mas-
sachusetts e Virxinia?”. E remata
advertindo aos seus lectores que
“este artigo é unha análise seria
dun tema ridículo, o contrario
do que sucede normalmente
nos estudos económicos”.

Máis alá da anécdota, Krug-
man é presentado ás veces
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Manuel Cao

Unha das derivacións máis relevantes na crise actual
atinxe á consideración que ha de ter o Estado nas de-

cisións da colectividade. O avance sistemático da desinter-
vención pública veu caracterizando o chamado neolibera-
lismo que rexeita case calquera tipo de regulamentación
da actividade económica privatizando até as propias axen-
cias de control e auditoría. O fracaso deste modelo foi ro-
tundo pero non afecta máis que a certos aspectos conxun-
turais da crise.

O perigo de derrubamento capitalista non tivo que
verse coa proposta dun sistema alternativo. De existir a po-
sibilidade de que un modelo socialista se puidese implan-
tar quizais os xestores do capitalismo financiero terían
máis coidado e limitarían os perigos da bancarrota. Mais
non se albiscan proxectos ideolóxicos e grupos político-so-
ciais organizados con vontade de cambio efectivo cara a
un novo sistema económico de organización, produción e
distribución.

A queixa máis repetida atinxe ao uso do Estado como
instrumento de socialización de perdas ao servizo dos gru-
pos dominantes (banqueiros, empresarios, burócratas,
etc) ao considerar que a contiosa intervención non se fai
por intereses da colectividade senón destes grupos que ao
vérense afogados pídenlle clemencia ao Estado para que
preserve os seus beneficios, aforros e pensións. Pode verse
así pero a razón estriba en que eses grupos están ben orga-
nizados e saben o que queren mentres o resto da socie-
dade artéllase arredor de propostas particulares e contra-
ditorias entre si. A dinámica social existente afortala un sis-
tema no que todos queren gañar máis como individuos-
axentes e no curto prazo pero apenas se ocupan do colec-
tivo. A proposta de adiar as medidas de conservación am-
biental e as políticas de loita contra a pobreza son unha
boa mostra do cabalo desbocado que montan algúns dos
actuais dirixentes.

A sáude da economía non é boa pero a intervención
afecta a aspectos relacionados coa xestión do sistema credi-
ticio nun contexto de globalización no que multitude de
axentes deciden e interactúan sen que existan mecanismos
de control e supervisión que ofrezan garantías sobre a segu-
ridade e valor dos intercambios de activos. Até agora, só a
OMC opera como institución global con influencia efectiva,
talvez porque todos os países se benefician dun ou doutro
xeito do comercio internacional. Máis, sobre os asuntos fi-
nanceiros o control dos Estados é absoluto con grandes di-
ferenzas nos modelos de organización e xestión da política
monetaria e non se aceptan inxerencias salvo cando se trata
de recabar axudas para algunha crise financeira.

A intervención do Estado no sistema financiero é nece-
saria pola propia natureza do sistema bancario e a súa fun-
ción no conxunto da economía. O debate intervencio-
nismo/liberalización non ten o mesmo significado que na
economía real mais se algo queda demostrado é que a au-
tonomía do financiero sobre a dinámica produtiva sempre
atopa cos seus límites. �

De existir a posibilidade 
de que un modelo socialista
se puidese implantar
quizais os xestores
do capitalismo financeiro
terían máis coidado”

’’

’’
ESTADO
OU MERCADO

A CRISE E O NOBEL DE ECONOMÍA

’’Moi próximo ás teses
do Partido Demócrata
estadounidense, algúns
ven en Krugman o
próximo secretario do
Tesouro”

A concesión do Nobel
de Economía a Paul
Krugman impulsa
ante a opinión pública
unha visión da
economía afastada
das teses da
Administración Bush

Paul Krugman, premio Nobel de Economía 2008. TIM SHAFFER / REUTERS

O triunfo do profeta
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tenta, Fernando Castro Santos.
Con este ascenso á terceira cate-
goría do fútbol estatal consolidá-
base coma o primeiro equipo de
Santiago, pero nada máis, ra-
chando así co ancestral enfron-
tamento localista que mantiña
co seu eterno rival, o Vista Alegre. 

Non embargante, nin os
máis optimistas agardaban que
o combinado compostelanista
comezase unha xeira ininte-
rrompida de éxitos que se pro-
longaría durante case unha dé-
cada. Ao final da campaña 1990-
91 o equipo dirixido por Fernan-
do Santos xogaba a fase de as-
censo a Segunda División A, cun
éxito rotundo xa
que conseguiría
subir a categoría
de prata des-

pois de derrotar no vello estadio
de Santa Isabel por tres goles a
un ao Badaxoz. Era a primeira
vez na historia que a capital ga-
lega tiña un equipo na segunda
categoría do fútbol estatal, sen-
do a única cidade galega das se-
te grandes que nunca o tivera. 

Unido a este ascenso, vai ta-
mén o da inauguración do no-
vo estadio, o de San Lázaro, un-
has modernas instalacións de-
portivas con capacidade para
12.000 espectadores que en na-
da lembraban ao ancestral
campo de Santa Isabel, que a
partir daquel momento se dei-
xaba de forma exclusiva para o
Vista Alegre, o eterno rival que
uns anos máis tarde se conver-
tería no seu filial, pasando a de-
nominarse Compostela B.

EN SEGUNDA DIVISIÓN.A súa pri-
meira temporada na categoría
de prata non pasa desapercibida
para ninguén. O “Compos” e a
gran revelación da campaña
1991-92. Vence ao Celta en San
Lázaro e empátalle en Balaídos.
Destaca pola súa extraordinaria
fortaleza coma visitante, aínda
que o que gañaba fora do seu
campo, perdíao na casa. Malia
todo, a “esede”con-
segue unha clasifi-
cación envexábel

O Xacobeo non patrocinará ao Deportivo. As pretensións do presidente

do Deportivo da Coruña, Augusto César Lendoiro, para que a entidade Xa-

cobeo patrocinase o equipo herculino non se verán cumpridas, despois da

resposta dada polo vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana. Aínda que este

último considera “lóxicas” as aspiracións de Lendoiro, considera que o Xaco-

beo “non pode atender todas as peticións que lle fan”.�

pañol, de José Antonio Cama-
cho, e o Betis, estando case sem-
pre en postos de ascenso até as
últimas xornadas, o combinado
de Fernando Santos consegue a
terceira praza o que lle dá derei-
to a competir polo ascenso á pri-
meira división. Enfrontase a do-
bre partido co Raio Vallecano,
nos que se rexistran senllos em-
pates. Isto provoca que haxa
que xogar un terceiro partido de
desempate que se disputa no
Carlos Tartiere, en Oviedo. Alí, o
primeiro de xuño de 1994, un
magnífico “Compos” fulmina
os madrileños cun contundente
3-1. Comeza a etapa do mellor
Compostela da historia.

O período 1994-98 Santiago
vive unha época dourada cun
equipo que se fundara había al-
go máis de 30 anos. Aínda que o
seu debut non é de todo afortu-
nado, xa que perde coa Real So-
ciedade, San Lázaro axiña se
converterá nun fortín. A cam-
paña pódese cualificar de bri-
llante, xa que elude calquera
complicación cos postos de
descenso ou promoción. 

O exótico combinado com-
postelán non é ningunha com-
parsa que estea de paso na divi-
sión de honra do fútbol español.
Este feito virá avaliado ao ano
seguinte, 1995-96, no que fai
historia ao proclamarse sub-
campión de inverno, sumando
42 puntos. A segunda fase non é
tan espléndida aínda que obterá
unha honrosa décima posición
ao final da liga, malia que se es-
fumara o soño do Eurocompos.
Atrás quedaba o empate no Ber-
nabeu, ou a vitoria en San Láza-
ro sobre o Barça no último cuar-
to de hora do encontro. Neste
equipo destacaban futbolistas
coma o porteiro Rafa, pretendi-
do polo Valencia do que chega-
ra desbotado polo propio club,
Aguirretxu, Nacho, Fabiano, Pe-
nev, Passi, Christiansen, Mauro,
Bellido, ou a eterna xuventude
do Tato Abadía. �

Antonio Cendán
Hai vinte anos, en Santiago nin-
guén falaba de fútbol. Era un
deporte secundario, debido a
escasa  afección e a que o pri-
meiro deporte era o baloncesto,
cun equipo, o Obradoiro, que
xogara varias temporadas na
ACB. O deporte do balón redu-
cíase a enfrontamentos de
equipos de barrio, a SD Com-
postela e o Vista Alegre, que an-
daban a greña por ver quen tiña
os dereitos de xogar no vetusto
estadio de Santa Isabel.

En 1988 chegaba a presiden-
cia do cadro albiceleste un elec-
tricista, Xosé María Caneda, que
rexentaba e traballaba na súa
propia empresa. Ninguén podía
aventurar que aquel home, de
aspecto rudo e até se pode dicir
que rural, chegaría en pouco
tempo a sentar na mesma
mesa que persoeiros de
tanto glamur deportivo
coma Ramón Mendoza ou
Josep Lluis Núñez. 

Aos dous anos de facerse Ca-
neda coa presidencia da SD
Compostela, o equipo retorna a
Segunda División B da man dun
adestrador que sería crucial na
súa historia, o mítico defensa la-
teral do Pontevedra dos anos se-

para moitos, acadando a sexta
posición ao remate da liga. Máis
discreta é, se cabe, a súa segunda
campaña. Neste ano ten coma
rival ao Lugo, debutante tamén
na categoría, sendo o segundo
equipo da capital das Murallas
que militaba nela. Os albiceles-
tes xa non son o equipo rompe-
dor do anterior ano, aínda así
non ten problemas para man-
terse, aínda que cae seis postos
en relación á campaña do debut.

O ASCENSO E A PRIMEIRA DIVISIÓN.

Coincidindo co remate do ano
Xacobeo, en 1993-94, acontece
o mellor fito na curta historia do
equipo da capital galega. Esa

temporada, despois dun-
ha dura pugna polo

ascenso co Es-

O FÚTBOL GALEGO CONTEMPORÁNEO

A camiseta do Dépor continúa sen publicidade.

PACO VILABARROS

Hai vinte anos, o Compostela
comezaba a triunfar. Hai dez comezou
o seu ocaso. Esta é a pequena historia
dun dos equipos de fútbol que deu a
capital galega.

Que foi do Compos?
’’Coincidindo co remate

do ano Xacobeo,
en 1993-94, acontece
o mellor fito na curta
historia do equipo
da capital galega”

’’Na temporada 1995-96
fai historia ao proclamarse
subcampión de inverno
da primeira división”

Lekumberri enfronta a Diego Simeone no encontro Compos - Atlético de Madrid.
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A partir de 1998 comeza o ocaso
dos santiagueses. Un dobre
empate a un gol en San Lázaro
na promoción co Vilarreal enví-
ao de novo a segunda división,
debido a unha nefasta arbitraxe
e o infortunio de desperdiciar
un penalti no Madrigal. Tan axi-
ña coma se iniciara a época vi-
toriosa chegaba o fracaso que
parecía non ter chan. 

A esede baixa en 2001 a Se-
gunda B tres anos despois de
facelo a categoría de prata, á
que retornará a campaña se-
guinte, na que a pesar de clasifi-
carse en oitava posición, o con-
xunto que fixera as delicias de
moitos galegos e descendido
nos despachos por adebedar-
lles aos seus xogadores 1,8 mi-
llóns de euros. Así mesmo, tam-
pouco pode acometer a am-
pliación de capital que lle esixía
a Liga de Fútbol Profesional e o
Compostela cae en picado. Ca-
neda abandona o barco. En
2004 continúan os graves pro-
blemas para os santiagueses,
un novo descenso a terceira,
unido as débedas lévano a un-
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ha nova perda de categoría por
vía administrativa. Un equipo
que facía pouco máis dun lus-
tro era capaz de arrebatar pun-
tos no Bernabeu, Mestalla ou o
Camp Nou víase relegado a au-
tonómica preferente, na que
non xogaba desde había máis
de tres décadas, na que se tería
que enfrontar ao Baio, o Malpi-
ca, ou o Iberia de Barreiros.

Tras catro anos no inferno

máis absoluto, o Compos retor-
na a terceira división en 2008,
tempo suficiente para volver a
ser o segundo equipo da capital
galega. Nesta época xurden ou-
tros dous equipos na cidade do
Apóstolo, un deles o Cidade de
Santiago, que consumou dous
ascensos consecutivos dende a
Preferente até a Segunda B, de-
volvéndolle a dignidade perdi-
da ao fútbol compostelán. �

Deporte media a favor de Gómez Noia. A Dirección Xeral para o Deporte

mediará ante a Federación Española de Triatlón para que o galego Xavier

Gómez Noia poida competir cos seus patrocinadores e non cos que lle im-

pón o organismo estatal. Actualmente a FET impón tres dos catro espazos

publicitarios permitidos pola normativa internacional, mentres nos outros

países deixan este asunto nas mans dos propios deportistas.�

Ocaso e declive

A.C.
Con aspecto de paisano que
podería tratar no gando en cal-
quera feira galega, Xosé María
Caneda fíxose coa presidencia
da SD Compostela en 1988.
Comezaba daquela unha ca-
rreira imparábel que o conver-
tería nun dos persoeiros máis
controvertidos e, a súa vez, po-
pulacheiros da Galicia de me-
diados dos noventa. A el débe-
selle unha parte importante da
historia do fútbol galego por
conseguir que a capital, unha
cidade universal e milenaria
pero ao igual que París allea o
mundo do fútbol, tivese un

equipo na elite deste deporte. 
Se algo caracterizou a Cane-

da foi non ter pelos na lingua, de
soltar o que sentía, aínda que se
gañou moitos inimigos. O elec-
tricista compostelán, oficio do
que se sentía orgulloso, sentou
ao lado de persoeiros inimaxi-
nábeis para un home do seu es-
trato social. Entre estes encon-
trábase o ínclito Jesús Gil, presi-
dente do Atlético de Madrid e
alcalde da xa tristemente archi-
famosa cidade de Marbella, que
protagonizou un dos máis tris-
tes episodios dunha reunión da
Liga de Fútbol Profesional ao
agredir a Caneda e ao seu home

de confianza, Manuel Fidalgo.
As imaxes deron a volta ao
mundo. O desaparecido e xa
desprestixiado Gil y Gil empeo-
rou aínda máis a súa imaxe.
Mentres, dende distintos me-
dios tentaron desacreditar ao
presidente da SD Compostela,
que pecou de inocente ao facer
unhas declaracións que, coa
volta de pouco tempo, resultarí-
an premonitorias do que oco-
rría na Costa do Sol. Despois de
varios anos na nube do éxito, o
electricista retornou ao mundo
dos mortais presidindo de no-
vo, en terceira división, o cadro
que levara á División de honra.�

Xosé María Caneda, o electricista
da Liga de Fútbol Profesional

Siareiros do Compostela.

Chris Ohen.
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que xa non se fala tanto da ne-
cesidade das subvencións se-
nón de como debe adminis-
trarse o diñeiro procedente das
axudas. Dá a sensación de que
a profesión teatral comeza a
reflexionar sobre si mesma
cun certo grao de seguridade
nas súas posibilidades. 

OFERTA PARA TODOS. Porque se al-
go quedou claro nesta feira é que
o teatro galego presenta unha
variada oferta para calquera cla-
se de audiencias. Dende a pro-
posta máis comercial de Teatro
do Morcego –que coa adapta-
ción de O club da calcetaopta
por un formato de monólogo
cómico, case televisivo, mais con
ambicións de crítica social– até
as fórmulas máis experimentais
de Voadora con Periferia–un en-
saio de colaboración entre crea-
dores galegos e portugueses.
Dende as particulares poéticas
de compañías que buscan un
camiño propio e diferenciado
–como Matarile (Animais artifi-
ciais) ou Sarabela (Dáme vele-
no)– até as tentativas de chegar a
un público máis amplo de
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Manuel Xestoso

C rise? As salas onde
se desenvolveu a
pasada edición da
Feira das Artes Es-

cénicas estiveron cheas noite
tras noite. Os espectadores es-
peraban pacientemente a que
entrasen os asistentes acredita-
dos –programadores, represen-
tantes, prensa…– para, a seguir,
tomar posicións no patio de bu-
tacas. E, non obstante, o públi-
co segue a ser unha das obse-
sións da profesión teatral gale-
ga. Conquistar novos públicos.
Investigar o que pide o público.
Debuxar o perfil do público. Le-
var o público ao teatro. 

O certo é que o sistema tea-
tral galego atópase limitado por
un réxime de programación
que o condena a crear produ-

cións que se suceden con esca-
sas funcións e, xa que logo, cun
número de espectadores moi li-
mitado. Apenas existen salas
onde se represente unha obra
durante máis de dúas noites. E
nun contexto onde a “oferta de
ocio” está enormemente diver-
sificada e nun país onde os me-
dios de comunicación lle dedi-
can un espazo exiguo á escena.
A atención mediática que susci-
ta un evento como esta feira –ou
un festival, ou unha mostra–
provoca que ese público perdi-
doreaccione acudindo as salas
onde ten lugar. Demostra isto
que estamos tan absolutamen-
te emparvecidos que só acudi-
mos onde nos sinalan os me-
dios ou que con algo máis de in-
formación e deferencia por par-
te destes as cousas funcionarían
doutra forma? 

A principal función da Feira é,
como a de todas as feiras, com-
prar e vender. Pero a afluencia de
persoas do sector favorece a dis-
cusión de cuestións coma estas.
De facto, unha das mesas de de-
bate paralelas á exhibición de es-
pectáculos xirou este ano, preci-
samente, arredor da cuestión da
“creación de públicos”. Alí púxo-
se de manifesto o desfase entre a
elevada calidade artística de
moitos proxectos e a escasa
atención que orixinaban. As dis-
tintas solucións que se manexa-
ron pasaban case sempre pola fi-
gura emerxente do “xestor cultu-
ral”, que debería deseñar meca-
nismos de comunicación entre
os teatros e a comunidade na
que se localizan, entre creación e
sociedade. 

En certa forma, o propio de-
bate supón un avance: parece

Dinamismo creativo, incerteza empre
A Feira das Artes escénicas de Galiza presentou un balance
creativo de grande variedade e serviu de foro de debate
sobre as principais preocupacións do sector

FEIRA DO TEATRO

Teatro do Morcego: O club da calceta. Matarile Teatro: Animales artificiales.

’’Apenas existen salas
onde se represente
unha obra durante máis
de dúas noites”

’’Parece que xa non se fala
tanto da necesidade
das subvencións senón
de como debe
administrarse o diñeiro
procedente das axudas”

’’Os profesionais amosan
a súa preocupación
polo desmesurado
protagonismo das Caixas
na programación teatral”

>>>
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zos e mozas cunha formación
de base máis completa que a
dos seus antecesores. Que é o
que lle falta, daquela, ao noso te-
atro? Sen dúbida –coincide a
maioría– que o deixen medrar. 

EXCESIVA PRESENZA DAS CAIXAS.
Mentres que, nos últimos tem-
pos, as infraestruturas teatrais
sufriron un proceso de mellora
considerábel, as políticas de
programación –como se apun-
taba ao principio deste artigo–
non evoluíron da mesma ma-
neira, aínda que tamén é certo
que os esforzos se están con-
centrando na profesionaliza-
ción deste sector. A este respec-
to, os profesionais amosan a
súa preocupación polo desme-
surado protagonismo que as
entidades bancarias –en con-
creto, as dúas caixas de aforros
do país– están conquistando
dende hai uns anos. E o certo é
que cada vez quedan menos es-
pazos fóra da súa área de in-
fluencia. A inquietude manifés-
tase en diversas formas. En pri-
meiro lugar, e dende un punto
de vista puramente empresa-
rial, esta omnipresencia supón
un grave impeitizo á competiti-
vidade. En segundo lugar, im-
plica un risco manifesto para a
educación do gusto dos espec-
tadores: polo menos, poden in-
clinar as simpatías cara a certo

Lagarta, lagarta (Aeropla-
nos) ou Galileo (Náufragos).
Dende a ambición de Teatro do
Atlántico (Unha primavera para
Aldara) até a reflexión sobre o
propio papel do teatro de Talía
(E ti, quen ves sendo?). Dende
unha comedia crítica de Teatro
do Noroeste (Extrarradios) até a
aceda mirada sobre a actualida-
de de Quico Cadaval con Excén-
tricas (Obra). E iso sen contar
con compañías que –por mor do
complexo proceso de selección–
quedaron fóra da mostra e que
poderían perfectamente estar
incluídos nela: Chévere, Nut ou
Factoría, por citar só algunhas. 

Alén das diferencias de cali-
dade que cada un vexa nesta
múltiple panoplia, non se pode
negar que existe unha vitalidade
na escena galega que, vista con
perspectiva, permite ser opti-
mista. As enquisas revelan que,
aínda que paseniño, os especta-
dores van medrando ano a ano.
Hai unha nova xeración de ac-
tores, actrices e directores que se
atopan cun panorama infinita-
mente máis normalizado que a
precedente e que, xa que logo,
se enfrontan coa creación dun
xeito máis relaxado, pero, ao
mesmo tempo, cun maior com-
promiso escénico cos proble-
mas contemporáneos. A nova
Escola Superior de Arte Dramá-
tica vai abrindo camiños a mo-

CULTURA.25.

tipo de tendencias estéticas.
“Estamos condenados a ver ex-
clusivamente o que eles quei-
ran” din algúns. Finalmente,
dálles un poder esaxerado que
provoca reticencias. Que pasa
se, por razóns ideolóxicas, non
lles gusta un espectáculo? E que
sucede se deciden vetar algun-
ha compañía, algún autor, al-
gunha persoa? Ou –como
apunta un programador– que
acontecería se, de súpeto, deci-
disen retirarlle o seu apoio ao
teatro galego? Incógnitas que
provocan desasosego. 

Problemas máis inmediatos
atinxen á falta dun verdadeiro
tecido industrial, a escaseza de
distribuidores profesionais ou a
falta de proxección exterior. Difi-
cultades que o recente e ambi-
cioso Plan Galego das Artes Es-
cénicas se propón abordar den-
de unha dimensión transversal
que inclúe o ensino, o asociacio-
nismo, os medios de comunica-
ción… As esperanzas son mo-
deradamente optimistas –nin-
guén dubida da necesidade do
apoio institucional– aínda que
tamén o medo a que o instru-
mento para desenvolver o Plan,
a nova Axencia Galega das In-
dustrias Culturais, que agrupa
toda caste de empresas cultu-
rais, reduza o peso do teatro no
conxunto. En calquera caso, por
algún sitio hai que empezar.�

empresarial

ANOSATERRA
23-29 DE OUTUBRO DE 2008

Talía Teatro:E ti, quen ves sendo?

Teatro do Atlántico: Unha primavera para Aldara.

>>>
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Pinto e Chinto 
‘O humor gráfico
debe fixarse
no poder’

M.B.
O XXXII Festival Internacional
de Cómic de Principado de As-
turias vén de outorgarlle o pre-
mio Haxtur,na categoría de hu-
mor, a Pinto e Chinto, ou, o que
é o mesmo, a David Pintor e
Carlos López. Este ano están a
celebrar o seu quince aniversa-
rio como parella humorística. 
CCoonnttaabbaann  ccoonn  eessttee  pprreemmiioo??
David Pintor.Certamente non,
pero recibir o Haxtur foi un dos
mellores regalos que nos puide-
ron facer neste 15 aniversario.
Carlos López. Vendo ademais a
nómina de premiados do festi-
val é moi afagador que a un o in-
clúan entre os escollidos, a ca-
rón de El Roto ou Gallego y Rey.
IImmppúúxxoossee  aa  rreettrraannccaa  ggaalleeggaa??
C.L.Seguramente foi un reco-
ñecemento a unha das manei-
ras de facer humor no mundo.
QQuuiinnccee  aannooss  éé  mmooiittoo  tteemmppoo..
D.P.Non temos a sensación de
levar tanto, porque esta é unha
profesión que nos apaixona.
Neste tempo maduramos, con-
seguimos ver o humor dunha
maneira máis profesional.
QQuuee  nneecceessiittaa  uunnhhaa  vviiññeettaa  ppaarraa
sseerr  bbooaa??
C.L. Somos humoristas pero
tamén xornalistas, así que an-
tes de nada temos que estar in-
formados sobre o tema que
imos tratar. 
CCoommoo  ttrraabbaallllaaddeess??
D.P.Eu encárgome do debuxo e
Carlos do guión, pero temos  cla-
ro que a viñeta é un labor de
equipo.
QQuuee  ddáá  mmááiiss  xxooggoo  ggrrááffiiccoo  nnaa  ppoo--
llííttiiccaa  ggaalleeggaa??
D.P.O humor gráfico debe fixar-
se no poder, que son quen diri-
xen. Nós temos a responsabili-
dade de dicir o que non está ben
feito. A un humorista gráfico per-
sonaxes como Aznar poden dar-
lle máis xogo pero non por iso
vamos pedir o seu retorno.�

Preocúpanse os médicos hoxe
en día por que as persoas des-
frutemos de unha existencia ca-
da vez máis sa e lonxeva. Para
iso, con moito bon criterio,
aconséllannos que controle-
mos o nivel de graxa do noso
sangue e, máis concretamente,
os niveis de colesterol que nel
circula e que devagar se sedi-
menta no noso aparello circula-
torio. Ensínannos que este co-
lesterol vai afectando as paredes
do sistema cardiovascular (veas,
arterias…) depositándose nelas
até acabar obturando o paso do
sangue e provocando co tempo
a morte do individuo. Trátase
de unha doenza daniña, lenta,
non perceptíbel, mais implacá-
bel, dura e con resultado tétrico:
a morte do paciente.

Vén isto a conto porque, de
forma similar, a Real Academia
Galega –que acaba de celebrar
o seu centenario–, por medio
da desgaleguización, castelani-
zación e vulgarización do idio-
ma, está permanentemente
colaborando na súa extinción.
Grafemas como o “ñ” ou ter-
mos como “Galicia”,bendici-
dos e oficializados por ela,
áchanse xa pegados nas súas
paredes. E día a día comproba-
mos como outros moitos do
mesmo estilo e máis modernos
van sedimentándose nel au-
mentando a súa doenza.

Esta situación representa
unha seria preocupación para
cada vez máis persoas compro-
metidas coa lingua. Releamos,
por exemplo, o artigo de Ma-
nuel Rodríguez Alonso publica-
do no número 1.225 d’A Nosa
Terra(1-7 de xuño de 2006), inti-
tulado precisamente A desgale-
guización académica. A propó-
sito do diccionario castelán-ga-
lego da RAG. É, apenas, a ponta
do icebergue do problema.

Aínda que non é a miña in-
tención concederlles a todos
idéntica responsabilidade, con-
vén lembrar que a RAG se com-
pón de 30 membros, todos eles
de elección endogámica e con
un nexo ideolóxico común:
manter afastados aqueles lin-
güístas ou escritores que se mo-
van na órbita do nacionalismo
militante e comprometido e cu-
xa ideoloxía entronque co pen-
samento lingüístico dos perso-
eiros da nosa historia: Feijóo,

Pondal, Viqueira, Vilar Ponte,
Risco, Pedrayo, Castelao, Dies-
te, Carvalho Calero, Xosé M.
Beiras, Camilo Nogueira, Jenaro
Marinhas del Valle e tantos ou-
tros que se manifestaron e ma-
nifestan a prol da concepción
de unidade lingüística do gale-
go-portugués (o caso de Ma-
nuel María foi unha excepción
que daría para outro artigo).

Se antes manifestei que a
RAG desgaleguiza devagar a
nosa lingua é porque hai moti-
vos para o afirmar. A modo de
exemplo, eis un significativo:
trátase da “eliminación” do
tradicional e xenuíno adverbio
presentativo eisque, segundo
parece, non queren recoñece-
lo como noso, achándose
proscrito da súa páxina web e,
mesmo, dese seu vocabulario-
modelo que por aí anda a cir-
cular. Esta forma era habitual
nas miñas conversas familia-
res infantís. Lembro frases en-
tre meu avó, carpinteiro, e
máis eu en que con total natu-
ralidade a utilizábamos:

–Ulo o martelo?
–Eilo.

Non tería tanta importancia pa-
ra o conxunto do idioma que
eliminasen ou “nenguneasen”
un termo se esta acción non es-
tivese englobada dentro de un-
ha perigosa tendencia face á súa
desgaleguización e conseguinte
castelanización. Debemos lem-
brar que estes académicos ofi-
cializan –e, ás veces, priorizan–,
irresponsabelmente castelanis-
mos ou outras formas perigosa-
mente miméticas co castelán.
Lembremos apenas a modo de
exemplo: tarxeta(cartón), cami-
seta(camisola), ascensor(eleva-
dor), presupostos(orzamen-
tos), invitar(convidar), porteiro
(guarda-redes), voda(casamen-

to), ordenador(computador),
contrasinal(seña), xogar(brin-
car), buscar(procurar), oír(ou-
vir), peaxe(portaxe), xirar(virar),
volver (voltar)… que levan o
idioma até un proceso de degra-
dación e de entreguismo ao cas-
telán que infelizmente se non se
remediar acabará disolvéndose
nel. E non pensemos nos verbos
da segunda conxugación escre-
ber, dicer, viver, receber, perce-
ber… pasados no seu momen-
to, para os adecuar ao castelán,
á terceira. Formas xenuina-
mente galegas con terminación
–ao(irmao) maioritarias na Ga-
liza ou a etimolóxica tu, alegan-
do que son dialectais, foron eli-
minadas só por coincidiren co
portugués, e ao mesmo tempo
oficializan e incorporan outras
exclusivamente castelás:piso
piloto, por piso modelo, firmar
por asinar, baloncestopor bas-
quetbol, melocotón por pexego,
etc. etc. E non falemos xa do
desprezo polo futuro de sub-
xuntivo, pola colocación do
pronome persoal átono (para a
colocar) ou pola escasa ou nula
utilización do infinitivo persoal.

Situación semellante oco-
rre cos nomes dos días da se-
mana na súa terminoloxía re-
lixiosa. Resulta sintomática a
maneira de os iren agachando
nos seus dicionarios, para,
transcorrido un tempo pru-
dencial, os eliminaren. Sabes,
prezado leitor, que para neles
achares, por exemplo, quinta
feira, tes de a procurar na en-

trada feira? E que me dis dos
inventos de laboratorio que
oficializan e promocionan?
Pobras, iconas, perrucarias,
choivas, Mesóns do Vento…

E non o dubides, para todo
teñen explicación. O caso é ra-
char e criar aquí na Galiza un
idioma ficticio, fendido pola
fronteira política (que eles
identifican coa lingüística) dos
dous Estados viciños e afastado
do resto do tronco lingüístico
común galego-portugués. Re-
para con que agresividade de-
fenden e intentan recuperar o
galego exterior, quer estreme-
ño, quer leonés, zamorano ou
asturiano, e con que má inten-
ción ignoran que a escasos me-
tros alén a fronteira con Portu-
gal, o galego, louzao e vizoso, se
acha totalmente normalizado.

Perante tanta barbarie, vou-
me converter nun seu colabo-
racionista dándolles unha idea
que entronca co seu ideario pa-
ra que, se así o consideraren, a
desfruten e a desenvolvan. Trá-
tase do camiño evolutivo de
“ego”que aínda no día de hoxe
–supoño que infelizmente para
eles– é común a todo o tronco
lingüístico galego-portugués.
Eilo: lat. ego >eu>éo>ío>ió>yo

Non te sorprendas de nada,
caro leitor. Estráñaste polo paso
do –u final a –o? Existen prece-
dentes semellantes que prepa-
raron o camiño. A conversión de
–u en –o final xa a experimenta-
ran, por exemplo, en palabras
como caelum>ceu ou ma-
lum>mau, que converteron, en
ceo e mao. E, co paso do tempo,
cando os máis vellos xa non
existamos e non podamos ser
testemuñas destas podas lin-
güísticas, conseguirán a súa in-
corporación ao idioma e os no-
sos descendentes considerarán
o yocomo proprio e o eu como
un “lusismo”. Todo se andará.
Esa e a estratexia. Cada xeración
de galegos que desapareza, se
alguén non o remediar, achará a
RAG un inconveniente menos
para continuar coa poda.

Quo vadis, Irreal Academia
Galega? Ulos os Santalhas, os
Freixeiros, os Torres, as Sanmar-
tíns, os Estraviz, as García Negro,
os Ferreiros, os Sánchez Rei...?  

–Eilos…!, fóra da Academia, -
di o pobo.�

A R.A.G., O COLESTEROL MAU
DA LINGUA GALEGA

TRIBUNA �Elisardo López Varela.
Autor de Unha casa para a lingua: a Real Academia baixo a presidencia de Manuel Murguía (1905-1923).

’’O caso é rachar e criar aquí
na Galiza un idioma ficticio,
fendido pola fronteira
política (que eles identifican
coa lingüística)”
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Redacción/ilustración: Gonzalo Vilas

Antonio García Teixeiro 

OOcorreu hai uns días.
No portón do noso

centro escolar alguén dei-
xou dúas bolsas. No mo-
mento de abrir, reparamos
nelas. Quizais podería ser li-
xo ou  algo desagradable
deixado aí  por algún alum-
no ou exalumno do colexio.
Un artefacto? Quérennos
tanto! Así que as abrimos
e…estaban cheas de libros!
O mellor artefacto do mun-
do, pensei eu.Axiña viñé-
ronme á cabeza dous senti-
mentos contraditorios. Un,
de ledicia: quen nos fixese o
agasallo debía de saber o
ben que funciona a Bibliote-
ca Xeral do colexio, levada
exclusivamente por nenos
dende hai ben tempo, e
quería contribuír cunha xe-
nerosa doazón. Esquecín di-
cir, por certo, que os títulos
eran magníficos e había
moitos en galego. Outro
sentimento foi de mágoa.
Cando falo de libros, falo de
bibliotecas. Dígolles aos
meus alumnos que esixan
biblioteca no barrio. Dígo-
lles que aproveiten  as do
centro e que non esquezan
regar ese  fermoso xardín
que é a biblioteca persoal.
Insístolles moito, porque eu
non puiden gozar, cando
era neno, do pracer da lectu-
ra. Na miña casa non había
libros. Eles teñen sorte e aní-
moos a que garden con aga-
rimo eses primeiros volu-
mes que os fixeron soñar.
Eses libros que lles permiti-
ron descubrir novas realida-
des e, ademais, están a axu-
dalos a coñecerse mellor. O
autor ou autora do agasallo
renunciou a ese pequeno
tesouro. Espero que non fo-
se porque as liñas deses li-
bros  estaban cheas de pre-
guntas abafantes, traballos
aburridos e exames sobre os
textos. Non o sei. Prefiro
pensar que, alomenos en
certas idades, literatura e
traballo camiñan por sen-
das diferentes.�

LIBROS 
NO PORTÓN

Dígolles aos meus 
alumnos, que 
esixan biblioteca

no barrio”

’’
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A cear e á cama.

Autor:  Pepe Carreiro

Edita: Edicións A Nosa Terra (Colección

Os Bolechas-banda Deseñada)

Pepe Carreiro agasalla a todos os se-
guidores das aventuras d’ Os Bole-
chas, que non son poucos, cunha
nova entrega en formato máis
grande, tapas duras e en banda de-
señada. A estrutura temática segue
a mesma liña das anteriores edi-
cións desta saga, aparecendo de

primeiro unha pequena, aínda que
directa, presentación dos persona-
xes que tinxirán as páxinas seguin-
tes de ledicia, humor e tenrura a tra-
vés da historieta narrada de xeito
verbal (intervencións dos protago-
nistas en globos) e visual (ilustra-
cións). Cada páxina está dividida en
catro viñetas a toda cor, cheas de
pequenos detalles (léxicos e plásti-
cos) que non pasan inadvertidos
aos ollos do curioso lector e que ta-
mén atinxen á súa numeración. Este

novo formato facilita a súa dramati-
zación. O éxito acadado desta pro-
dución galega, que se está a con-

verter en todo un fenómeno social
no eido da nosa literatura infantil,
débese, en gran medida, a que os
seus protagonistas son personaxes
moi expresivos, ben definidos a tra-
vés de trazos físicos e psicolóxicos
perfectamente recoñecidos polos
lectores, xa que son personaxes ga-
legos na Galicia do século XXI, cos
que maiores e pequenos  gozan, co-
ñecen e comparten situacións pró-
ximas á súa realidade vital.�

Alba Piñeiro

Hora de cear
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Identidade(2004). Este ano foille
outorgado o Pedrón de Ouro,
que outorga a Fundación homó-
nima, para distinguir personali-
dades ou entidades vivos cunha
traxectoria consagrada e com-
prometida coa cultura galega
dentro e fóra da comunidade.�

zou e coeditou as actas dos con-
gresos Nacionalismos y regiona-
lismos en la España de la Restau-
ración (1983), Castelao(1986),
Los nacionalismos en la España
de la Segunda República (1988),
Nationalisms in Europe. Past
and Present (1993) e Memoria e
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(2005) e De provincia a nación.
Historia do galeguismo político
(Xerais 2007).

Tamén é autor ou coautor
das edicións críticas das obras de
Losada Diéguez (Xerais 1984),
Ramón Vilar Ponte, Lois Peña
Novo, Castelao e Risco. Organi-

X.C.
De provincia a nación. Historia
do galeguismo político (Vigo, Xe-
rais, 2007) valeulle a Xusto G. Be-
ramendi o Premio Nacional de
Ensaio, outorgado polo Ministe-
rio de Cultura. O premio está do-
tado con 20.000 euros e foi con-
cedido por un xurado presidido
polo director xeral do Libro, Ro-
gelio Blanco, e integrado por Pe-
dro García Barreno, Xosé Luís
Axeitos, Adolfo Arejita, Josep
González-Agapito, José María
Pozuelo, Paula Izquierdo e os ga-
ñadores das anteriores edicións,
José González e Celia Amorós. 

A obra de Beramendi inves-
tiga a natureza e a evolución dos
movementos de reivindicación
de Galiza como suxeito político
de seu, dende as súas primeiras
manifestacións individuais, no
século XVIII, até a actualidade. O
autor aprofunda no provincia-
lismo, rexurdimento e rexiona-
lismo decimonónicos e no na-
cionalismo do século XX a través
da dimensión ideolóxica, a so-
cial, a organizativa, a electoral, e
das interrelacións entre elas.

Beramendi reconstrúe as es-
truturas das ideoloxías ou ca-
racteriza as bases sociais e a téc-
nica aplicada para desvelar e
cuantificar a fraude electoral na
II República. En paralelo, traza a
cuestión nacional en España, o
que permite ter en conta a inci-
dencia de factores extragalegos,

e comparar o galeguismo polí-
tico cos seus análogos doutros
territorios do Estado. O ensaio
mereceu xa o Premio Irman-
dade do Libro á Mellor obra edi-
torial do ano 2007, o Premio
AELG de Ensaio tamén no 2007,
e o Premio da Crítica Galicia e
mais o Losada Diéguez de In-
vestigación este mesmo ano.

ESTUDOSO DE RISCO E LOSADA DIÉ-
GUEZ. Xusto González Bera-
mendi (Madrid 1941) é catedrá-
tico de Historia Contemporánea
da USC, da que foi vicerreitor en-
tre o 1990 e o 1994, cofundou o
Museo do Pobo Galego, e hoxe
preside a súa Xunta Reitora. Par-
ticipou na creación das revistas
Negaciones(Madrid, 1977), A
Trabe de Ouro (Santiago, 1990) e
Tempos Novos (Santiago, 1997).
Especializado na historia das
ideoloxías e dos nacionalismos,
publicou entre outros libros e ar-
tigos de investigación, Miseria de
la Economía (1974) con E. Fiora-
vanti, Vicente Risco no naciona-
lismo galego (1981), Galicia e a
historiografía (1993), O naciona-
lismo galego (1995) con Xosé
Manuel Seixas; Manuel Murguía
(1998), Alfredo Brañas no rexio-
nalismo galego (1998), La histo-
ria política: algunos conceptos
básicos (1999), La España de los
nacionalismos y las autonomías
(2001) con J.L. Granja e P. An-
guera; A Autonomía de Galicia

Beramendi gaña o premio de ensaio
do Ministerio de Cultura coa súa
investigación sobre o nacionalismo

Recoñecemento á historiografía galega

OO  sseeuu  lliibbrroo  ppoonn  oo  rraammoo  aa  uunnhhaa
iinnvveessttiiggaacciióónn  ddee  vviinntteecciinnccoo
aannooss  ddoo  ppeennssaammeennttoo  ee  aa  aacc--
cciióónn  ggaalleegguuiissttaa..  NNeessee  tteemmppoo
ccoonnsseegguuiiuu  mmooiittaa  nnoovvaa  ddooccuu--
mmeennttaacciióónn??
Empecei investigando a Vi-
cente Risco e en 1987 lin a miña
tese de doutoramento sobre o
nacionalismo galego no século
XX. Tiña moi analizado o nivel
das ideoloxías pero faltaban nu-
merosos aspectos organizati-
vos. En todo este tempo fixé-
ronse moitas investigacións,
con conclusións que incorporo
no libro, e apareceu documen-
tación de grande importancia,
como o rexistro de socios do
Partido Galeguista. Quixen re-

construír polo miúdo esa época
republicana porque me parece
decisiva, e agora outros terán
que ocuparse das etapas poste-
riores, porque neste libro só
apunto un esbozo descriptivo.
QQuuee  ssuuppuuxxoo  oo  PPaarrttiiddoo  GGaallee--
gguuiissttaa  ((PPGG))??
Co PG o nacionalismo galego
por primeira vez deixa de ser
politicamente marxinal. O gale-
guismo político desde o co-
mezo ten unha grande riqueza
de tipo discursivo, con moitos e
bos teóricos, e gran xénese ide-
olóxica, pero era moi feble orga-
nizativa e políticamente. Tarda
moito en crear as primeiras for-
macións políticas, pinta pouco
e as propias Irmandades da

Fala aínda son unha mistura
entre asociación cultural e par-
tido. Coa chegada da Repú-
blica, antes de fundarse o PG,
hai un avance ao elixirse en lis-
tas nacionalistas de ámbito
provincial deputados para as
Cortes, pero a converxencia no
Partido Galeguista en decem-
bro de 1931 e o éxito de xenerar

un auténtico partido político
moderno supuxo un salto cua-
litativo. Alexandre Bóveda foi o
cerebro organizador dunha
máquina política extraordina-
riamente eficaz, mesmo para
aglutinar tendencias ideolóxi-
cas dispares, moito máis das
que hoxe aglutina o BNG. Ade-
mais eran xente que sabían moi
ben que país tiñan e eran capa-
ces de facer política con flexibi-
lidade e capacidade de chegar a
acordos, sabendo que obxecti-
vos podían acadar e non con-
fundían estratexia con táctica
algo que foi despois un dos
grandes pecados do naciona-
lismo galego na transición.
AA  lleeccttuurraa  ddee  mmooiittooss  aavvaattaarreess  ddaa

ppoollííttiiccaa  ddooss  aannooss  3300,,  ccooaass  rreessiiss--
tteenncciiaass  cceennttrraaiiss  aa  cceeddeerr  ppooddeerr,,  ee
qquuee  vvoosstteeddee  aabboorrddaa  ppoolloo  mmiiúú--
ddoo,,  tteeññeenn  mmooiittooss  ppaarraalleelliissmmooss
ccooaa  aaccttuuaalliiddaaddee..
Hai semellanzas porque o na-
cionalismo español está pre-
sente, coa diferenza de que
onte era ferozmente centralista
e hoxe é autonomista man-
tendo pisado o freo da cesión
de poder. O nacionalismo es-
pañol só recoñece unha sobe-
ranía nacional e a dereita por
vergonza ocultou algo ese espí-
rito integrista na transición e
despois recuperouno sen com-
plexos con Aznar. E tamén hai
unha parte relevante do PSOE
que segue sendo xacobina.�

‘O Partido Galeguista, da man de Bóveda, foi unha gran máquina política’

’’Os galeguistas sabían moi ben
que país tiñan e eran capaces
de facer política
con flexibilidade”

PEPE FERRÍN / A.G.N.
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O mundo da prostitución en
Pontevedra, concretamente na
Pontevedra dos anos 40, naquel
tempo de miserias e superviven-
tes, deica a prohibición (hai ou-
tro oficio máis prohibido ao lon-
go dos séculos?) do ano 56, esa é
a fronteira temporal que non se
ultrapasa. O primeiro capítulo da
novela constitúe un
achegamento á historia
da prostitución en Pon-
tevedra, de xeito que si-
túa o lector no clima do
discurso, tanto no rela-
tivo á calidade da prosa
que imos ler como o ti-
po de asunto que nela
se vai desenvolver. Un-
ha prosa repousada,
que non lle ten medo ás
sintaxes complexas, a propia
dun autor que goza contando,
de vagar pero sen perder o ritmo
nin do que di nin de como o di.

Se formalmente é un  discur-
so correcto, o asunto da prostitu-
ción é dos que non deixan indife-
rente. Porén, nesta altura, debe-
mos indicar que a prostitución é
a porta que dá acceso a retratar a
sociedade pontevedresa daque-
les anos, da febre do volframio

crítica
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� OO nneennoo  ddoo  ppiixxaammaa  aa  rraaiiaass.. John Boyne. Faktoría K. 

� UUnn  hhoommee  nnaa  eessccuurriiddaaddee..  Paul Auster. Galaxia. 

� TTrraass  ddoo  ssoollppoorr.. Haruki Murakami. Galaxia.

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

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

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN ¬¬    
� PPoorr  uunnhhaa  GGaalliizzaa  lliibbeerraaddaa..X. M. Beiras. Espiral Maior.

� OOss  GGrroouucchhooss..  Manuel Rivas. Xerais.

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

� OOuuttrraa  GGaalliizzaa.. Suso de Toro. Xerais.

� BBeenniiggnnoo  ÁÁllvvaarreezz..  Santiago Prol. A Nosa Terra .

Sabino Torres non é nome que
adoite figurar nos dicionarios,
historias… Porén a Historia da Li-
teratura Galega tería sido moi ou-
tra de non ser polo pulo, pola es-
peranza, que
Sabino Torres
lle regalou. Can-
do máis cum-
pría, en plena
ditadura, botou
a andar Benito
Soto, unha co-
lección de poesía tan pirata como
o corsario pontevedrés, botou a
andar a Benito Sotoe Sabino To-
rres estaba alí, creando e alentado
os primeiros pasos da Literatura
Galega despois do 1936. Dígase
isto antes de nada porque é de
xustiza. De paso, axuda a situar o
horizonte de expectativas, saber
que o autor é persoa que ama os
libros. Isto non garante nada,
mais, finalmente, unha vez re-
matada a lectura ha confirmar-
nos que as cousas non acontecen
por casualidade.

As tres columnasé un proxec-
to narrativo, un reto que non re-
solvería calquera, por moita von-
tade que lle puxese, co éxito de
Sabino Torres. Trátase dun dis-
curso costumista, si, mais o autor
logra minimizar con habilidade
as eivas deste subxénero, ache-
gándolle unha rafada de ar fres-
co. E, se este tipo de literatura,
ancorado no costumismo, non é
frecuente nos días de hoxe, aínda
menos o é o motivo central do
relato: o mundo da prostitución
–malia lermos, aínda hai pouco,
A vida nova de Madame Bovary
e Os milagres de Cristamar, de
Caneiro e Chelo Suárez, respecti-
vamente, non deixa de ser un oa-
sis inesperado. 

ción de tópicas, iso non as tans-
forma en menos reais. A estam-
pa costumista é só a vía que leva
ao realismo, destino final.

Á par dos tipos humanos re-
tratados, son de salientar, na no-
vela, as ricas descricións, atentas
a detalles arquitectónicos, orna-
mentais, inclusive musicais e
históricos. E, de resultas de am-
bas, a riqueza e variedade de
ambientes, prostibularios e extra
prostibularios, pois non faltan os
paseos, os baños, os recoñece-
mentos médicos, os touros…
Podéndose asegurar, finalmen-
te, que o retrato de Pontevedra e
dos pontevedreses, a pesar da
parcialidade de facelo desde o
barrio da Moureira, marxinal,
non escatima fidelidade nin am-
bición, resulta sempre críbel e só
puido facelo un autor que coñe-
cese de preto esa sociedade, a
súa historia, os lugares e am-
bientes e xentes que a habitan.

Con estas trazas, un acerto a
ponderar con xusteza é o feito de
que o anecdótico non se apropie
completamente do discurso,
volvéndoo unha colección de
sucedidos nos ambientes “de vi-
da alegre”. Mais Sabino Torres
sabe ben temperar, escoller e
dosificar o anecdótico, extraén-
dolle esa migalla de humanida-
de, de tenrura, ou o carozo cómi-
co, de xeito que amenicen e non
indixesten. O entrenzado entre o
dato erudito, o sucedido anec-
dótico, a tenrura e humanismo
do punto de vista e sensación
(moi coidada) de estar lendo
parte da historia da Pontevedra
do século pasado, está realmen-
te ben logrado. 

Fica aínda outro gonzo por
explicar: a relación entre as do-
ses de ficción e realidade que
conforman o corpo da novela.
Cuestión nada sinxela de diluci-
dar, cousa que só poderá avaliar
con éxito alguén con, como mí-
nimo, un coñecemento seme-
llante ao que demostra o autor
no narrado, no que non se pode
negar o realismo mais onde se
nos convida a pensar que con-
tén elementos ficticios –ironica-
mente, pois o narrador lémbra-
nos con frecuencia que el foi tes-
temuña.�

Xosé M. Eyré

Marga Romero

A nxo ou demo, bela ou bes-
ta, contrarios ou comple-

mentarios, é tan doado ocupar
unha identidade ou a outra, co-
mo pasar da vitoria á derrota. O
parlamento condena o fran-
quismo e converte en senador
a Fraga, un xesto. Entre as caí-
das e as alzas da crise máis tele-
visada da historia, no informa-
tivo de Tele 5, comentan como
se están buscando corpos de
“prostitutas y mujeres”, vítimas
da violencia de xénero nas Ca-
narias, traizón das palabras.
Lembro a Matthias Steiner, ga-
ñador da medalla de ouro olím-
pica 2008 de halterofilia, os seus
xestos de alegría e pranto e as
desafortunadas palabras do
enviado especial da TVE, que
non botou man do orixinal se-
nón do filme de Disney, para
comentar como a besta mos-
traba a fotografía da bela na ce-
rimonia da entrega da medalla.
Descoñecía a historia de supe-
ración de Matthias, a besta, a
conta de aforro para viaxar pola
China de Sussan, a bela, a noti-
cia da obtención da nacionali-
dade alemá que lle permitiu
volver á competición e que
Matthias, viúvo, lle comunicou
á súa muller Sussan, a primeira
en sabelo, na súa tumba, faleci-
da uns meses antes nun acci-
dente de tráfico. Riu o profesio-
nal da información das lágri-
mas infantís do home forte ao
que caracterizou de besta, dos
seus chimpos, do atrevemento
de mostrar a bela. Non soubo
que Sussan, a bela, estaba alí,
sen necesidade dos cartos afo-
rrados, contra todos os prog-
nósticos, contra as palabras,
que aseguran que a fe move
montañas. Non entenderon a
profesionalidade da informa-
ción nin a política do parla-
mento a vitoria e a derrota, en-
tre xestos e palabras. �

XESTOS
E PALABRAS

’’

NARRATIVA.

A prostitución
na Pontevedra
de posguerra

As tres columnas
AAuuttoorraa::  Sabino Torres.

EEddiittaa::Galaxia.

’’O parlamento condena
o franquismo e converte
en senador a Fraga”

que baixaba desafogar, de “casi-
nos” ou “lotarías” que premia-
ban con máis ilusión que cartos,
de (dupla) moral relixiosa estrei-
ta e férrea e hipócrita, de bohe-
mia humilde e mesmo de fiado,
de tertulias, escasezas e cham-
paña arrefriado na pía do salga-
doiro, de traxes de baño de cor-

po enteiro, de queridas.
Daquela, onde as pros-
titutas eran utilizadas,
idolatradas ás veces e
sobre todo criticadas ou
demonizadas pola so-
ciedade “de sans costu-
mes”. A figura da prosti-
tuta está retratada coas
colores da tenrura e o
humanismo, non coa
frialdade de máquinas

de comercio sexual nin tampou-
co co colorado incandescente
das baixas paixóns irrefreadas.
De feito, contra o que poida pa-
recer pola temática, non é unha
novela onde haxa moito sexo se-
nón máis ben pouco. O cal non é
óbice para que aparezan, desde
homosexuais a ninfómanas,
pois a galería de retratos é ampla
e, aínda que algunhas persona-
xes non escapen á considera-

’’SabinoTorres
sabe
temperar,
escoller e
dosificar o
anecdótico”

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

Sabino Torres. Arquivo A.N.T.
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de excesos e dexeneración mo-
ral mentres o cadro lle serve de
recordatorio da súa decaden-
cia física e espiritual. 

A partir desta fantástica tra-
ma, Wilde elabora unha fábula

moral de gran calado,
pero revestida dun es-
tilo brillantísimo, su-
cinto, conciso, forne-
cido dunha intelixen-
cia veloz e mortífera. O
autor teatral que abro-
llaría máis tarde –coas
súas características ré-
plicas cheas de vele-
nosa ironía– xa está
presente nos diálogos
desta novela. Por
exemplo: “Cando se
está namorado, em-
pezas por enganarte a
ti mesmo e acabas en-

ganando os demais”. Ou “A
súa capacidade para o afecto
familiar é extraordinaria. Ao
morrer o seu terceiro esposo, o
cabelo púxoselle completa-
mente dourado da pena”. 

Mais non todo se resolve na

CULTURA.33.

Oscar Wilde semella ser un au-
tor condenado ao estereotipo.
Xa sexa a do esteta sofisticado,
a do sibarita maledicente ou a
do adaíl da prosa homoerótica,
sempre hai algunha etiqueta
redutora que pretende dar un-
ha visión simple deste escritor
extremadamente complexo. E
non deixa de ser paradoxal que
a imaxe popu-
lar que del per-
dure sexa a de
frívolo e oco-
rrente diletante,
produtor de in-
n u m e r á b e i s
boutades reco-
rrentemente citadas como pa-
radigma de enxeño mundano.
Paradoxal porque baixo a ilu-
sión de flores e tapices coa que
se pretende despachar a súa fi-
gura, existe un escritor profun-
damente lúcido e crítico e cun-
ha innegábel carga de profun-
didade na súa obra. A tradu-
ción de O retrato de Dorian
Gray –a que foi a súa única no-
vela e que agora nos chega de
mans da novel editorial Urco–
é boa proba disto.

Esta admirábel obra consti-
túe unha traxedia que non será
allea a ninguén que observe a
crecente marea de solipsismo
que alaga a nosa sociedade e
que xa parecía operar –aínda
que certamente baixo outras
formas– na Inglaterra vitoriana
na que lle tocou vivir a Wilde.
Tras a aparencia dun argu-
mento gótico de temática faus-
tiana –é patente a influencia do
Doutor Jekill de Stevenson–, o
autor preséntanos unha pene-
trante reflexión moral sobre as
relacións entre liberdade indi-
vidual e responsabilidade so-
cial, unha crítica feroz á socie-

ANOSATERRA
23-29 DE OUTUBRO DE 2008

CONTADELIBROS.
Desde os ollos dunha nena

A vida encaixa,de Eugène, é
unha novela para nenos que
non por iso renuncia á serieda-

de e ao
tratamento en
profundo de
temas tales co-
mo a solidarie-
dade, a
sociedade de

consumo, o espírito crítico ou a
identidade. Neste caso, é a olla-
da da nena Sachinka a que vai
descubrindo o mundo dos
adultos. As ilustracións son de
Esperanza León. Traduce Em-
ma Lázare. Edita Xerais.

Meiga Moira

Baía publica dous novos títulos
da súa colección ‘Meiga Moira’,
pensada para rapaces. Dous tex-
tos de María Solar con

ilustracións de
Xosé Tomás:

Boa Sorte
conta a his-
toria dun
neno que
ten unha
sorte
pésima e
debe inves-
tigar por

que. O tempo do revés reflexiona
sobre a relatividade do tempo. 

Ramón Lamote

Paco Martín creou no 1986 un
personaxe que xa se converteu
nun clásico da literatura infantil
galega. Das cousas de Ramón

Lamotepublí-
case agora na

colección
‘Árbore’, de
Galaxia. O
mítico
profesor de
chairego
cumpriu
anos e agora

o seu autor cóntanos en Das no-
vas cousas de Ramón Lamotea
vida do xubilado, máis calmada,
moito máis repousada pero
chea de imaxinación. �

dade aristocrática do seu tem-
po e un clarificador documen-
to sobre o papel da arte. 

O asunto é ben coñecido:
Dorian Gray é un mozo que se-
duce a todos pola súa singular
beleza. Unha das víti-
mas do seu encanto é
o pintor Basil Hall-
ward que, ao tempo
que lle fai un retrato,
cre que a fermosura
do mozo é a responsá-
bel dunha nova forma
na súa arte. Durante a
execución do retrato,
Dorian coñece a Lord
Henry Wotton, un
amigo de Hallward
que opina que o único
que lle dá sentido á
existencia é a busca da
beleza e a experiencia
dos sentidos. Impresionado
por esta filosofía, Dorian ex-
presa o desexo de que sexa o
cadro quen avellente para que
el poida conservar a súa moci-
dade. O desexo cúmprese e
Dorian mergúllase nunha vida

aparente placidez dese sarcas-
mo. Wilde posúe tamén unha
característica oculta por ese
humor: a crueldade. Unha
crueldade que reserva os seus
máis afiados dardos para a hi-
pócrita sociedade que o arro-
deaba. En todo momento a no-
vela déixanos claro como o
comportamento imprudente
da clase social dentro da que se
moven os seus personaxes –a
aristocracia– provoca as cala-
midades dos estratos máis hu-
mildes e como os compoñen-
tes daquela rexeitan calquera
clase de responsabilidade nesa
desfeita. Abonda con citar a es-
cena en que un criado é alcan-
zado polo disparo dun cazador
e a este, anoxado, só se lle oco-
rre dicirlle ao capataz: “Por que
demo non controla os seus ho-
mes? Botáronme a perder toda
unha xornada de caza”. A única
reacción “compasiva” é sacar
unha chequeira coa que “com-
pensarlles” a perda á muller e
aos fillos do falecido. Porque,
como di Lord Henry, “non esta
ben visto furar observadores”.

Aínda que Wilde vai máis alá
e elabora unha censura moito
máis profunda que case alcanza
a categoría de teoría filosófica e
estética: estamos moi lonxe dun
relato de crítica social ao uso.
Por unha banda, o propio tema
da novela ten a ver cunha idea
de beleza que só se explica nun
contexto de individualismo que
obvia o sentido da transcenden-
cia. A historia de Dorian Gray
amosa que a liberdade do home
non se atopa na liberación dos
impulsos –na experiencia des-
controlada dos sentidos, como
quere Lord Henry– senón no so-
metemento do carácter a un de-
seño do espírito. Por outra, pro-
pónsenos unha visión da arte al-
tamente significativa: a de con-
ciencia moral da sociedade. A
idea do sublime non pode con-
formarse coa identificación en-
tre o esteticamente belo e o mo-
ralmente bo, senón que debe ter
conta da responsabilidade do
individuo ante as súas accións
baixo pena de caer nun hedo-
nismo vacuo que perverte o
concepto de liberdade. A perspi-
caz suxestión do crítico de

O Nobel de literatura Gao Xingjian vén a Compostela. O dramaturgo

francés de orixe chinesa ofrece o discurso inaugural da segunda Bienal Lite-

raria Internacional "De pedra e de palabra", organizada polo Pen Clube de

Galicia e centrada, nesta edición, nas literaturas africanas e asiáticas. Amais,

unha ruta literaria percorrerá lugares relacionados con Valle-Inclán e faráse-

lle unha homenaxe a Ramiro Fonte o día 30, cun recital. Xingjian, nobel no

200, comezou traballando o teatro do absurdo no Teatro Popular das Artes

de Beixín. No 87 marchou a Francia.�

’’Non se pode
dubidar da
actualidade
desta novela
nunha época
que enaltece
o principio de
pracer sobre
o principio
de realidade”

Actual crítica
do hedonismo
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O retrato de Dorian Gray
AAuuttoorr::    Oscar Wilde.

TTrraadduucciióónn::  Cristina Felpeto García.

EEddiittaa::Urco.

Oscar Wilde por Aubrey Beardsley.

>>>
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CULTURA.34. ANOSATERRA
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Galiza, protagonismo especial
en Womex. A maior feira interna-

cional de músicas do mundo outór-

galle á música galega do 29 de ou-

tubro ao 2 de novembro unha rele-

vancia especial, con stand propio, a

presenza de 17 empresas, dúas aso-

ciacións do sector e os artistas X.M.
Budiño [na foto], Mutenrohi e  Narf.

Presentarase ademais Galician Festi-

vals, unha guía editada pola Conse-

llaría de cultura para público e pro-

gramadores con información básica

sobre as citas máis destacadas.�

de datos biográficos, relativos á
formación, obra poética e es-
colla lingüística, ao tempo que
se lles pide unha escolma da
súa produción. A sublevación
militar do 36 e os episodios trá-
xicos que a sucederon impedi-
ron o proceso de elaboración
da obra, da que só sobreviviron
algunhas respostas felizmente
chegadas ao seu destino e reu-
nidas neste volume.

A compilación destas res-
postas, materia prima para a
elaboración da antoloxía con-
sultada, son un rico material
que nos ofrece ademais un
fresco dalgúns dos autores que
estaban escribir poesía no mo-
mento. Á beira dalgúns nomes
hoxe escasamente coñecidos,
ausentes as máis das veces e
por razóns diversas nos ma-
nuais de literatura, como Mi-
guel Revestido, Avelino Díaz,
Xosé Lois Parente ou Eliseo
Pulpeiro, atopamos o de Álva-
ro Cunqueiro ou Fermín Bou-
za, así coma outros que se ha-
bían converter, bastante tem-
po despois, en figuras centrais
da poesía da posguerra. É o ca-
so de Celso Emilio Ferreiro,
Aquilino Iglesia Alvariño ou
Xosé María Álvarez Blázquez.
Nalgún caso, soprenderanos a
determinación do escritor de
non se adscribir á liña poética
(“non sum dignus...”, afirma
Ramón Otero Pedrayo). Nou-
tros, a selección de poemas (as
composicións en catalán na
escolma de Cunqueiro) ou os
textos autopoéticos (“A poesía
non é aritmética”, sentencia
Celso Emilio Ferreiro).

Alén da información erudi-
ta que nos achega o volume no
seu estudo introdutorio, Os
poetas galegos (1936) rescata
do olvido un valiosísimo mate-
rial, tan só coñecido de manei-
ra moi fragmentaria. O seu in-
terese para o investigador e pa-
ra o estudoso da literatura é in-
negábel. A súa lectura, un exer-
cicio, sorprendente e necesa-
rio, de restauración da memo-
ria e unha mostra máis das
fracturas ocasionadas pola
barbarie nos piares da nosa
cultura.�

María Xesús Nogueira

sido a nosa historia de non se
teren producido tan dramáti-
cos acontecementos.

No marco que acabo de des-
cribir encádrase o libro Poetas
galegos (1936). Antoloxía con-
sultada, editado por
Ana Acuña e Xesús
Alonso Montero. O vo-
lume reúne os mate-
riais que Xosé Filgueira
Valverde lograra xun-
tar para a elaboración
dunha ambiciosa
obra, unha escolma da
poesía galega de todos
os tempos, tristemen-
te truncada.

Nun estudo intro-
dutorio (publicado,
por certo, en edición bilingüe e
a dúas columnas), Alonso
Montero ofrece unha docu-
mentada explicación do mag-
no proxecto que o Seminario

arte Jean Clair de que o re-
trato de Dorian Gray estaría de-
buxado nos rostros dos presos
de Auschwitz reflicte a relevan-
cia que adquire unha adverten-
cia coma esta. E non se pode du-
bidar da súa actualidade nunha
época que enaltece o enriquece-
mento rápido, o goce instantá-
neo, o culto ao corpo… en defi-
nitiva, o principio de pracer so-
bre o principio de realidade. 

Cabe obxectarlle a esta tra-
dución algunhas interferencias
co castelán que chaman a aten-
ción e afean a lectura. Pero en
xeral, esta é unha oportunidade
espléndida de nos enfrontar
cun clásico incontestábel. Un-
ha novela excelente para estes
tempos compracentes.�

Manuel Xestoso

Nos últimos tempos, numero-
sos proxectos encamiñados á
recuperación da memoria his-
tórica foron iluminando coas
súas lanternas
xusticeiras ám-
bitos diversos.
A necesidade
de esclarecer
episodios es-
quecidos ou deliberadamente
borrados das páxinas da histo-
ria fixo emerxer unha serie de
obras, tanto na creación litera-
ria como na investigación. Ta-
les feitos volven, se cabe, máis
nítida a percepción da fractura
producida no ano 1936 na vida
política e cultural, deixando
entrever ademais en ocasións
bosquexos do que podería ter

de Estudos Galegos encargara
a Filgueira para conmemorar o
centenario do nacemento de
Rosalía de Castro. Para a elabo-
ración da obra, que o investi-
gador pontevedrés concibiu

como unha antoloxía
consultada –seguindo
probabelmente, tal co-
mo se explica, o mode-
lo de Gerardo Diego–
preparou unha enqui-
sa que foi enviada, en
1935, aos escritores
naquela altura vivos. A
decisión de comezar a
antoloxía polo límite
cronolóxico último re-
sultou fundamental
para a existencia des-

tes testemuños.
O material reproducido

neste libro é, polo tanto, o re-
sultado da enquisa na que se
interroga aos escritores acerca

crítica

’’A compilación
ofrece un
fresco dalgúns
dos autores
que estaban
escribir poesía
no momento”

POESÍA.

Falan
os poetas do 35

Os poetas galegos (1936).
Antoloxía consultada
AAuuttoorr::    Xosé Filgueira Valverde.

EEddiicciióónn::  Ana Cuña e X. Alonso Montero.

EEddiittaa:: Museo de Pontevedra / Socie-

dad Estatal de Conmemoraciones Cul-

turales, 2008.

CONTADELIBROS.
Álbumes de cor

Kalandraka presenta tres novos
títulos pensados para cativos. O
pirata Pata de Lata, de Oli e

Ramón Trigo, é
un libro en ver-

so sobre un
pirata ben
gracioso. Ga-
lego. Á beira
do mar,de
Xoán Farías e

Xosé Cobas, é un re-
lato sobre a nostalxia
e o amor cun ton se-
rio. Amelia quere un

can,de Tim Bowley e André Ne-
ves, conta as aventuras dunha
nena ben espelida.

Vaia par de detectives!

Sopa de marsopa,de Isabel
Freire, con ilustracións de Jon
Puga, é un conto para rapaces
cun ton policíaco. O comisario

Roncudo Lor e
o detective Bil-
bo Bons teñen
que investigar
a historia máis
graciosa do zoo
da cidade: a

marsopa Anciñasdesapareceu.
Ollo a Bilbo Bons, que ha voltar.
Edita Xerais. 

Vaia par de detectives!

Non só de deseños vive a
literatura infantil. A editorial
Oqo presenta dous volumes
con tapa dura nos que o texto,
aínda que non minimiza o de-
buxo, cobra maior entidade. O

soño de Xelá,
de Alexandre
Honrado e

Marta
Torrão, é un-
ha historia de
fantasía. O
que ben che
quer nace da
colaboración

entre Xosé María Álvarez Bláz-
quez, que escribiu o texto, e
súa filla, Berta Cáccamo, que
ilustra os poemas paternos
moitos anos despois. �

>>>

Xosé Filgueira Valverde. Arquivo A.N.T.
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CULTURA.35.

presenza na narrativa infantil e
xuvenil, feito polos membros
da Red temática de investiga-
ción sobre Literatura Infantil y
Juvenil del Marco Ibérico (LIJ-
MI),que foi creada no ano 2004
co obxectivo de intercambiar

experiencias e coñecementos
entre docentes e investigado-
res do Estado español e de Por-
tugal, xunto coa colaboración
doutros investigadores convi-
dados.

Trátase dun interesante,

práctico e funcional material
para todos aqueles profesio-
nais que queiran achegar aos
alumnos a temática da Guerra
Civil española por medio da li-
teratura infanto-xuvenil (LIX)
nas diferentes linguas inte-
grantes do marco ibérico (cas-
telá, galega,
catalá, vasca e
portuguesa).
Ademais re-
sulta atractivo
tanto na for-
ma coma no
contido, ao
estar estrutu-
rado en blo-
ques temáti-
cos indepen-
dentes para
consultar, pe-
ro que amo-
san unha idea conxunta do
conflito no panorama da LIX
dentro e fóra das nosas frontei-
ras por incluír tamén dúas
achegas deste tema nas litera-
turas alemá e inglesa.

O seu contido temático dis-
tribúese en once capítulos, dos
que o primeiro serve de intro-
dución teórica para analizar o
tema e o seu influxo nas dife-
rentes manifestacións artísti-
cas e culturais. Nos sete capítu-
los seguintes, realízanse estu-
dos panorámicos nas literatu-
ras das seis linguas ibéricas, á
parte das dúas aproximacións

A historia e a literatura perco-
rreron camiños paralelos ao
longo de todas as épocas e lu-
gares. Realidade e ficción mes-
túranse crean-
do, ás veces,
verdades es-
quecidas e ou-
tras, mentiras
estendidas co-
mo feitos vero-

símiles e xa que logo, acepta-
dos por todos (algúns volunta-
riamente, outros obrigados se-
gundo as circunstancias perso-
ais). Boa mostra disto é este vo-
lume monográfico sobre a
Guerra Civil española e a súa

ANOSATERRA
23-29 DE OUTUBRO DE 2008

Un foro aborda, no Consello da Cultura, o valor crítico dos bens cultu-
rais.O arquitecto Iago Seara coordina este foro de debate, quinto dos seis or-

ganizados este ano para celebrar o XXV aniversario do Consello da Cultura.

Terá lugar na sede da institución do 23 ao 25 de outubro, e, con David Chao

como secretario, o foro prestará atención as dimensións da memoria, a histo-

ria e a identidade, e á súa proxección na creación e na produción contempo-

ráneas. Participan Xavier Rubert de Ventós, César Portela[na foto], Xosé Ma-

nuel Beiras ou Xosé Luís Barreiro Rivas.�

’’Os autores
galegos foron
pioneiros
á hora
de tratar
este tema
dende a óptica
adolescente”

ENSAIO.

A guerra
contada
á xente nova

A guerra Civil española
na narrativa infantil e xuvenil
CCoooorrddiinnaaddoorreess::    Blanca-Ana Roig Re-

chou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel

Soto López.

EEddiittaa::Xerais.

A
.N

.T
.

Antonio García Teixeiro, An Alfaia eAgustín Fernández Paz [desde a esquerda].
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crítica
metapintura, metacreación. 

E o tempo? O tempo fica
confundido en si mesmo: se-
mella ser despois, pero pode
ser antes. Malia ser unha pic-
tórica do tempo, semella que
segue sen haber tempo na
pintura de Isidro Cortizo, por-
que o propio tempo, a súa
esencia, é o que é pintado, fo-
silizado en vida, contido, deti-
do nunha vanitas do propio
acto creativo que loita por
conservarse, por ancorarse na
pintura, coma se non se qui-
xese perder a maxia dese mí-
nimo instante creativo e se
poidese gardar plasmado en
cada cadro.

Son pinturas silenciosas,
pero que berran luz e cor. Son
paisaxes interiores de mil de-
rrotas polos camiños da luz e
da cor, aí onde a liña existe im-
perceptiblemente, desmate-
rializada, xebre intuición. Aín-
da habitamos nunha paisaxe
sen xente. Malia serén paisa-
xes de interiores o home se-
gue ausente. Só está o pintor,
autorretratado, ou unicamen-
te se insinúa o seu espectro,
zugando luz e sombra sobre o
pintado. Penetramos na súa
intimidade, na medula do seu
acto creativo, quizais aí onde
se vive esoutra derrota que é
crear, cando o pintor se balei-
ra do ser para dalo ao mundo,
brindalo na súa preciosa ma-
teria técnica de luz e cor sobre
o lenzo. Trátase de crear no-
vas paisaxes para un mundo
que se extingue tras o gran
pincel da inmensidade. De-
rrota, si, derrota camiño, de-
rrota exploración, chamada
ao que está por coñecerse, por
descubrírsenos, nunha viaxe
reveladora polo xa demasiado
ben coñecido, polas cotianda-
des do traballo pictórico. Mais
tamén derrota na batalla do
tempo creativo a pasar, xa sen
loitas, transitando sen dor. A
maxia da illa de Ons e o seu
atelier da Boa Vila, onde o pin-
tor de Bueu estiñe moitos días
o seu ser, este ano deron moi-
to moito de si. Hai que ir ver o
qué. Nesta sorprendente ex-
posición. Sen dúbida.�

Adolfo Caamaño

naxean os panos de Zurbarán
e o detallismo extremo de El
Bosco. Cadros dentro do ca-
dro, caleidoscopismo de for-
mas e cores. 

Contemplamos en picado
o atelier, aos nosos pés, á nosa
sombra. Podemos compartir
co pintor esa mirada con vista
de paxaro astuto, co-
ma nunha visión dun
Hitchcock da paleta.
Un caldeiro azul co-
ma un mar exterior
que dentro contén a
fonda escuridade do
mar, o pozo escuro
onde se reflicte o
abismo, a nada da
pintura que non vai
poder ser, ou o que
queda, os refugallos
do xa pintado. Fóra
do mar saltaron as
buguinas e as cun-
chas, materializando
a brancura. 

Axexamos o totum revolu-
tum do pintor, o atelier da súa
alma en soidade, sen máis
xente ca el mesmo despois do
acto íntimo de pintar. O pintor

Segue habendo noces escon-
didas, coma macgufins a per-
seguir nos cadros, recónditos
azucriños de vida enxoita bai-
xo unha luz mediterránea, pu-
ra, que redefine cada liña e ale-
gra as cores. Abriuse un zoco
multifario do que é o traballo
de pintar, onde a figuración se
antolla máis como proceso de
reflexión que como mera exhi-
bición. Hai unha porta entrea-
berta que permite axexar den-
tro do cadro, no corazón do
pintor, tamén entreaberto a
unha realidade de vanitas mul-
timorfas que por veces home-

nas linguas alemá e inglesa. Es-
tes estudos caracterízanse pola
súa claridade expositiva e o
emprego da metodoloxía com-
parativa, achegando unha am-
pla bibliografía. 

As ilustracións interiores de
J.M. Mesías Lama, en branco e
negro, cumpren a función limi-
tadora das panorámicas anterio-
res, ademais de identificárense
co ton do tema tratado, pois, bai-
xo a forma de vellas fotografías
agochadas, reflicten as imaxes
desa triste e gris realidade vivida. 

O capítulo noveno é unha
selección, moi útil para os me-
diadores (profesores, pais, bi-
bliotecarios), de setenta e tres
obras da LIX que comparten o
tratamento do tema da G.C es-
pañola dende diferentes pers-
pectivas e intereses. 

Baixo o epígrafe de “Co-
mentarios para a formación
lectora? preséntase o décimo
capítulo onde se analizan polo
miúdo dezaseis obras ordena-
das alfabeticamente segundo
os apelidos dos autores. Este
apartado resulta moi axeitado
para os diferentes mediadores,
xa que nel van atopar estrate-
xias de aproximación á hora de
tratar nas aulas. 

Das obras elixidas, destacan
tres de autoría galega: An Alfaya
coa obra A sombra descalza, ga-
ñadora entre outros, do Premio
Lazarillo de Literatura Xuvenil
no ano 2005 e dous autores, con-
siderados polos investigadores,
clásicos contemporáneos das
nosas letras, Agustín Fernández
Paz e Antonio García Teixeiro.
Do primeiro, candidato ao Pre-
mio Nacional de LIX, analízase a
obra Noite de voraces sombras,
e do segundo, unha das voces lí-
ricas máis relevantes da LIX ga-
lega, A teima de Xan. 

Nestas análises faise un per-
corrido literario dos autores
para despois centrarse nas
obras seleccionadas. Hai que
dicir, que os nosos escritores
foron pioneiros á hora de tratar
este tema dende a óptica  ado-
lescente que se achega ao con-
flito a partir das consecuencias
que o episodio bélico incide na
vida e  no ambiente familiar.�

Alba Piñeiro

mírase a si propio nun contra-
picado severo, autocrítico
dunha soidade necesaria, in-
teriorizada nun autorretrato
rexamente revelador. Uvas de
carne metafórica, papoulas
desherdadas do xardín, li-
móns amarelamente doces,
recreacións dun novo Edén de

naturezas mortas, ou
case que mortas, re-
sistentes. Poética de
frascos de vidro que
semellan vidro en
frasco, botellas de
plástico cuxa marca
hiper-real firmaría
Antonio López, con
quen o pintor com-
partiu aprendizaxes.
Sobras, restos multi-
farios entre a vida e a
morte nunha recicla-
xe pictórica profun-
damente ecolóxica,
significativa, simbó-
lica, efectista. É co-

ma se xa non importase o
pintado, senón o que fica des-
pois de pintar. Vivir a pintura
como unha reflexión verbo
do acto mesmo de pintar,

ARTE.

Cortizo no
atelier do ser

Mostra de Cortizo del Río
LLuuggaarr::    Sargadelos. Oliva 24, Pontevedra.

DDaattaass::  Até o 30 de outubro.

A ilustración a análise. O sábado

25 de outubro reúnense en Com-

postela máis de cen profesionais do

sector no V encontro Galego de Ilus-

tración para avaliar o estado da pro-

fesión, dende o humor en prensa até

a banda deseñada. As xornadas, que

están organizadas pola Asociación

Galega de Profesionais da Ilustra-

ción, contarán ademais coa partici-

pación de Irene Pernas e Forges, que

ofrecerán cadanseu relatorio na

Fundación Caixa Galicia.�

’’Trátase de
crear novas
paisaxes para
un mundo
que se
extingue
tras o gran
pincel da
inmensidade”

Os asistentes ao encontro

do pasado ano

Vista da mostra de Cortizo del Río.
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actual en xeral e á CIA, a grande
organización americana de es-
pionaxe e terrorismo de esta-

do, acredora de fama
siniestra e de rede
mundial de interven-
ción secreta nos asun-
tos máis diversos da
historia do mundo. 
A idea que temos da
CIA, a traveso do cine,
principalmente (o cine
é o máis grande forma-
dor de opinións e de
preconceptos de todos
os tempos) é a dunha
organización  enorme,
de funcionamento per-
fecto, onde uns arrisca-

dos axentes andan a salvar o
mundo polo planeta adiante,
mentres en Virxinia, uns sabios

dirixentes dan ordes que se
transmiten en segundos a cal-
quera parte do planeta, todo o
teñen controlado, supervisado,
teñén datos de todo o que se
move e do que se vai mover. Ta-
mén, para moitos de nós, a CIA é
a organización  terrorista legal,
que axudou con cartos e armas
a diferentes tiranos no mundo
enteiro, colaborou no asesinato
de miles de cidadáns en Améri-
ca do Sur, foi parte esencial no
11-S que derrocou a Salvador
Allende na Casa da Moeda e,
más recentemente, secuestrou
a cidadáns en todo o mundo
con destino a Guantánamo. 

Pero, ademáis, a CIA é, real-
mente unha chafallada, dirixi-
da por insensatos ignorantes,
que da acobillo a funcionarios
máis ignorantes aínda e que
non é nin de lonxe a gran orga-
nización de intelixencia que o
cine mitificou. En realidade,
como outras redes de expiona-
xe de sona mundial, o nivel de
eficacia é de botar as máns á
cabeza (nin sequera souberon
adiviñar que ían a atentar con-
tra o Pentágono e as torres de
Nova York). E de todo iso falan
os Coen, en clave de humor,
ben feito, magníficamente es-
truturado e montado e con
máis intelixencia da que se su-
puña que había na CIA. As ca-
cas deste mundo artificial, feito
de propaganda para agachar a
realidade dun sistema no que
mandan catro pailáns, é o hu-
mor dos Coen, onde un  grupo
de actores perde o seu glamur
para converterse no auténtico
pobo americano, metido nun
sistema político chafalleiro e
onde cousas tan vulgares co-
mo un parado, un cachas de
xinmasio, unha muller que
quer facer unha operación de
estética ou dous adúlteros po-
den darlle a volta ao sistema e
facer saltar as alarmas de segu-
ridade deses grandes vixiantes
do orden universal.

PROPOSTA: Ler o libro de
Tim Weiner, Legado de cinzas,
Premio Pulitzer, onde se con-
tan cousas como estas pero re-
ais, serias e que ocorreron de
verdade. �

J.A. Xesteira

Os hirmáns Coen van como
unha moto. Aínda da voltas
por aí a do país de vellos, e xa
nos largan esta comedia, ben
metida no estilo crítico e acedo
dos dous hirmáns. Aparente-
mente non pasa de ser unha
comedia ben feita, cos perso-
naxes habituais, a Mc Dor-
mond (muller dun deles), Clo-
oney, e tipos de relustre excep-
cional, como Malkovitch ou
Brad Pitt, facendo cousas que
non van polos seus camiños
acostumados. E digo aparente-
mente, porque, aínda que a es-
trutura é a do vodevil, con en-

tradas e saídas de escena, cru-
ces e entrecruces de secuen-
cias e historias de risa e unha
trama que o especta-
dor pode ir calcetando
a medida que avanza a
película, no fondo hai
outra historia de
maior calado. 

Aparentemente é
un asunto simpático
de divorcios, espías,
xentes vulgares e soli-
tarias, desamores, or-
ganizacións de inteli-
xencia (nunca enten-
dín porque lle chama-
ban intelixencia aos
espías) e situacións
simpáticas, pero por detrás es-
tá unha –ao mellor impesan-
da– crítica ao sistema político

Xelís de Toro

OA to Z é o rueiro de Lon-
dres, e deste xeito alfabé-

tico lémbrame que andando
entre as letras A e Z tamén se
fan palabras, oracións e co-
lumnas. 

Vén de inaugurarse unha
exposición que forma parte da
Fotobienal de Brighton. Unha
enorme pancarta co título: O
inconmesurable, O inconme-
sur… cobre unha parede da
galería Fabrica. A tea está chea
de fotos: corpos rebentados,
pías de carne amontoada, as
pegadas do horror. Estampas
da atrocidade da guerra: cor-
pos degolados, membros cis-
cados. Cada foto é todas en
conxunto son unha mostra do
inconmensurable, do que non
se pode contabilizar, a perda
da humanidade.

De paso polo complexo cul-
tural Southbank, topei con ou-
tra exposición; series de fotos
da escravitude contemporá-
nea, xornaleiros haitianos, ne-
nos en Bangladesh e na India,
escravos en Darfur, escravas
sexuais en Europa. Nesas fotos
hai olladas que un non é quen
de soster, historias que un te-
me escoitar.

Mais a este trespés fáltalle
un pé. Hai uns días no Royal
Albert Hall houbo un acto de
humoristas para recaudaren
fondos para Amnistía Interna-
cional baixo o lema “Protexer o
humano”. Eu non botei alí o
meu sombreiro pero fun días
despois á presentación dunha
colección de libriños de tradu-
cións de poetas pouco repre-
sentados en inglés, africanos e
árabes sobre todo. A directora
do proxecto, a poetisa Sarah
Maguire, deitou unhas pala-
bras das que gostei: “Traducir
poesía é todo o contrario de ir
á guerra, teste que parar, escoi-
tar e tratar de entender o ou-
tro”. E xa que viñemos de novo
á guerra, pechamos un círculo
perfecto. Que é como ir de A a
Z e volta a comezar. �

LONDIARIO’’

Nesas fotos hai olladas que
un non é quen de soster,
historias que
un teme escoitar”

’’

’’Os Coenfalan
da CIA en
clave de
humor, de
forma ben
estruturada e
montada”

Weltstadt,de Christian Klandt, Mellor Longametraxe no Festival de
Ourense.A XIII edición da cita clausurouse coa entrega ademais dos premios

a mellor animación, que recaeu na fita Berni's Doll,de Yann J, a mellor curta-

metraxe, para Auf der Strecke,de Reto Caffi e a mellor documental, que foi pa-

rar a mans de Kevin Merz por Gloriuos exit.A directora Peque Varela tamén foi

galardoada co Gran Premio Eixo Atlántico por 1977.�

George Clonney eFrances McDormand en Queimar despois de ler. MACALL POLAY

Brad Pitt en Queimar despois de ler. MACALL POLAY

CINEMA.

Unha visión
da CIA
con estrutura
de vodevil 

Queimar despois de ler
DDiirreeccttoorr,,  GGuuiióónn  ee  MMoonnttaaxxee::  Joel

e Ethan Coen.

EElleennccoo::Brad Pitt, George Clooney, Tilda

Swinton, John Malkovich, Frances Mc

Dormand.

O xurado que otorgou os premios.
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no 76 por Philips-Fonogram. 
Este primeiro traballo reunía

13 pezas, moitas delas con textos
de Celso E.Ferreiro ou Ramón
Cabanillas, e tamén composi-
cións populares. Un ano despois
levaban o primeiro premio no III
Festival Ría de Ares, en Ponte-
deume, e no 74 acadaron moito
recoñecemento nos festivais de
Ferrol e Madrid. Gravaron dous
discos máis: o Tequeletequele
no 77, e Galicia canta ao neno no
78 ,  espectáculo costumista para
o que recolleron panxoliñas,
aguinaldos ou cantos de Reis.

Cada vez collían maior pro-
xección, no contexto do cambio
político en que desenvolvían: ac-
tuaron en Cataluña, Euskadi,
Lisboa, Bruxelas, París, Zúric,
Brest, e mesmo en dúas edicións
do Festival Intercéltico de Lo-
rient (1978 e 1979). Acadaron o
seu maior éxito no 79, con Se-
menteira, disco que levaba o tí-
tulo do famoso tema. O quinto
traballo, Quen a soubera cantar
(1981), xa foi coa editora Ruada,
nun intento de apoiar o primeiro
selo discográfico galego. Agora, o
novo Fuxan os Ventos achéga-
nos esta Terra de soños, a grava-
ción dun directo moi especial.�

Lara Rozados
Arrasaron os dous días. A agar-
dada volta ao escenario produ-
ciuse na Sala Ángel Bragedo Au-
ditorio de Galicia en dous con-
certos, o 18 e 19 de outubro. O es-
pectáculo ‘Terra de soños’, co
que se inauguraba o último tri-
mestre do ciclo Sons da Diversi-
dade, fixo que volvesen soar te-
mas tan enraizados no imaxina-
rio popular como “O carro” e “O
aradiño”, de Manuel María, Mu-
ller, O lobo, de Darío Xohán Ca-
bana, O meu amor mariñeiro, A
Carolina, ou a coñecidísima “Se-
menteira”, con letra de Luís Ál-
varez Pousa e música de Xosé
Luís Rivas Cruz, Mini.

Levaban vinte anos sen xun-
tárense nun escenario, e o resul-
tado foi espectacular. Estaban,
amais, arroupados por amigos
como Xabier Díaz, Guadi Gale-
go, Uxía, Nova Galega de Danza,
Mercedes Peón, Pepe Ferreirós,
Rodrigo Romaní e unha banda
dirixida por Xosé Lois Romero,
artífice dos arranxos para o es-
pectáculo Terra de soños.

Da reivindicación á troula,
Carme Vázquez, Xoán L. Fuer-
tes, Tereixa Novo, Alfonso Fer-
nández, Moncho Díaz, Maruxa

Fociños, Antón Castro, Xosé
Vázquez e Pedro Lucas ofrece-
ron un recordatorio do que foi
Fuxan os Ventos. Pero aos discos
da actual formación, Noutrora
(1984), Sempre e máis despois
(1999) e Na memoria dos tem-
pos(2002), sumaron tamén te-
mas propios do Fuxan orixina-
rio, onde o peso recaía sobre Mi-
ni (Xosé Luís Rivas Cruz) e Mero
(Baldomero Iglesias Dobarro),
que no 83 abandonaron o grupo
e pasaron a liderar A Quenlla. A
agrupación que deixaban que-
dou co nome de Fuxan os Ven-
tos e seguiu o seu camiño.

DO CORO DO COLEXIO AO MUNDO.
Aquela ducia de rapaces e rapa-
zas que cantaban nun coro, en
Lugo, no 72, foron animados po-
lo crego Xesús Mato a participa-
ren, co nome de Folk 72, no Fes-
tival musical As San Lucas de
Mondoñedo. O título da canción
coa que gañaron o festival era
“Fuxan os ventos”, un poema de
Xesús Mato que el mesmo musi-
cou, co pseudónimo Cabodevila
(o seu lugar de nacemento, en
Paradela). Pasou, como un talis-
mán, a nomear o grupo e o seu
primeiro disco, que foi editado

Fuxan os Ventosesgota
as entradas no seu regreso

Xosé Miranda

N o século V a. C. os sármatas (sarmatae ou sauróma-
tas)  estaban na fronteira oriental de Escitia, alén do

Tanais (actual Don). Eran un pobo da familia iraniana ou
aria relacionado cos escitas. Entre os seus grupos conta-
ban os alanos, roxolanos, iásigas e probablemente os ros.
Todas as formas de dicir “alano” son formas dialectais ira-
nias da palabra ario (∞???? en grego; O-lan-na en chino; iron
en osetio). Tamén foron coñecidos coas formas: "asi",
"as", "os" (yasi, osi). Desta denominación provén o termo
osetio e o nome do continente: Asia. Amiano Marcelino
consideraba que os alanos eran os antigos masaxetos:
“iuxtaque Massagetae Halani et Sargetae”, “per Albanos et
Massagetas, quos Alanos nunc appellamus”, “Halanos
pervenit, veteres Massagetas”.

Sobre o 370, os hunos arrasaron cos alanos, que se dividi-
ron en varios grupos. Polo oeste uníronse a vándalos e sue-
vos (xermánicos) e nunha grande onda chegaron ata a Lusi-
tania e a Cartaxinense. Foron famosos os seus cans de caza,
que sobreviven no País Vasco e aínda levan o nome de ala-
nos. En 429 a maioría dos alanos abandonou a Península,
fusionándose cos vándalos. Os reis do Norte de África fixé-
ronse chamar posteriormente Rex Wandalorum et Alano-
rum. Na Galia, os alanos asentáronse en Orleans e Valence,
e posteriormente en Armórica. O nome bretón Alan (e pos-
teriormente o francés Alain) dá fe da súa presenza. Na ac-
tualidade crese que o grupo G2 de liña paterna do ADN pre-
sente en Europa está relacionado coa herdanza alana.

Os alanos do norte do Mar Negro fuxiron cara a Polonia
e deron orixe a outras nacións ao mesturarse cos eslavos:
os horoatos ou horuatos (croatas); os serboi (cualificados
por Ptolomeo como tribo sármata), que deron lugar a ser-
bios e sorbios (sorabos, lusacianos, wendish —nome que
remite aos wándalos—, situados como minoría nacional
en Alemaña); os belochrobati (croatas brancos) que vivían
no alto Vístula (Hrobatia); os iásicos que chegaron a Hun-
gría. No norte, os ros deron orixe a Rusia. No sur, os alanos
quedaron baixo control dos hunos e posteriormente dos
mongois, que os confinaron no Cáucaso: son os osetas. No
século VIII consolidaron un reino, a Alania medieval, que
comprendía as actuais Circasia e Osetia do Norte (chama-
da actualmente Alania). No século IX quedaron baixo o
khanato kházaro. En 1187 aliáronse con Xeorxia. En 1395
Tamerlán invadiu Alania e masacrou a poboación. Desde
1767 os alanos do norte (os iron) quedaron na parte rusa,
os tuallag do sur na parte xeorxiana, e os digor occidentais
repartidos entre Osetia e Kabardina.

O idioma osetio é un idioma iranio con dous dialectos
principias: o digor  e o iron. A lingua literaria, baseada no
dialecto iron, foi fixada polo poeta nacional, Kosta Kheta-
gurov (1859-1906).

(Hai no oeste do Irak outros alanis. Disque teñen antepa-
sados iranios ou turcos. Son sunnitas. Os integristas xiítas
chámanlles cans e pretenden extermínalos de raíz. Non se
sabe que relación teñen cos verdadeiros alanos, cos verda-
deiros arios: os osetos).�

OS ALANOS,
OS VERDADEIROS ARIOS

’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’Foron famosos os seus cans
de caza, que sobreviven
no País Vasco e aínda
levan o nome de alanos”

M. O.
O Café Voltaire homenaxeou o
escritor Anxo Rei Balleteros, que
foi un dos contertulios máis
conspicuos, no duro transo polo
que está a pasar. De maneira ex-
cepcional, os membros da tertu-
lia acordaron que a sesión fose
aberta a quen se quixese sumar.
Entre os participantes atopá-
banse, entre outros, Basilio Lou-
renço, que actuou como mode-
rador, Carlos Fernández, Miguel

Barros, Cipriano Jiménez, Da-
mián Villalaín, Xosé Álvarez Các-
camo e Xosé María Bello. Ao lon-
go da tarde do pasado día 19, os
presentes no mesón Central
Pork de Vigo lembraron a moci-
dade de Rei Ballesteros, coincidi-
ron en salientar a relevancia de
Dos anxos e dos mortosna reno-
vación da narrativa galega e a di-
mensión filosófica do escritor,
trataron a clave do seu convenci-
do nacionalismo e da importan-

cia de Tempo e vinganza, ensaio
que lle valeu o segundo “Premio
Ramón Piñeiro”.

Entre outras, os participantes
tamén puideron gozar da lectura
do relato “A morte busca a tigre”,
un dos contos preferidos de Rei
Ballesteros, que se atopa na na
obra A sombra dos teus ollos.
Coa lectura de dúas cuartetas de
Omar Jaiam, un dos poetas favo-
ritos do homenaxeado, Basilio
Lourenço pechou a tertulia.�

O Café Voltaire
homenaxea a Rei Ballesteros

Xosé María Álvarez Cáccamo e Basilio Lourenço [na cabeceira] interveñen no acto de homenaxe ao escritor.  PACO VILABARROS
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Vén de recebir o XVII premio ‘Ál-
varo Cunqueiro’ de teatro pola
peza Sempre quixen bailar un
tango. Por outra parte, a súa obra
Pingueiras e tarteirasmereceu o
III Premio ‘Manuel María’ de Li-
teratura Dramática Infantil. Os
dous na mesma semana. Teresa
González Costa (O Grove, 1975)
é ademais actriz, filóloga, profe-
sora e contacontos. Vive dacaba-
lo entre O Grove e Francia.  
QQuuee  ssiiggnniiffiiccaann  eesstteess  pprreemmiiooss,,
ppoorr  ppaarrttiiddaa  ddoobbrree,,  ddeessppooiiss  ddee
ttooddaa  aa  ssúúaa  ttrraaxxeeccttoorriiaa  ddeeddiiccaaddaa
aaoo  tteeaattrroo??
O bonito do teatro é escribir en
colectivo, sabendo que se vai
montar, que se vai ver o que
fas... Pero eu cando escribo (pa-
so moito tempo fóra e aproveito
para escribir con tranquilida-
de), e malia que xa teño certa in-
tuición e experiencia, escribo en
abstracto. Pasa moito tempo
até que alguén, neste caso, o xu-
rado, experto en teatro, o le.
Non é o premio o que fai que
unha obra funcione, pero é un-
ha porta para que a obra se faga
realidade. Para min sempre foi
moi importante o texto, traba-
lleino máis ca o corpo.
PPoorr  oouuttrraa  ppaarrttee,,  éé  aa  pprriimmeeiirraa
mmuulllleerr  qquuee  ggaaññaa  oo  ‘‘CCuunnqquueeiirroo’’
nnooss  sseeuuss  2200  aannooss  ddee  hhiissttoorriiaa......
Ah, si? Inma António non o ga-
ñou?
NNoonn,,  ppeennssoo  qquuee  ffooii  oo  ‘‘DDiieessttee’’
((oobbttiivvoo  oo  XXII  ‘‘RRaaffaaeell  DDiieessttee’’  ppoorr
AA  cciieenncciiaa  ddooss  AAnnxxooss))
Iso prefiro non recalcalo dema-
siado, en calquera caso. É un
premio: se o gañase un home
tería a mesma importancia. Hai
temas sociais polos que hai que
traballar, pero neste sentido
prefiro normalizar a situación.
Canto menos se diga, mellor, se
non, dá a sensación de que aín-
da non é normal que escriba te-
atro unha muller.
VViissuuaalliizzaabbaa  xxaa  aass  ssúúaass  mmoonnttaa--
xxeess  sseegguunnddoo  aass  eessccrriibbííaa??
Se cadra a obra infantil é máis
complicada escenografica-
mente, pero agora hai un tem-
po para que as compañías pre-
senten propostas e agardo por
elas. Claro que me gustaría ter
compañía de meu, pero men-
tres estou un ano aquí, outro
ano alá (en Francia), tampouco

mo che gustaría vela.
EEnn  PPiinngguueeiirraass  ee  ttaarrtteeiirraass,,  uunnhhaa
ccoommppaaññííaa  ddee  tteeaattrroo  ddáállllee  aallee--
ggrrííaa  aa  uunn  ccaasstteelloo  ggrriiss,,  hhaaii  uunnhhaa
ddeeffeennssaa  ddoo  mmuunnddoo  ddoo  tteeaattrroo  ee
ddoo  cciirrccoo??  
Máis ca de tristeza, na obra falo
de aburrimento. E chega unha
compañía e cámbiao todo.
Gústame moito introducir o
circo, e tamén os xogos de pa-
labras, os malentendidos... O
absurdo no teatro para nenos é
moi produtivo tamén.
QQuuee  eelleemmeennttooss  iinnttrroodduuccee  nneess--
ttaa  oobbrraa??  OO  ffeeiittoo  ddee  ttrraabbaallllaarr  ccoonn
nneennooss,,  ccoommoo  ccoonnttaaccoonnttooss,,  ddóó--
ttaaaa  xxaa  dduunnss  rreeccuurrssooss..
Non hai demasiada pirotecnia.
O conto é básico, a relación
con eles. A min gústame moito
facer teatro para nenos, pero
que sexan eles os que collan os
seus papeis. Eu ás veces che-
guei a lugares onde se organi-
zaba teatro para nenos, pero
era teatro para adultos inter-
pretado por nenos para facer
rir aos adultos. 
EEssttaammooss  nnuunn  bboo  mmoommeennttoo  ppaa--
rraa  oo  tteeaattrroo  ddeessttiinnaaddoo  aa  uunn  ppúú--
bblliiccoo  iinnffaannttiill??
Nos anos que estiven fóra, as
cousas cambiaron moito: Berro-
bambán e Teatro do Andamio fi-
xeron cousas, a editorial onde eu
escribía, Fervenza, sacou varias
pezas de teatro para nenos... Ha-
bía un baleiro, pero vaise en-
chendo aos poucos. É moi im-
portante este premio (o ‘Manuel
María’) para que o teatro infantil
deixe de ser secundario dentro
das artes escénicas. Pero estanse
a facer producións de moita cali-
dade, e logo está o teatro de mo-
nicreques, que tamén colle peso.
DDeeddiiccoouu  ooss  pprreemmiiooss  áá  mmeemmoo--
rriiaa  ddaa  ssúúaa  nnaaii..  FFooii  eellaa  qquueenn  llllee
iinnccuullccoouu  oo  aammoorr  ppoolloo  tteeaattrroo??
Foi, dende logo. Para ela, era ca-
se máis importante que eu fixe-
se teatro que que estudase. Meu
avó tiña un bar no porto do Gro-
ve, e ela alí quedaba fascinada
coas compañías que chegaban.
Sempre foi unha apaixonada
do teatro e do cinema, e para ela
foi moi emocionante cando
cheguei aquí a estudar e entrei
nunha compañía a facer Sha-
kespeare. Resultoume estraño
que non estivese para verme re-
coller os premios. Ela era, e é,
quen me moveu a facer teatro.�

máis adultos nuns contextos e
máis nenos noutros. Para min,
escribir teatro infantil é como
estar xogando. Pásoo moi ben:
é un xogo, pero ao tempo tes
que tomalo un pouco en serio.
Eu traballei moito con nenos, e
tes que ter certa disciplina para
rematar, redondear unha es-
trutura, que haxa coherencia
entre forma e contido.
EEnn  qquuee  rraaddiiccaa  aa  ““rriiddiiccuulliizzaacciióónn
ddoo  ppooddeerr””  ddaa  qquuee  ffaallaa  oo  xxuurraaddoo,,
eenn  SSeemmpprree  qquuiixxeenn......??
A peza está construída sobre o
absurdo, no sentido da incomu-
nicación entre as persoas: as
cousas que non se dirían nunca
en alto dinse na obra. Non se es-
coita cando se din cousas impor-
tantes, pero as banais si. Ese é un
dos nosos dramas: a incomuni-
cación. Sempre a houbo, pero
agora é sórdida. Estamos cheos
de ruído. Créannos necesidades
que parecen importantes, pero o
realmente verdadeiro, obviámo-

podo concretar nada. Isto si
que me vai axudar a pórme a
traballar en algo aquí.
FFaallaabbaa  ddee  qquuee  SSeemmpprree  qquuiixxeenn
bbaaiillaarr  uunn  ttaannggoo,,  ccaannddoo  rreecciibbiiuu
ppoorr  eellaa  oo  ‘‘CCuunnqquueeiirroo’’,,  ccoommoo  uunn
““eessttaaddoo  ddee  ggrraazzaa””..  CCoommoo  nnaa--
cceeuu  eessttaa  oobbrraa??
Houbo unha peza que non aca-
baba de rematar, e a partir dun-
ha frase naceu estoutra. Penso
que madurei dende aquela. O
proceso de escritura foi moi rápi-
do: un misterio, coma unha pe-
quena milagre, coma se sempre
estivese aí. Os meus fillos (xemel-
gos de ano e medio) deixában-
me só unha hora diaria para es-
cribir, cando a casa durmía, alá
na miña bufarda cos Alpes ao
fondo. Esta peza non podería fa-
cela antes: as cousas chegan no
seu momento. Inmediatamente
despois, escribín a infantil.
CCoommoo  ccoommbbiinnaa  aass  ddúúaass  ppeerrss--
ppeeccttiivvaass  eenn  ttaann  ppoouuccoo  tteemmppoo??
Todos, na nosa vida, somos

lo. Os personaxes que exteriori-
zan esta insensibilidade, que
aparecen case caricaturizados,
postos en evidencia, son a filla e o
xenro do protagonista. Teñen
proxectos de futuro que radican
no ascenso social, mais é un fu-
turo plástico, que che crean, di-
cindo “isto é a vida”, pero a vida
tes que creala ti. Por outra banda,
Manuel, o protagonista, e María,
a moza da limpeza, representan
o contrario. Cada un escribe co-
mo ve a vida... Se cadra, cando
escribes para nenos, escribes co-

Teresa González Costa, premio Cunqueiro e Manuel María

‘Para a miña nai case era máis importante
que fixese teatro que que estudase’

’’Os meus fillos
(xemelgos de ano e medio)
deixábanme só unha hora
diaria para escribir, cando
a casa durmía, alá na miña
bufarda cos Alpes ao fondo”
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RR epasar a historia
da construción
naval en Ferrol é a
intención coa que

se estreará a finais de ano Asta-
no: a forza dun soño, o docu-
mental dirixido por Miguel
conde, con guión de Xes Cha-
pela, de Zenit Televisión.

Como explica Zaza Ceballos,
produtora executiva do docu-
mental, “no eido industrial que-
da moito por facer en Galiza”. O
pasado ano estreouse Barrei-
ros. Motor humano, unha olla-
da dende fóra a empresa galega
de automóbiles, pero “en esca-
sas ocasións se fan traballos so-
bre a industria galega”. 

Ese foi se cadra un dos princi-
pais motivos para emprender a
tarefa de narrar en pouco menos
dunha hora a historia dun dos
máis destacados proxectos in-
dustriais galegos, Astano, unha
historia “exemplar” ao ver de Za-
za Ceballos “de como dende a
nada pódese chegar aos postos
máis altos do ranking mundial”.

O nacemento de Astano
cómpre situalo no Ferrol de
1941, cando a presenza social e
económica do exército eclipsá-
bao todo. Neste contexto, mar-
cado tamén pola II Guerra
Mundial, o enxeñeiro naval Jo-
sé María González-Llanos
afrontou en solitario a aventura
empresarial de abrir o mercado
cun estaleiro enfocado cara a
construción de barcos para o

uso civil, máis alá da oferta mili-
tar de Bazán, estaleiro en man
do exército. 

Comezou a súa andadura
con preto dunha trintena de
traballadores pero co tempo
chegou a ter unha importancia
fundamental para a comarca.
“Nunha época na que había
emigración de galegos, como
foi a década dos 60, Ferrolterra
converteuse debido a demanda
de traballo do estaleiro nunha
das comarcas máis ricas de Ga-
liza. Este feito fixo que centos de
persoas do rural se trasladasen á
cidade”. Zaza Ceballos destaca
que ademais da oferta de postos
de traballo no estaleiro e nas di-
versas empresas auxiliares, “as
escolas de Astano deron forma-
ción especializada a homes e
mulleres”. De alí saíron técni-
cos, administrativos ou electri-
cistas cualificados.

O brillo de Astano esfarelou-
se en diferentes ocasións debi-
do as crises que atravesou a em-
presa, a máis dura a vivida na
década dos 70. “O peche

MA A INE.40.ZG

Nos últimos anos creceu o interese
dos directores de cine por retratar a
realidade. Nesta tendencia inscríbese
a estrea do documental industrial
Astano: a forxa dun soño, un xénero
pouco explorado en Galiza

CINE DOCUMENTAL

’’As escolas de Astano deron
formación especializada
a homes e mulleres”

[Zaza Ceballos]
Produtora Executiva.

Astano: o nacemento dos grand

>>>
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da parte de construción da
empresa foi moi dura para a co-
marca. Boa parte do persoal
quedou sen o seu posto de tra-
ballo da noite para a mañá”, co-
menta Zaza Ceballos.

ESTRUTURA CRONOLÓXICA. O docu-
mental está artellado de xeito
cronolóxico sobre o testemuño
de traballadores da fábrica, per-
soas relacionadas dun xeito ou
doutro ao estaleiro e sobre os
datos fornecidos pola historia-
dora Manuela Santalla, autora
de libros como Ferrol, os suce-
sos de 1972 e As reais fábricas de
Ferrol, gremios e barcos nos sé-
culo XVIII.

Así, a historia de Astano relá-
tase na gran pantalla por car-
pinteiros e electricistas da pri-
meira época, como Manuel
Carpente, traballadores de má-
quina como José Freire así co-
mo persoas que desenvolveron
as súas carreiras profesionais na
fábrica, como Manuel Alfonso
Amoríne José María de Juan ou
os sindicalistas Suso Díaz e Xo-
sé Fernández ‘Molinuco’, am-
bos de CCOO.

DOS  SATÉLITES A LOS ZARES. Como
fío condutor, o documental em-
prega as creacións dos artistas
máis destacados que deu a co-
marca de Ferrolterra para ilus-
trar os momentos máis destaca-
dos do estaleiro, dende Sito Se-
des, de Los Satélites á orquestra
Los Zares, sen esquecer a figura
do poeta ferrolán Pérez Parallé,
tamén traballador de Astano.

DÉBEDA HISTÓRICA.  Como explica
a produtora, en Galiza téñense
feito ao longo dos anos docu-
mentais sobre mariñeiros, per-
cebeiros, mariscadoras e labre-
gos, cun destacado fondo poé-
tico. Pero “hai unha débeda
pendente cos obreiros, cos
obreiros desprovistos da aura
mitolóxica mariñeira, cos cons-
trutores de barcos”.�

MA AzGANOSATERRA
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MA A INE.41.ZG

Finais de outubro tense con-
vertido nos últimos anos nun
dos momentos máis destaca-
dos do calendario audiovi-
sual galego, porque en me-
nos de quince días desenvól-
vese o programa de tres festi-
vais temáticos diferentes: o
AMAL, a Mostra de Ciencia e
Cinema da Coruña e o Curto-
circuito.

Dende o pasado venres e
até o 24 deste mes, celébrase
en Compostela un dos máis
destacados no eido da curta-
metraxe. O eixo central da ci-
ta volve ser a proxección de
preto de 150 filmes que se
poden ver de balde no Teatro
Principal e outro cento de

películas que se pasarán no
CGAC e na Facultade de Filo-
sofía. 

Dentro do programa de
Curtocircuíto celébrase ade-
mais a III edición do Mercado
Internacional de Curtame-
traxes, no que participarán
máis de 100 profesionais pro-
cedentes de 15 países que po-
derán mercar os dereitos dos
filmes seleccionados.

Pola súa banda, a nova
edición do festival AMAL
aposta por ofrecer unha re-
trospectiva representativa
dos movementos ao redor
da cultura árabe na cinema-
tografía mundial. Así, do 25
ao 31 de outubro, poderán

verse en Compostela, nos di-
ferentes apartados competi-
tivos e de exhibición sobre os
que se artella o festival, entre
outros, os filmes de Estación
central de Yusef Chahine,
Retorno a Hansala, de Chus
Gutierrez, o drama alxeriano
La maison jaune, de Amor
Hakkar e Andalucía, de Alain
Gomis.

Por vez primeira AMAL in-
corpora o espazo da Sala Ca-
pitol para as súas actividades
paralelas. Alí terá lugar o 31
de outubro o concerto de
Speed Caravan, que encherá
de tecno e ritmos tradicionais
a despedida do festival.

Na Coruña a cita é co cine

científico. Do 22 ao 25 desen-
volvese na cidade a Mostra de
Ciencia e Cinema, posta en
marcha organizada pola Aso-
ciación de Amigos da Casa
das Ciencias, que quere servir
de escaparate das diversas
maneiras que o audiovisual
ten de achegarse aos concep-
tos, procedementos e oficios
da ciencia a través dunha
destacada escolma.

Na sección oficial inclúen-
se The linguists, Terra incóg-
nita, de Maria Finitzo, Cos-
monauta Polyakov, de Dana
Ranga, Brillant Noise, de
Ruth Jarman, Magnetic Mo-
vie, de Joe Gerhardt ou o pro-
grama Alterados por Pi.�

Cine científico, árabe e en corto

A guerra do 36 é unha temáti-
ca que está a captar tamén a
atención de moitos directores
galegos. Do deserto que supu-
xeron os oitenta en materia de
documental histórico pasou-
se no novo século a unha pro-
liferación de traballos formu-
lados dende ópticas diversas
sobre o golpe de Estado.

Na pasada edición do Fes-
tival de Ourense estreouse
unha das últimas producións
realizadas neste eido, A ara-
ñeira, Galicia en guerra, de
Eduardo Rolland. A longa-
metraxe nace da mesma in-
vestigación que o xornalista
levou a cabo para o libro Gali-
cia en guerra (Xerais), pero
complétase con documenta-
ción topada posteriormente
no arquivo histórico do Mi-
nisterio de Asuntos Exterio-

res e con novos datos facilita-
dos polos protagonistas. 

Trátase dun documental
coral, artellado ao redor dun-
ha serie de entrevistas, que
persegue dar unhas pincela-
das do que sucedeu en Galiza
dende 1936 a 1945. Como ex-
plica Rolland “sempre pensa-
mos que isto estivo illado nese
período, pero, cando se inves-
tiga un pouco, un decátase de
que tivo un protagonismo
enorme: Galiza foi unha reta-
garda importante para os ale-
máns e un niño de espías e de
axentes dos dous bando du-
rante todos eses anos”. 

“A realidade ofrece histo-
rias diferentes”, comenta Ro-
lland “ás que adoitan empre-
garse na ficción, onde, como
espectador, empeza a botar-
se en falta creatividade”. Ao

seu ver cada vez son máis os
títulos que conseguen entrar
con éxito dentro das salas co-
mercias e cita os exemplos de
Fahrenheit 9/11 e Bowling
for Columbine, de Michael
Moore.

A VOLTA DOS NOVE.  Outro dos
documentais a piques de es-
trearse está dirixido por An-
tonio Caneiro e leva por título
A volta dos nove. Con el, o di-
rector nacido en Gondomar
recunca novamente guerra
civil, un eido xa explorado en
Aillados (2001) e A memoria
nos tempos do wolfram
(2003).

Desta vez, Caeiro detense
na estrada de Baiona, na co-
ñecida como curva de Vare-
do, onde un grupo de falan-
xistas acabou coa vida de no-

ve veciños de de Baiona e
Panxón, para, a partir de aí re-
tratar o contexto e as circuns-
tancias que posteriormente se
vivirían no Val Miñor.

Ante a falta de material
gráfico, Caneiro optou polo
emprego en diversos aparta-
dos da película de animación
coa intención ademais de
buscar novas formas de na-
rrar a guerra.

Ao seu ver “é necesario re-
frescar a memoria”, pero sina-
la que nos últimos anos “des-
cubriuse un filón nesta mate-
ria”. Recorda que cando em-
pezou neste eido aínda se es-
taba lonxe de acuñar o termo
“memoria histórica”, as fon-
tes orais non se valoraban o
suficiente e os documentos
oficiais estaban cargados de
mentiras”. �

De espías e matachíns, películas da guerra

grandes barcos

>>>
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Alexia Uhía

MMonzón. Explo-
sión dos senti-
dos afogados na
humidade na-

tural. A choiva trimestral e in-
cansábel fermenta a frondosi-
dade do planeta verde, onde
bichos, virus e bacterias ate-
rran as células humanas, na-
mentres os humanos asiáticos
se somerxen en sensacións
eróticas de erotismo morboso,
do morbo de se ocularen baixo
os paraugas, baixo soportais
que ven caer auga como fer-
venzas de oportunidades car-
nais, esa carne... aínda tabú.
Monzón. Pouco recomendá-
bel polas axencias de viaxes, e
viaxeiros occidentais obedien-
tes que buscan coñecer o Ne-
pal en condicións climatolóxi-
cas menos molestas.  Eu vivín o
Nepal nese monzón.

ENTRE BUDA E SHIVA. Entre preci-
pitacións grisáceas aterrei en
Katmandú, hoxe unha cidade
viva, pacífica e amábel como
poucas. Polas rúas mal asfalta-
das de Thamel, centro cosmo-
polita deste lugar, multipliquei
o meu ocio e o vicioso pracer
da inactividade nun relaxado
comtemplar de artesanía, ollos
de Buda e momos(1); medindo
o tempo impreciso entre o
acoso diurno de motocicletas e
tentacións concupiscientes, e
as noites concluídas en directo
con jazz, Alan Parsons, Deep
Purples eSantanas. 

Fascineime coa imaxe de

O FINAL DA MONARQUÍA. A miña
viaxe polo tempo culminou
coas vivencias nun Katman-
dú actual que, en plena tran-
sición política e logo de dar-
lles fin a 240 anos de monar-
quía, latexaba sangue nova e
entusiasmo optimista. A capi-
tal da república máis nova do
planeta, testemuñaba o des-
moronamento do reinado

autoritario e impopular de
Gyanendra.

Logo de varios días na urbe
nepalí, aventureime á rexión
das Annapurnas, lar de Pra-
chanda O fero, para uns de-
monizado como o Atila dos
Himalaias e obstinado opo-
ñente á monarquía durante
unha década de loita guerri-
lleira; para outros heroe liber-

tador de campesiños que ha-
bitan un mundo vertical. Non
embargante, a miña intención
montañeira veuse interrompi-
da pola acusada escaseza de
gasolina.  As estradas do val de
Katmandú énchense de filei-
ras interminábeis de vehículos
que agardan entre oito e dez
horas para encher un depósito
que durará dous días ou

monxes tibetanos percorrendo
en círculo a branca redondez da
estupa de Bodhnath, templo
budista con cinturade cilindros
de oración esculpidos co prego
Om mani padme hum(2). Logo
enmudecín, cega polo lume
crematorio do templo hindú de
Pashupatinath, o fogar espiri-
tual de Shiva máis importante
do subcontinente indio. Silen-
cio fúnebre ás beiras do río Bag-
mati só quebrantado polo bule-
bule de pequenos monos in-
quedos. Visión anacrónica su-
bliñada por sadhus(3) rastafaris,
enfariñados en tintes naturais,
indolentes deitados nun tem-
po... que non pasa. 

En Katmandú fun inmortal,
protagonista dun desdobra-
mento cronolóxico que come-
zou ca aparición transcenden-
tal de Kumari, a encarnación
da deusa Taleju, no balcón do
seu apousento na praza de Ha-
numan-dhoka Durbar. A dei-
dade rexenérase cada nove
anos, cando a nena que lle
prestou o corpo volta ao mun-
do dos mortais nun proceso de
beatificación inversa. En efec-
to, este centro histórico-me-
dieval de Katmandú é unha
lección do posíbel: a realidade
inesperada de mitoloxía car-
nal, e a realidade consoladora
de tolerancia e respecto relixio-
sos exemplificados nun Hanu-
man, deus hindú acotío repre-
sentado con semblante de si-
mio, que cobre os ollos das es-
culturas eróticas do templo
budista de Jagannath. 

Nepal, beleza carnal
A república máis nova do mundo
garda no seu interior unha rica historia,
unha xeografía, a medias máxica
a medias impenetrábel, que provoca
un desexo case carnal no visitante

MA A INE.42.ZG ANOSATERRA
23-29 DE OUTUBRO DE 2008

VIAXE A ASIA

Un grupo de homes en Katmandú, ollando o Festival Matyaha, en agosto do 2008. SHRUTI SHRESTHA/REUTERS 

’’Amiña viaxe culminou
nun Katmandú en plena
transición política
e logo de darlles fin a 240
anos de monarquía”

’’Este centro histórico
medieval de Katmandú é
unha realidade inesperada
de mitoloxía carnal”

Mulleres hindús celebran o ritual do baño sagrado no río Bagmati durante o Festival

Teej, en setembro do 2008.                                                                                           SHRUTI SHRESTHA / REUTERS

(1) Boliñas de pasta recheas de carne ou

vexetais.

(2)  Rezo constante nos rituais budistas.

(3)  Sacerdotes ascéticos/ermidáns do

hinduísmo. >>>
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tres. Segundo o World
Food Programme das Nacións
Unidas, o coste do transporte
incrementouse nun 27 por
cento nos últimos seis meses,
repercutindo nos prezos dos
alimentos, que aumentaron
entre o 20 e o 30 por cento.  Por
outra banda, a Oficina pola
Coordinación de Asuntos Hu-
manitarios das Nacións Uni-
das informa de que o fuel su-
friu unha suba do 25 por cento
porque a Nepal Oil Corpora-
tion, que depende totalmente
da India para a importación
do petróleo, está a sufrir unhas
perdas mensuais de 22 mi-
llóns de dólares debido aos
prezos exorbitantes que ten
que pagar.  Cunha perspectiva
máis política, A Unión of Cat-
holic Asian News, que tamén
culpa á Indian Oil Corporation
pola crise do cru explica que a
escaseza de abastecemento
está a ser provocada polos pe-
ches indefinidos convocados
por minorías etnicas nepalís
das rexións fronteirizas coa In-
dia e que loitan por máis auto-
nomía e por unha maior pre-
senza parlamentaria. “Dende
febreiro, estes manifestantes

están a bloquear a entrada no
país de vehículos, incluíndo
camións de víveres e fuel”.

MILES DE LOUSAS. Así pois, entre a
eternidade consumida en au-
tobuses que xamais arranca-
ron, negociacións mímicas
con condutores e manifestan-
tes, e a arte indiscutíbel do no-
so guía para relear un taxi inte-

resado, chegamos ás faldras
das Annapurnas. Neste Nepal
monzónico terra e ceo sobre-
pásanse mutuamente, com-
plementándose, sen se inva-
dir, onde nubes testanas e esa-
xeradas baixan a alimentar a
semente do arroz, leiras acuá-
ticas onduladas e superpostas,
paisaxe exemplar da divinida-
de do home. Na ascensión en-

tre Phedi e Tolka, contei deses-
perada milleiros de lousas
asentadas con meticulosidade
asiática e descubrín a incope-
tencia da miña xuventude,
ataviada co mellor equipa-
mento de montaña, ao paso
de vellos e nenos descalzos
brincando os chanzos entre
sorrisos interrompidos polo
trisílabo Namste.�

Unha nena representa a deusa Kumari no Festival Ghodejatra de Katmandú. GOPAL CHITRAKAR / REUTERS

Cidadáns de Katmandú seguen desde as xanelas as procesións de Aninovo. REUTERS

O espanta
monas 
Descendendo cara ao río Modi

Khola, entre Tolka e Ghandruk, es-

coitamos ouveos desesperados

que saían dun minúsculo obser-

vatorio feito de latón e troncos. Alí,

engruñado, axitábase un vello ra-

pado que histericamente chouta-

ba, berraba e golpeaba un testo

cun pau. Eu pensei que era un lou-

co, un solitario que atopaba na-

quela torre refuxio para o seu al-

porizamento. Non embargante, o

home estaba traballando. Unha

ocupación útil e vital para a super-

vivencia de meses de labor. O tolo

da cuíña era en realidade un es-

panta-monas, a salvación da se-

mente ameazada por familias de

simios que invaden as terras para

se alimentar.  Esta anécdota diver-

tida paliou a dor e o noxo das sam-

besugas coméndome os pés. De-

vorando quilómetros, as miñas

pernas cansas testemuñaron es-

cenas de labregos preparando os

campos do cereal con arados em-

purrados por búfalos entrañábeis;

cruzaron fragas húmidas que revi-

ven fadas, trasnos e criaturas es-

trañas; atopáronse a soas en pai-

saxes dispostas para as lendas de

Cunqueiro, Merlín e familia e agra-

deceron os repousos merecidos

de pratos de arroz con dal(4) e noi-

tes sen estrelas. A mañá de Ghan-

druk regalounos a imaxe nevada

e improbábel dunha Annapurna

sur vestida en camisóns de néboa

espesa. Luxo de ensoño, visión

instantánea e translúcida cedida

pola brétema que garda os tesou-

ros das montañas.

Ao fin, en Chitwan, despedin-

me desta beleza vertical.  Na terra

dos Tharus(5) aventureime en ele-

fante á procura da natura espon-

tánea baixo unha choiva ince-

sante e quente. Alí escoitei cantar

as árbores con gorxas de chicha-

rra, a miña pel núa misturada co-

as pólas de especies molladas e

os segredos do monzón abríron-

se, paseniño, nun bosque en-

choupado e descubriron a vida

latente, agochada nas capas des-

ta epiderme verde vexetal.�

(4) Sopa de legumes.

(5) Os Tharu son o grupo étnico máis

grande da rexión Terai (terras do sur

Nepalí).  A súa capacidade de vivir en

áreas asediadas pola malaria e, polo

tanto, illadas, permitiulles desenvol-

ver unha cultura única.

>>>
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Lara Rozados

‘‘OO Auditorio co-
mentounos a
idea de orga-
nizar esta ex-

posición, trece anos despois d'A
arte inexistente", conta Chus
Martínez, comisaria da mostra
xunto con Xosé Manuel Lens.
Aqueloutra mostra, comisariada
por Rosario Sarmiento no 95,
reunira no Auditorio a obra de
varias artistas ao longo do século
XX, dende Maruxa Mallo até
María Ruído, Berta Cáccamo,
Mar Caldas ou Pamen Pereira.
Elas catro volven estar agora no
Auditorio, convivindo co emer-
xente das artes plásticas: Mónica
Alonso, Mónica Cabo, Maribel
Castro, Andrea Costas, Ángela
de la Cruz, Victoria Diehl, Almu-
dena Fernández, Sara Fuentes
Cid, Amaya González Reyes,
María Marticorena, Loreto Mar-
tínez Troncoso, Chelo Mate-
sanz, Tatiana Medal, Holga
Méndez, Antía Moure, Carme
Nogueira, Virginia Prego, Mont-
se Rego, Enma Ríos, Sara Sapetti,
Mar Vicente e Rita Rodríguez.

“Centrámonos moito no
proceso creativo, e dende me-
diados dos 90 até a actualidade
xuntamos 26 artistas que ofre-
cen unha panorámica moi
ampla". Así explica Chus Mar-
tínez como naceu esta mostra
que constitúe un auténtico
mapa da arte de mulleres. Ma-
pa que abrangue as marxes, as
fronteiras (cronolóxicas, diver-
xentes en canto a linguaxes, so-
portes, técnicas e temáticas),
pero que pon en diálogo, malia
respectar os universos particu-
lares de cada unha delas, toda
esta diversidade. 

MOMENTO DE EFERVESCENCIA. “Ac-
tualmente hai moito apoio á cre-
ación das mulleres, mellor e
máis plural ca nunca, no sentido
de que se apoian tanto as artes
plásticas como outros ámbitos
da creación. Hai moitísimas
máis mulleres traballando (a ex-
posición do 95 facía un percorri-
do máis histórico, e agora fala-
mos do presente), e isto mani-

das, senón mostras do seu pro-
ceso creativo. "Mesmo hai obras
abortadas, vías mortas, que
nunca foron expostas, como un-
ha peza de Mónica Alonso.
Achegáronnos a posibilidade de
vermos dentro do proceso".

DO INDIVIDUAL AO COLECTIVO, DO
PRIVADO Á RÚA.  Entre os factores
que propiciaron esta especial
efervescencia creativa, cabe sa-
lientar o apoio da Facultade de
Belas Artes. "Moitas delas foron
profesoras nela, teñen esa for-
mación, e iso repercute na visibi-
lidade e na proxección". A Facul-
tade e outros circuítos serven ta-
mén para tecer redes de acción
colectiva, fronte á "soidade" an-
terior das artistas. Algunhas, co-
mo Andrea Costas ou Rita Rodrí-

guez, expuxeran hai anos na Sala
X, que dirixe Xosé Manuel Bu-
xán Bran na propia facultade, na
mostra Boas Pezas, comisariada
por Mar Caldas. Outros proxec-
tos, como Corpos de Produción,
liderado por María Ruído e Car-
me Nogueira, encheran Com-
postela (non só o espazo exposi-
tivo do CGAC, senón tamén o
propio mobiliario urbano) de re-
flexións sobre corpo, xénero e
identidade. 

O activismo, a conquista do
espazo público e o pórse na rúa é
tamén unha característica das
xeracións máis novas: "Amaya
González opta pola acción, ás
veces, mesmo pola provoca-
ción", conta Martínez. "Tamén
o fai Loreto Martínez Troncoso,
dende a oratoria da resistencia, e

nese punto sitúase tamén Holga
Méndez, que na súa obra abor-
da a posición nas marxes. Hai
unha aposta por saír á rúa e facer
que o espectador te atope, certa
complicidade".  Así, Rita Rodrí-
guez é quen de chantarse diante
da Catedral compostelá, cuberta
por unha bolsa negra que só lle
descobre os beizos, pintados de
vermello, cun cartel pendurado
que exhorta 'Kiss me'. Ou tamén
consegue que varias persoas im-
priman a súa pegada dixital so-
bre hostias (consagradas, por
certo), na performance 'El cuer-
po de'. Mónica Cabo crea un in-
vento que lles permita ás mulle-
res mexar de pé, e dispón má-
quinas expendedoras para tal
fin, e María Marticorena empre-
ga o corpo como soporte. Os có-

féstase na pluralidade de lingua-
xes", conta Martínez. Pasouse
dun traballo moi centrado no
corpo, na introspección, dende
abordaxes feministas, a outro
máis social, que mira cara ao pú-
blico, sen perder a perspectiva
de xénero nin renunciar a certas
temáticas. Atopamos así "o em-
prego de dispositivos diferentes,
que dan lugar a soportes e lin-
guaxes moi diversas". 

A mostra é un diálogo entre
esas diversas olladas, pero a
montaxe mantén "mundos in-
dependentes, universos pro-
pios". A preparación "levou un
ano de traballo, pero foi, ante to-
do, moi cómplice con elas e en-
tre elas. Foi un descubrimento".
Fixeron revisións de si mesmas e
achegaron non só obras acaba-

O mapa da arte das mulleres
Santiago ofrece unha mostra de 26 creadoras das dúas últimas décadas
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CULTURA  CONTEMPORÁNEA

Amor, de Andrea Costas [fotografía].
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digos cambiaron, e os límites da
sala de exposición quedaron pe-
quenos de máis para unha xera-
ción que non quere xustillos.

CORPO, TERRITORIO, ROLES E IDENTI-
DADE. O paso da esfera íntima á
pública, ao traballo no discurso
do social, vén tamén dado pola
perspectiva feminista. Nos 90
aparecen intereses pola arqui-
tectura (vémolos en Sara Fuen-
tes Cid), polo espazo, polo terri-
torio (tamén presente en Holga
Méndez e Tatiana Medal). Den-
de os cuartos ruinosos, metáfora
da desolación, fotografados por
Antía Moure, até a construción
de pequenas maquetas dun
dormitorio, da man de Mónica
Alonso, a reflexión sobre o lugar
e a posición que se ocupa no es-
pazo (no propio e no social) é
unha constante ao longo de toda
a exposición.

Tamén o é o propio corpo,
como lugar e como ferramenta,
mesmo. Dende Mar Caldas ás
fotografías de Andrea Costas,
que integra aos seus seres que-
ridos sobre a fisionomía propia
en Incorporadosou grava unha
performancede si mesma e da
súa sombra (que non é outra
que ela mesma, redupricada
pola maxia do audiovisual) ca-
miñando polo centro de Vigo. E
tamén Victoria Diehl, que ex-
pón en Vigo no marco de Pho-

toGalicia, emprega o corpo co-
mo “soporte do drama”. A de-
construción do cotiá, dos roles
de xénero, por medio do hu-
mor, están presentes en Sara
Sapetti, que elabora bonequi-
ños con anacos de panos para
limpar o fogar, fotografa suxes-
tivas modelos vestidas con ra-
chas de chourizo e bebendo lei-
te, ou realiza “bodegóns mara-
billosos”, como explica Martí-
nez, con vibradores ou produ-
tos de limpeza. O autobiográfi-
co está presente en moitas das
creacións de Loreto Martínez
Troncoso, Amaya González ou
Montse Rego.

"Hai moi boa difusión e moi

boa recepción da creación de xé-
nero", conclúe Martínez. "Aínda
falta por avanzar, dende logo,
pero o contexto é propicio, esta-
mos en moi bo momento. As

mulleres participan tanto en
mostras individuais como colec-
tivas, os coleccionistas interé-
sanse... Esta mostra recoñece e
complementa esta realidade".�

es
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’’Actualmente hai moito
apoio á creación das
mulleres, mellor e máis
plural ca nunca”

[Chus Martínez]
Comisaria da mostra.

’’Rita Rodríguez
é quen de chantarse diante
da catedral, cuberta por
unha bolsa negra que só lle
descobre os beizos, cun
cartel que exhorta Kiss me”

’’Mónica Cabo
crea un invento
que lles permite 
ás mulleres mexar de pé, 
e dispón máquinas
expendedoras para tal fin”

Cadro de Mónica Alonso.

Montaxe fotográfica de Mar Caldas.

Fotografía de Victoria Diehl.

Este percorrido pola arte feminina

está trazado na Sala Isaac Díaz Par-

do, do Auditorio de Galicia, en

Compostela. En Marxes e Mapas. A

creación de xénero en Galiza ato-

pamos 26 olladas que van dende a

moda, á banda deseñada ou parti-

culares esculturas de refugallo até

a pintura, a performance, a instala-

ción audiovisual, a fotografía. Po-

demos vela dende o 9 de outubro

até o 1 de febreiro do ano que vén,

e para novembro contaremos ta-

mén cun catálogo que inclúe refle-

xións das propias artísticas e voces

expertas dende a teoría e a crítica,

amais dun ciclo de traballos audio-

visuais que se exporá na Zona "C", o

espazo expositivo parello a San

Domingos de Bonaval. �

Da moda ao comic

Pormenor

dunha instalación de

Amaya González Reyes

44-45 magazine.qxd  22/10/08  01:24  Página 3



COGOMELOS.

Tempada
inusual
de cerrotas
A tempada forte de cogomelos
dá comezo coas primeiras chu-
vias, a finais do mes de setem-
bro. Requiren unha temperatu-
ra suave e auga e, polo tanto, o
remate do verán convértese na
época ideal para a aparición ma-
siva de cogomelos, malia que
habelos, hainos durante todo o
ano. 

O famoso cambio climático
foi sen dúbida un dos responsá-
beis da ausencia de exemplares
na tempada pasada en Galiza,
zona moi rica dende o punto de
vista micolóxico. Este mesmo fe-
nómeno foi tamén o causante
da aparición de centos de cogo-
melos fóra de época, que volve-
ron tolo a máis dun afeccionado
no que levamos de ano. 

Os ciclos de chuvia e seca xa
non son coma antes e os incen-
dios forestais e a recollida indis-
criminada poden acabar con es-
te recurso natural. Galiza sempre
foi micófoga, sen tradición na re-
collida e, polo tanto, sen deno-
minacións populares dos cogo-
melos, agás contadas excep-
cións, pero esta situación está
mudando.

É habitual atopar na prima-
vera e incluso no verán, exem-
plares do excelente Cantarellus
Cibarius, tamén chamada can-
tarela, pero sen dúbida é moito
menos habitual degustar Agari-
cus Campester ou champi-
ñóns; Lepiota Procera ou co-
gordo e o Boletus Aereusouan-
doa en pleno mes de agosto,
como sucedía este ano.

Marasmius Oreades, Laca-
ria Laccata ou Boletus Edulis,

dos que posúen as persoas
maduras. Estas non son as úni-
cas variantes pero si son das
máis significativas.

Se facemos unha breve ob-
servación dos deportes máis
populares veremos que se dan
as seguintes circunstancias: a
nivel físico a maioría dos rapa-
ces que xogaron ao fútbol tive-
ron problemas de menisco
que en moitos casos foron re-
soltos con cirurxía; os practi-
cantes de baloncesto é moi ra-
ro que non padezan proble-
mas de costas; os xogadores de
balonmán é doado que teñan
complicacións nos ombreiros;
os atletas de carreiras presen-
tan complicacións nos noce-
llos e nos pés; os loitadores,
practicantes de judo e taek-
wondo amosan problemas
nas articulacións inferiores e
nos cóbados. Poderiamos
continuar con moitos outros
deportes como ximnasia rít-
mica e deportiva, natación,
etc. A nivel psicolóxico prodú-
cese unha polaridade entre os
rapaces e rapazas que desta-
can converténdose en altivos,
presuntuosos e con tendencia
a unha autoestima esaxerada;
o outro polo sería o da frustra-
ción derivada de non alcanzar
as metas desexadas, dándose
o abandono e unha redución
da autoestima.

Nais e pais, adestradores e
políticos deben considerar es-
ta problemática cada vez máis
acuciante. O deporte pode ser
unha grande escola de vida se

MAGAZINE. 46.

bos dos malos é o botánico ou
científico. Ningún método po-
pular para a identificación de
cogomelos é correcto. Un ma-
nual, un curso de formación ou
un especialista son as fórmulas
para saber que cogomelo po-
demos comer e cales non.

A partir deste mes é habitual
a celebración de cursos de for-
mación nesta materia en dis-
tintos puntos de Galicia, por
medio de sociedades micolóxi-
cas ou as Oficinas Agrarias Co-
marcais, que divulgan as carac-
terísticas e calidades dos cogo-
melos, evitando en parte os in-
gresos hospitalarios por consu-
mo destes fungos.

Os cogomelos, sen dúbida,
están de moda, pero hai que ter
coidado con eles, xa que como
di o refrán, todos se poden co-
mer, pero algúns unha soa vez.�

Alexandre Mínguez

VIÑOTECA.

Pétalos 2007

Se a idea deste viño é represen-
tar ou dar unha perspectiva do
Bierzo todo, enfocado desde o
seu noroeste, pois aí está, ensi-
nandonos na súa porta de en-
trada os sabores, aromas e co-
res que definen os tintos ber-
cianos deste século. Saboroso,
con densidade e potencia sa-
biamente compensadas polo
seu nítido frescor, acompaña-
do das sensacions minerais e
frutais que antes ou despois de
pasalo pola boca tamén senti-
mos no nariz. O que seguro que
identificaremos despois de sa-
car a cortiza será a sua presenza
na copa cun profundo cereixa
picota rodeado de granate. Os

aromas descenden das ladeiras
xistosas atravesando os verme-
llos frutais para de novo re-
montalas entre matos aromáti-
cos de todas as especies, inten-
sos e persistentes.�

Antonio Portela

EXERCICIOESAÚDE.

Deporte para
menores

Nos últimos tempos estamos a
asistir a un incremento das esi-
xencias deportivas dos rapaces
e adolescentes. Comprobamos
como se desenvolven adestra-
mentos con sobrecargas, se-
sións duplas e intensidades
moi elevadas. Todo xustificado
dende a perspectiva do alto
rendemento, dende a idea do
triunfo deportivo por riba de
calquera outra consideración.

Evidentemente, para conse-
guir resultados é necesario
adestrar, é imprescindíbel es-
forzarse de forma sistemática e
é inevitábel manter unha disci-
plina pero hai preguntas que
deben facerse, como por exem-
plo: que riscos se poden correr?,
cales son os beneficios e cales os
prexuízos?, paga a pena?

Unha tendencia moi esten-
dida é a de extrapolar os siste-
mas de adestramento dos
adultos a os menores. Isto é un
erro por diversos motivos: pri-
meiro porque a constitución e
a estrutura física son moi dife-
rentes. Os cartílagos dos me-
nores están en fase de crece-
mento, o sistema osteo-mus-
cular non está consolidado e,
tanto o sistema nervioso como
a psicolóxico son moi distintos

foron algúns dos moitos cogo-
melos recollidos en setembro e
na primeira quincena de outu-
bro en Galiza. 

Concretamente en Ourense
recolléronse en setembro gran
cantidade de exemplares de Bo-
letus, un dos xéneros máis segu-
ros pola ausencia de especies tó-
xicas –salvo o B. Satanás raro en
Galiza– e no que se atopan al-
gúns dos mellores comestíbeis,
así como os mellor pagados, en-
tre eles o B. Edulis, Pinícola, Ae-
reus ouReticulatus, e outros de
menor calidade, pero igual-
mente comestíbeis, como o B.
Scaber ou o B. Badius. Había
anos que non se vían dende o
coche, nas beiras das estradas,
exemplares comestíbeis, algo
que si sucedía nos últimos días
pola gran cantidade de exem-
plares que temos en Galiza.

Do mesmo xeito que saíron
excelentes comestíbeis, algúns
deles cun aspecto pouco habi-
tual (máis secos e decolorados
que de costume), saíron tamén
cogomelos velenosos e incluso
mortais, como a Amanitha
Pantherina.

Hai que lembrar que no
mundo dos cogomelos, non
hai regras. O único recoñece-
mento válido para distinguir os
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BENCOMER.

Xantar entre
pedras vellas

Adega do Emilio.
Avenida das Caldas 11.  Ourense.

Teléfono:988 21 91 11

Prezo medio p/p:30 euros.

En Ourense, a moi poucos me-
tros da Ponte Romana, atópase
o restaurante  Adega de Emilio.
Sito nunha centenaria edifica-
ción, que en tempos foi hospe-
daxe tanto para gando, nos
baixos, como para viaxeiros no
primeiro andar, hoxe, grazas a
unha axeitada como respec-
tuosa reconstrución e a unha
sobresaínte cociña converteu-
se nunha referencia gastronó-
mica do país.

A cociña do Emilio é unha

cociña honrada, cunha gran
calidade e un produto moi
fresco. Pódese abrir con polbo,
chipiróns, vieiras ao albariño
con cogomelos, revolto de gre-
los ou os pasteis de peixe sapo
ou verduras ademais das pro-
postas e sorpresas diarias. Co-
mo prato principal, difícil elec-
ción, peixe, con mención espe-
cial para a pescada ou o peixe
sapo. Nas carnes, cabrito de
Manzaneda, solombo ao foie
ou chuletónde boi. Para rema-
tar o manxar, sobremesas ca-
seiras, unhas boas filloas re-
cheas e un bo licor café.

A Adega do Emilio apostou
dende a súa apertura por dúas
propostas: o produto da terra,
adaptando e innovando a súa
elaboración e unha magnífica
relación calidade-prezo com-
partida co servizo. Ese é o se-
gredo do seu éxito.�

Xosé Rey

se formula dunha for-
ma construtiva. Os valo-
res que poden desenvol-
verse son moi amplos

pero se o horizonte é con-
seguir un resultado a toda

costa, levando os corpos ao lí-
mite e valorando por riba de
todo os gañadores e os máis
destacados, entón estaremos
formando unha mocidade con
eivas físicas e sen fundamen-
tos.

Cómpre destacar que se po-
de adestrar sen necesidade de
levar os corpos aos extremos.
Un bo adestrador non é aquel
que de 10 rapaces consegue
dous moi destacados, o bo
adestrador é o que leva os ra-
paces a desenvolver a súas ca-
pacidades sen lesionarse. Moi-
tos adestradores utilizan o mé-
todo da selección natural, é di-
cir, levar as persoas aos extre-
mos e quedar cos que sopor-
tan a dureza. Isto era algo moi
utilizado na desaparecida
Unión Soviética sen importar
as consecuencias e dando por
feito que o obxectivo era con-
seguir campións. Nós quere-
mos lembrar que as persoas
non son máquinas e que aos
rapaces e rapazas temos que
ensinarlles a ser campións co-
mo persoas e a dar o mellor de-
les conservando a saúde e a in-
tegridade psicolóxica. O espec-
táculo de famosos xogadores
conducindo luxosos coches,
participando en festas, asinan-
do autógrafos e rodeados de
fans non é o mellor exemplo,
sobre todo se os nosos fillos e
fillas non están formados e
preparados para soportar o
fracaso, entender o éxito e sen-
tirse persoas dignas.�

Xurxo González Ledo
jgledo@gmail.com

Adega do Emilio.
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A directora do grupo teatral Sara-

bela, Ánxeles Cuña, directora

deste novo festival que conta cun

orzamento de 120.000 euros, pro-

pón facer un encontroao estilo

dos de Lisboa ou Cádiz, axudando

a recuperar, de paso, a Ourense

como foco da cultura galega que

foi, valéndolle noutros tempos o

calificativo de “Atenas galega”.

Para a edición inaugural do FITO,
(co patrocinio da concellaría de
Cultura do Concello de Ourense e
a colaboración da Universidade)
apostouse por valores teatrais se-
guros  como Els Joglars, os anda-
luces d’A Cuadra, os daneses de
Odín Teatret , outras compañías
iberoamericanas (de Chile, Arxen-
tina, Uruguai e Brasil) e aportu-
guesa Mundo Perfeito. 
Até o 2 de novembro, os organiza-
dores queren que Ourense sexa
unha festa do espectáculo, con te-
atro tamén polas rúas, e un prezo
único para as obras de 5 euros,
que esperan faga acudir amoita
xente ao teatro, sen que o prezo
sexa excusa.
O FITO incluirase no programa Te-
atrauria, e a súa directora fala de
facer florecer a cidade no outono,
unindo esta iniciativa a outra con-
solidada como o Outono Fotográ-
fico, consolidando a puxanza cul-
tural da cidade das Burgas.

Festival  Internacional de Teatro- FITO,

do 27 de outubro ao 2 de novembro,

Teatro Principal, Ourense.

Coordenado por Gonzalo Vilas

obxectos domésticos e rituais exhí-
bense nesta mostra, que se poderá
visitar gratis até o 9 de novembro.
No Kiosko Alfonso.
¬EXPO. O xogo africano do
contemporáneo. Até novem-
bro no Museo de Arte Contemporá-
neo 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, es-
pecialmente en pezas clave da súa
filmografía, como Metrópolis

Werner Herzog, 2005.80´.
V.O.S.Galego.
Venres 24
David Lean: 20.30 h. A barreira do
son (The Sound Barrier ,1952) 118´.
V.O.S.Español.
After Hours: Cine e Ciencia
23.00 h.  The Wild Blue Yonder. Wer-
ner Herzog, 2005. 80´. V.O.S.GA Sá-
bado 25
Terence Davies: 18.00 h. A  Biblia de
Neón(1995) 91 .́ V.O.S.E.
David Lean: 20.30 h. A barreira do
son (The Sound Barrier ,1952). 118´.
V.O.S.E.
Luns 27
Terence Davies: 20.30 h. A  Biblia de
Neón(1995). 91 .́ V.O.S.E.
Martes 28
Contos de Marineda
20.30 h. O bosque do lobo. Pedro
Olea, 1970. 85 .́ Entrada gratuíta.
Mércores 29
Cine e Ciencia: 20.30 h. Planeta
prohibido (Forbidden Planet). Fred
M. Wilcox, 1956. 98 .́ V.O.S.E.
Proxeccións na Rúa Duran Loriga,
10 baixo.
¬EXPO.Pintura/Fotografía. Re-
seña de varias exposicións abertas
na cidade:
Show. Obras de Eme. Até o 6 de no-
vembro. Galería Pardo Bazán. 
Mestres contemporáneos en
gran formato. Até o 31 de outu-

bro. Atlántica Centro de Arte. 
Tono. Pintura e escultura. Até o 24 de
outubro. Galería Moret Art. 
Luis Prado. Pinturas. Até o 31 de ou-
tubro. Galería de Arte Xerión.  
Heidi Morstang. Fotografías. Até o 8
de novembro. Galería Ana Vilaseco. 
Belén Corbadela. Pinturas. Até o 30
de outubro. Galería Coarte. 
Ana Lloret. Pinturas. Até o 5 de no-
vembro. Galería Arte Imagen. 
Ángeles Jorreto. Pinturas. Até o 30
de outubro. Club do Mar. 
¬EXPO. Un día en Mongolia.
Máis dun centenar de obras, pezas e

AMES
¬MAXIA.Festival de Maxia. Ás
12:00 do sábado 25 comeza o
obradoiro de maxia para rapaces e
rapazas de 8 a 14 anos, co Mago
Pablo. Para participar é preciso es-
tar apuntado.  Na Casa da Cultura
do Milladoiro. O domingo 26 será
na Casa da Cultura de Bertamiráns,
ás 12:00 e 19:00.

BOIRO
¬TEATRO. Chicho e a Santa
Compaña. Obra en clve de come-
dia, pola compañía Lambríaca, este
venres 24, ás 21:00, na  Casa da Cul-
tura Ramón Martínez López.

O BARCO
¬TEATRO. Non é tan fácil .A com-
pañía Malasombra, baixo unha in-
telixente e divertida dirección de
Marcos Orsi, cóntanos que é difícil
romper unha relación de parella.
Este venres 24, ás 21:00, no  Teatro
Municipal  Lauro Olmo.

BUEU
¬EXPO. Historia da navega-
ción. 90 modelos ( barcos fenicios,
gregos, a vela ou motor)ilustran a
evolución da técnica náutica ó
longo dos séculos.Mostra perma-
nente no Museo Massó.
¬MAXIA.Noite de Maxia. Espectá-
culo de maxia a cargo do Mago Ro-
marís, o venres 24, ás 22:30, entrada
a 5 euros, no pub Aturuxo. O sábado
25, ás 22:30, entrada a 5 euros, ac-
tuación de Defekto Óptiko
(Punk-rock do Morrazo). E o do-
mingo 26, á Eta Carinae (Fusión,
experimental, psicodelia, Brasil), ás
21:30, entrada a 5 euros.

BURELA
¬TEATRO. O Mago de Oz .Versión
en monicreques da famosa novela e
filme fantástico-infantil, polo grupo
Os Quinquilláns, este sábado 25 ás
18:00, na Casa da Cultura.

CANGAS
¬TEATRO. Varadas. Un espectá-
culo que mestura o cabaret con ou-
tras disciplinas, protagonizado por
mulleres, a cargo da Compañía
Femme Fatale, e que estará o ven-
res 24 e sábado 25, ás 20:30, no Au-
ditorio Municipal.

CARBALLO
¬MÚSICA. Alan Tyler. O cantante
inglés actúa co seu grupoThe Lost
Sons of Littlefield, este sábado 25,
ás 23:00, na Sala A Reserva. 

A CORUÑA
¬CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 23 
Cine e Ciencia
20.30 h. The Wild Blue Yonder.

¬ XORNADAS

Forbidden Planet, (Planeta

Prohibido, 1956) converteuse cos

anos nun clásico da ciencia fic-

ción, creando o imitado prototipo

de Robby, o robot. Proxéctase no

CGAI, na Coruña.

Xornadas sobre a 
Lei da Memoria Histórica

O sabado día 25 de outubro, cele-
braranse no Grove, as Xornadas
Lei da Memoria Histórica, organi-
zadas pola Comisión pola Recu-
peración da Memoria Histórica
de O Grove, nun contexto no que
as cuestións formuladas están de
máxima actualidade informativa.

As xornadas comezarán ás 11.00h
coa presentación a cargo do presi-
dente da Asociación pola Memo-
ria Histórica do Grove, Xoan Ca-
neda. O encontro centrarase na
actual lei da memoria histórica e
para esto contará coa presenza de
seis relatorios a cargo de especia-
listas xurídicos. Haberá unha
mesa de debate ás 19,30h mode-
rada por Xosé Avelino Ochoa
Gondar, na que participarán to-
dos os relatores. Estes son:

Xosé Avelino Ochoa Gondar,
avogado e fundador da ARMH de
O Grove.

Joan Tardáé actualmente de-
putado en Madrid por Esquerra
Republicana.

Ángel Rodríguez Gallardo é
profesor e presidente da AMH de
Ponteareas.

Miguel Angel Rodríguez
Arias,  catedrático de Dereito pe-
nal e receptor de diversos premios
xurídicos, ten publicado libros so-
bre os crimes dos fascismos euro-
peos, incluido o franquismo.

Juan José del Águila Torres
era membro do despacho de avo-
gados de Atocha, salvándose da-
quel asasinato múltiple ao estar
ausente. Sometido no fran-

quismo a un consello de guerra e
ao cárcere, é maxistrado do Xul-
gado do Social nº 21 de Madrid.
Ten publicado moitos libros e tra-
ballos sobre o réxime franquista.

José Antonio Martín Pallín,
coruñes, maxistrado emérito da
Sala II do Tribunal Supremo. Au-
tor prolífico, membro dun gran
número de asociacións e acree-
dor de nultitude de premios no
eido xurídico.
No Cine Marino, O Grove, de

11:00 a 21:00 , sábado 25.

I Festival
Internacional 
de Teatro 
de Ourense
(FITO)

O inglés Alan Tyler & The Lost Sons of Littlefield tocarán en Carballo,

A Cea, de Els Joglars
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(1927), Os Nibelungos (1923-24)
ou a serie adicada á figura do Dr.
Mabuse. A mostra ofrece unha se-
lección de debuxos, fotografías, fo-
togramas, esculturas e maquetas.
Aberta até o 16 de novembro na
Fundación Luís Seoane.
¬MÚSICA. Sax Machine. Con-
certo deste grupo jazzístico de Co-
ruña e de procedencia variada, fun-
dado en 2004. Este sábado 25, ás
22:30, no Jazz Vides.
¬MÚSICA.Manolo García . Ac-
tuación  que forma parte da xira es-
pañola coa que o músico barcelo-
nés presenta o seu novo álbum, Sal-
dremos a la lluvia. Este é o único
concerto previsto en Galicia. Entra-
das a 25 euros. O sábado 25, ás
22:00, no Coliseum.
¬MÚSICA. Santiago Auserón.
O xa veterano Juan Perro, ex-Radio
Futura, estará este xoves ás 19:30,
na FNAC.
¬MÚSICA.Foliada- cántigas na
rúa. Foliada coa participación de
quen queira sumarse. Pechará o
grupo Os Carunchos. O venres 24,
desde as 21:00, no Campo da Leña.
¬TEATRO. Dáme veleno. Unha
obra do grupo Sarabela Teatro , na
que un avó e unha avoa, moi espe-
ciais, preocupados pola súa descen-
dencia , tentan comunicarse con ela
dende o alén... O  xoves 23, ás 20:30,
no Teatro Colón.
¬TEATRO. O rei de  mares.Quin-
tiño é un neno moi imaxinativo.
Unha das cousas que máis lle gusta
é pasar a fin de semana co seu avó e
navegar no seu barco. Polo grupo
The Pinga Teatro, o sábado 25 , ás

19:00, e domingo 26 á mesma hora e
ás 12:00, no Teatro del Andamio.

A ESTRADA
¬TEATRO. Dáme veleno. Unha
obra do grupo Sarabela Teatro. Un
avó e unha avoa, moi especiais, preo-
cupados pola súa descendencia , ten-
tan comunicarse con ela dende o
alén.... O venres 24, ás 21:30, no Teatro
Principal.

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 Fisterra, onde
termina o mundo, de Xavier Villa-
verde (1998). Como o resto do ciclo,
no Ateneo Ferrolán.
¬EXPO.Pintura/Fotografía.
Reseña de varias exposicións aber-
tas na cidade:

PhotoGalicia2008: Neorrealismo.
A nova imaxe de Italia, 1932-60. Até
o 5 de xaneiro. Sede Fundación
Caixa Galicia. 
Sensacións. Pinturas de Alfonso
Costa. Até o 31 de outubro. Galería
Sargadelos. 
¬MAXIA.Acción.Espectáculo má-
xico de Dani García, este venres 24,
ás 23:00, na Sala Run Rum.
¬MÚSICA. Dúo Zenaty- Kasik.
Dúo de violín e piano, este xoves 23,
ás 20:30, con entradas a 10 e 6 euros.
No Teatro Jofre. No mesmo local, o
venres 24, dentro do Deriva Jazz, a
Orquestra OMEGA, ás 20:30, en-
trada a 6 euros (abono 15). 
¬MÚSICA.Sevigny. Unha oportuni-
dade para escoitar os novos temas
que están saíndo do maxín de Lucía
Rollee de Xulio Vázquez. Regreso
ao directo deste grupo o venres 24,
ás 22:30, no Manchita Cosa .

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

Dáme veleno, produción de
Sarabela Teatro, represénase
na Coruña e A Estrada.

Santiago Auserón, tamén coñe-
cido como Juan Perro, está este
xoves na FNAC da Coruña.

Blues en Ourense

Dende este venres até o do-
mingo desenvolverase en Ou-
rense o Blues TP, que fai referen-
cia ao teatro Principal, que será o
escenario das actuacións destes
grupos e artistas:

Charlie & The Bluescats
Os Blues acompañan a Charlie
(Carlos Pereira) dende moi
novo. A breve infancia en Lisboa
e o periplo transcontinental, a
que foi obrigado a efectuar na
compañía do seu tío Carlos, exi-
liado político e mariñeiro.

De Lisboa, onde naceu en
1962, pasando por diversos lo-
cais como: París en 1968, Copen-
hague, Casablanca, Bos Aires e,
finalmente, os USA en 1972. A
chegada a Nova Orleáns foi un
acontecemento que o marcou
definitivamente, donde trabou
coñecemento con algunhas fi-
guras senlleiras do Blues, e con
João Luís Lobo, músico e aven-
tureiro.

Despois de moitas peripecias
vitais e musicais,João volveu para
Portugal na fin do 1992  e Carlos
ao ano seguinte, fundando en
1996 o grupo portugués de Blues
de maior renome tanto a nivel na-
cional como internacional.

Charlie & The Bluescats
contan con innumerables parti-
cipacións en festivais internacio-
nais de Blues estando formada
hoxe por Charlie (Carlos Pereira):
Voz e Guitarra, João Luís Lobo:
Batería e Fernando Sousa: Baixo.

Sugar Blue
Sugar Blue, gañador dun premio
Grammy, foi cualificado en varias
ocasións como o Jimi Hendrix e

o Charlie Parker da harmónica,
nomes moi apropiados para este
ecléctico e revolucionario har-
monicista. Ademais dunha voz
moi persoal e carisma no esce-
nario, posúe un gran talento
como compositor e é coñecido
en todo o mundo polas súas co-
laboracións en gravacións e en
actuacións en directo para unha
gran variedade de importantes
artistas, incluídos The Rolling
Stones, con quen xirou e gravou
varios discos, destacando “Miss
You” canción estrela do álbum
“Some Girls” de 1978.
Sugar Blue tocou e gravou para
unha gran variedade de grandes
artistas, entre os que se atopan
The Rolling Stones, Ray Charles,
Muddy Waters, Johnny Shines,
B.B. King, Stan Getz, Art Blackey,
Lionel Hampton, Frank Zappa,
Prince  ou Bob Dylan, ademáis
de aparecer como actor en coñe-
cidos filmes americanos.

Angela Brown
Angela Brown é unha verdadeira
diva do Blues, “salvaxe, provoca-
dora, elegante e demoledora en
directo”, son algúns dos cualifica-
tivos utilizados polos críticos
para a definir.Considerada a Bes-
sie Smith  dos 80, pola súa po-
derosa voz, presenza escénica e
sensualidade. Dende hai máis de
10 anos, reside en Alemania, ca-
sada cun fabricante de pianos.
Durante estes últimos anos que
reside en Europa, foi votada en
varias ocasións como “Artista de
Blues Feminina do Ano” en In-
glaterra, Francia e Alemania.

O venres 24, sábado 25 e domingo

26, ás 22:00, no Teatro Principal de

Ourense.

¬ MÚSICA

O rei de mares, unha obra infantil do grupo The Pinga.

Imaxe do cartel  e do bluesman Sugar Blue

A boa persoa de Sezuán

Centro Dramático Galego
(estrea)

Texto de Bertolt Brecht
Director: Nuno Cardoso
Espazo escénico: F. Ribeiro
Iluminación: José Álvaro Correia
Espazo sonoro: Fran Pérez
Vestiario: La Canalla
Elenco (por orde alfabética):

Rosa Álvarez
César Cambeiro
Antón Coucheiro
Mónica García
Rocío González
Roberto Leal
Rebeca Montero
Marta Pazos
Alberto Rolán
Fran Salgado
Toni Salgado
Hugo Torres

Estrea da nova produción do CDG.
Pasaron sesenta e cinco anos
desde que un expatriado Brecht
escribira en California esta fábula
amarga onde a bondade é detes-
tada ao límite nun mundo despro-
visto dela, e no cal a boa persoa en
cuestión adquire interpretacións

cada vez máis distantes daquilo
que o sentido común nos leva a
definir como bondade ou persoa
bondadosa.

A obra comeza coa baixada á
Terra de tres deuses coa esperanza
de atopar persoas que sigan os
seus ditados, isto é, que sexan per-
soas boas e xustas. A primeira que
descobren é a única que os acolle
en Sezuán: Shan-Che, unha prosti-
tuta a quen premian dándolle ou-
tro medio de vida, unha tenda de
tabaco. Pero os habitantes da al-
dea non tardarán en aproveitarse
descaradamente das boas inten-
cións da moza, polo que esta, farta
deles, decide disfrazarse dun per-
sonaxe masculino chamado Shui-
Ta, que con enorme frialdade ex-
pulsa a todos os que queren vivir a
conta do seu sacrificio.

Venres, 24  ás 21.00; sábado 25, ás

20.30 e domingo26 , ás 18.00 horas.

No Salón Teatro de Santiago.

¬ TEATRO
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pañía Bstudiodanza. Estará o sá-
bado 25, ás 20:00, no Edificio Mul-
tiúsos. No mesmo local, o domingo
26, ás 18:00, a obra Menú vexe-
tal (dáme verde), polo grupo
Disquedanza.

MUROS
¬TEATRO. Babiliglub. Obra para
os máis pequenos, pola compañía
Galitoon. O sábado 25, ás 18:30,  no
Centro Cultural e Xuvenil .

NARÓN
¬TEATRO. Arte. Unha obra do
grupo Fulano, Mengano e Citano,
unha comedia de situacións co-
tiáns. O  sábado 25, ás 20:00,  no Au-
ditorio Municipal.

NOIA
¬TEATRO. Aurora Rodríguez e
sua filla Hildegart.Obra sobre
o famoso caso Hildegart, pola com-
pañía Encena Produccións Artísti-
cas S.l. O venres 24, ás 22:00, no Tea-
tro Coliseo Noela.

OURENSE
¬EXPO. Meanwhile. Obras de
Antón Cabaleiro, expostas até o
31 de outubro, naGalería Marisa
Marimón.
¬EXPO.Novamente. Novas in-
corporacións na colección da De-
putación de Ourense. Até o 26 de
outubro, no Centro Cultural da De-
putación.
¬EXPO.Outside. Pinturas de Joa-
quín García Gesto. Até o 2 de no-
vembro, no Museo Provincial.
¬EXPO.XIX edición Colectiva
de pintura. Obras de pintura de
varios autores, no Café Isaac..
¬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. Actua-
cións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. The Maharajas.
Única actuación en Galicia da
banda sueca de rock-garaxe, na súa
xira de presentación do disco “In
Pure Spite” (Bloody Hotsak). Entrada
12 euros, na sala 15 . O sábado 25, ás
21:00, no Rock Club.
¬MÚSICA. Blues TP.Xornadas de
blues e jazz, coa participación dos
portugueses Charlie & The Blues-
cats ( venres 23),e dos norteameri-
canos Sugar Blue (sábado 25),  e
Angela Brown (domingo 26). En-
tradas entre os 22 e os 6 euros se-
gundo días e localidades. Todas as
actuacións ás 22:00, (información
aparte) no Teatro Principal.
¬TEATRO. Flores migratorias.

dedicada a libros de maxia, relacio-
nados directamente co demo, tal e
como empezaron a xurdir dende o s.
XVIII ata os nosos días. Até o 30 de
outubro na Sala de Exposicións do
Pazo de San Marcos (Museo Provin-
cial).
¬EXPO.Curros Enríquez. Na-
ción, 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, técnicas e idades.
NoMuseo provincial.
¬MÚSICA. Concerto de Trío
Mala Herba. Dentro da progra-
mación Lubicán, este xoves 23, ás
21:00, entrada gratuita, na Escola
Universitaria.
¬MÚSICA.Mequetrefe + Noise
Project. Concerto programado
para este venres 24, ás 23:00, no Cla-
vicémbalo Club. O sábado 25 estará
o grupo lucense Batital, no
mesmo local e ás 00:00.
¬MÚSICA.Orquestra Sinfónica
de Esmirna. Director: Beten Gü-
nes, violín: Keizuke Okazaki.Interpre-
tan aL.v. Beethoven: Obert. Egmont,
J. Sibelius: Concerto para violín,  e J.
Brahms: Sinfonia nº 2. O  mércores
29. Non se dispón de lugar e hora.
¬TEATRO. As  grandes cidades
baixo a chuvia .Espectáculo ba-
seado en B. Brecht do grupo danés
Odín Teatret,o domingo 26 ás
20:30, noAuditorio Gustavo Freire.

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

MONFORTE
¬TEATRO. De meu. Obra dacom-

34 x 24 Vol. 1. Obras do pintor lu-
cense, até o 31 de outubro, no Mu-
seo Municipal Ramón M. Aller.
¬TEATRO. Aeroplanos. Unha
obra da compañía galega  La-
garta, lagarta, interpretada por X.
M. Olveira Pico e Ernesto Chao.
Este venres 24, ás 21:30, no Novo
Salón Teatro.

LUGO
¬EXPO. Libros do demo: gri-
morios e ciprianillos. A pre-
sente exposición é unha pequena
mostra da colección de Felix Castro

¬TEATRO. Kamikaze .Polo grupo
Pistacatro.A homenaxe pola morte
do Sr. Kamikaze reúne os seus estra-
ños camaradas nunha cerimonia
que repiten solemnemente cada
ano. O domingo 26, ás 19:00, no Tea-
tro Jofre.
¬TEATRO. A Cea . Última proposta
teatral da compañía Els Joglars,
promovida nesta xira por Caixa-
nova. O martes 28, ás 20:30,  entra-
das a 18 e 12 euros, no Teatro Jofre.

GONDOMAR
¬TEATRO. A bombilla máxica .
Nesta obra, presentada polo
grupo Teatro do Atlántico, atopá-
monos diante dun Woddy Allen in-
sólito. Desenvolvendo un rexistro
imprevisible nel, preséntanos un
texto de moi alta calidade. O sá-
bado 25, ás 22:00, no  Auditorio
Municipal Lois Tobío.

O GROVE
¬MÚSICA. Cool Beat. Actuación
para o sábado25, ás00:00, entrada a
4 euros, na sala Náutico. E no
mesmo local, o domingo 26 estará o
magoKiko Pastur.

A ILLA DE AROUSA
¬MÚSICA. Ataque Escampe.Ac-
tuación deste grupo compostelán
de transgresoras letras. O sábado
25, ás 23:50, no Con do Moucho.

LALÍN
¬EXPO. Antonio Murado AM

ANOSATERRA
23-29 DE OUTUBRODE 2008

O lucense Mago Teto levará a súa maxia por diversos escenarios nesta semana.

Os magostos reclaman o seu pro-
tagonismo nestas datas. Tamén en
Euskadi,  donde  o Fato Cultural Ga-
lego Daniel Castelao, de Trint-
xerpe-Pasaia, organiza un para o
sábado 25, ás 18:00, no frontón lo-
cal.  Ademáis, completan o magosto
con outras actividades festeiras e
culturais desde o xoves 23  ao do-
mingo 26.

Festival Amal 2008 de Cine
euro-árabe

O Festival Internacional de Cine
Euro-árabe Amal 2008, certame,
organizado pola Fundación Ara-
guaney e que conta co apoio de
diversas asociacións, estará prece-
dido pola exposición fotográfica
Palestina antes do 1948, con fon-
dos da Fundación Árabe para a
Imaxe, e concluirá co concerto do
grupo Speed Caravan, que fu-
siona ritmos árabes tradicionais e
sons tecno e electrónica.

O Festival inclúe na súa sección
oficial 31 películas, das que seis
son de ficción, cinco documentais
e 20 curtas. Segundo os organiza-
dores, constitúen "unha síntese"
da cinematografía árabe actual e
servirán par "propiciar o diálogo" e
a "esperanza" entre culturas.

O Teatro Principal de San-
tiago acollerá a maioría das pro-

xeccións, concentrando os pases
de ficción e documental, xunto á
Sesión Golfa, retomada nesta
edición; mentres que as curta-
metraxes poderán verse na Fa-
cultade de Ciencias da Comu-
nicación e na sede da Funda-
ción Caixa Galicia.

O festival arrincará o sábado 25,
cun acto inaugural ás 20.00, e a pro-
xección de Rompe o día, un docu-
mental que se estrea en Amal e que
xurdiu dunha idea xestada nunha
pasada edición. O 31 de outubro, ás
21.00 horas, terá lugar a gala de
clausura, coa entrega de premios, e
para as 23.00 horas, na Sala Capitol,
está programada a actuación dos
citados Speed Caravan.

O xurado desta edición conta
cun carácter internacional e profe-
sional, e a presidenta será Magda
Wassef, delegada xeral da Bienal
de Cine Árabe de París.Estará com-
posto por Abbas Arnaout (direc-
tor do Festival Internacional de

Documentais de Al Jazeera); Ama-
lia Branco Lucas (directora de Vér-
tice 360º); Eduardo Galán (direc-
tor de Programación da TVG e crí-
tico de cine), Basel Ramsis
(director de cine documental e co-
misario de proxectos de cine con
Casa Árabe) e Alejandro Barreiro
Muimelo (especialista de Cine no
programa Miradas 2 de TVE).

O xurado vai fallar os premios
de Mellor longametraxe de ficción
(5.000 euros); Mellor documental
(3.500 euros); Mellor curtametraxe
de ficción (1.200 euros); Mellor cur-

tametraxe documental (1.200 eu-
ros); Mellor director (4.000
euros);Premio mellor actriz (Tro-
feo); Premio mellor actor (Trofeo);
Premio TVG (Dereitos de emisión)
e Premio do público (1.500 euros).

Para Eduardo Galán, o Festival
Amal permite descubrir abrir os
ollos e coñecer cousas non vistas,
destacando a recuperación polo
cine árabe de certos valores primi-
xenios do cine xa esquecidos nou-
tras filmografías máis evoluídas.

O Amal 2008 inclúe unha
oferta de pratos e menús para
poder degustar a gastronomía tí-
pica dos países árabes. Tamén ha-
berá un Taller de análise da lin-
guaxe cinematográfica do do-
cumental árabe, organizado en
colaboración coaUSC, dirixido a
estudantes e profesionais, e im-
partido por Básel Ramsís.

Santiago, do sábado 25 ao venres

31, nas citadas sedes.

¬ FESTIVAIS
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exhibe unha selección dos seus últi-
mos traballos.Até o fin deste mes en
Torrado Oliva (Galería Sargadelos).
¬MÚSICA. Orquestra Filhar-
mónica de Frankfurt. A or-
questra formouse en 1971 e actual-
mente é todo un referente da vida
cultural da cidade alemá. Estará diri-
xida polo británicoHoward Grif-
fiths. O xoves 23, ás 21:00, no Centro
Social Caixanova.
¬MÚSICA. La Habitación Roja.
Un dos grupos máis coñecidos da
escena Indie cantada en castelán.
Últimos concertos de presentación
do seu disco Cuando ya no quede
nada (2007),cun novo son e  letras.
Entradas: ant.10 euros, na sala 12.
Actúan o venres 24, ás 21:30, na Sala
Karma.

¬MÚSICA.Los Villanos de Bo-
raville.  Presentarán os temas
de Haciéndolo en la BoraWay, o úl-
timo traballo dos pontevedreses
de Bora. O domingo 25, ás 23:00,
na Sala Karma.
¬TEATRO. Aeroplanos.Unha obra
da compañía galega  Lagarta, la-
garta, interpretada porX. M. Olveira
Pico e Ernesto Chao. Estará este xo-
ves, en sesións de 11:30  e  20:30, no
Teatro Principal.

O PORRIÑO
¬MÚSICA.Norge Batista. O mú-
sico cubano afincado na Galiza
dende hai anos, estará este venres 24,
ás 23:00, con entradas a 6 euros (so-
cios 3), no Café Bar Liceum.
¬MAXIA.Perto de ti. Espectáculo de
maxia do Mago Teto, o sábado 25, ás
23:00, na Sala Run Rum.

RIBADEO
¬EXPO. Percorridos. Artes plás-
ticas da Mariña. Exposición co-
lectiva de artistas da comarca, aberta
até o 31 de outubro, no Forte de San
Damián. 

SANXENXO
¬TEATRO. Aeroplanos.Unha obra
da compañía galega  Lagarta, la-
garta, interpretada porX. M. Olveira
Pico e Ernesto Chao. O venres 25, ás
21:30, no Pazo Emilia Pardo Bazán.

SERRA DE OUTES
¬MÚSICA. Snatch. O grupo santia-
gués, con unha potente voz femi-
nina, aborda temas propios e clásicos
de blues. O venres 24, ás 00:00, no
Café Concerto Antano.

GUIEIRO.51.

Unha obra da compañía galega  Te-
atro D2,  que estará en cartel osá-
bado 25 e domingo 26, ambos ás
20:30, no Auditorio Principal.
¬TEATRO. Festival Internacio-
nal de Teatro-FITO . Un novo
festival teatral para o outono, que
vai presentar estas obras: As gran-
des cidades baixo a chuvia, dos
daneses Odin Teatret, o luns 27 ás
20:30. O martes 28 ás 23:00 ,Neva,
por Teatro en Blanco. E o mércores
29, ás 23:00 , Los hijos de los hijos,
pola compañía La Maravillosa. No
Teatro Principal.

PONTECALDELAS
¬MÚSICA.Norge Batista. Con-
certo deste músico cubano afin-
cado na Galiza dende hai anos. Este
sábado  25,  ás 23:30, no Pub Leblón..

PONTEVEDRA
¬EXPO. Mulleres artistas no
século XX. Exposición, en home-
naxe ao papel feminino na arte do
século pasado,que permanecerá
aberta até o 26 de outubro, no Cen-
tro Social Caixanova. 
¬EXPO. Debuxando a Laxeiro
Mostra en homenaxe a Laxeiro, rela-
cionando a súa linguaxe plástica
coa de artistas contemporáneos, no
centenario do seu nacemento. Até
o 11 de xaneiro, na Sede da Funda-
ción Caixa Galicia.
¬EXPO. O universo das cores. O
local de hostalaría  Café Universomos-
tra óleos do artista Miguel Lubiáns,
con motivos costumbristas, bode-
góns e retratos, até o 31 deste mes.
¬EXPO. Cortizo del Río. O pintor
pontevedrés Isidro Cortizo del Río

Quere saber máis”                                        anosaterra.com ANOSATERRA
23-29 DE OUTUBRODE 2008

Norge Batista, un cantautor cubano que leva varios anos asentado en Galiza, dará varios concertos polo país esta semana.

La Habitación Roja, grupo indie
que actúa en Pontevedra.

Retrato bidimensional, de M. Mallo,

unha das “Mulleres artistas no s. XX”.
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SANTIAGO
¬CINE. Curtocircuito . Remata
este certame, coa última xornada
do programa Explora, o xoves 23 ás
22:30, no Teatro Principal.
¬CINE.Ladaíña nº1 (Fen-
dendo). Curta do galego Xosé An-
tón Cascudo (tan curta que só dura 2
minutos). Completarase a sesión
con À propos de Nicede Jean Vigo,
e outras dúas curtas. O mércores 29,
ás 22:00, polo Cineclube de Com-
postela,  nocentro social O Pichel, rúa
santa Clara, 21.
¬EXPO. Clemens Von Wede-
meyer. 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 de-
cembro, no Museo de Arte Con-
temporánea (CGAC)
¬EXPO. Waltercio Caldas . Wal-
tercio Caldas (Río de Xaneiro, 1946)
traballa no difuso e expandido eido
da escultura contemporánea ou,
para sermos máis precisos, co es-
pazo. Até o10 de decembro, no Mu-
seo de Arte Contemporánea (CGAC).
¬EXPO.De Vigo a Bos Aires, La-
xeiro e a pintura galega da
posguerra. Pinturas de Laxeiro e
outros autores galegos, centradas
na posguerra. Estará aberta até finais

de ano, no Parlamento Galego.
¬EXPO.Exposicións de pintura
Reseña de varias exposicións abertas
na cidade:
Frío. Obras de Mónica Alonso. Até o
25 de outubro. Galería SCQ. 
Valle-Inclán: retratos, caricaturas e
visións. Pinturas de Siro.Até o 8 de
novembro. Fundación Granell. 
Presenzas + Os curas. Fotografías
e pinturas de Emilio Lavandeira.
Até o 26 de outubro. Galería Auriol
Arte. Santiago.
No marco da arte. Obras de Esther
Ferrer. Até o 14 de novembro. Gale-
ría Trinta. 
Novelo. Obras de Xurxo Martiño. Até
o 2 de novembro. Galería Espacio 48. 
Helena Fraile. Pinturas. Até o 30 de
novembro. Galería Paloma Pintos. 
Mostra de artistas galegos.Dende
o século XVII ata hoxe. Sala Galyarte
(Xelmírez, 12). 
2006-2008. Pinturas de Rafael Ro-
mero Masiá. Até o 11 de novembro.
Galería de Arte Metro. 
Science & Art: ENCIGA/CERN. Pin-
turas de Margarita Cimadevila. Até o
31 de outubro. Facultade de Ciencias
da Comunicación. 
¬EXPO.125 anos de teatro ga-
lego. Exposición, na Biblioteca
Pública Ánxel Casal, composta por
paneis que recollen os distintos

períodos do teatro galego.
¬EXPO.Paisaxes humaniza-
das, terras vividas.Fotos de Luís
Hixinio Flores. Até o 26 de outubro.
No Museo do Pobo Galego.
¬MÚSICA.dEUS. Grupo de rock
belga fundado en 1989, cunha repu-

tada traxectoria. Na Sala Capitol , o
xoves 23, ás 22:00, entradas a 18 e 20
euros. Na mesma sala, na programa-
ción VerBoRock 2008, o venres 24 ás
23:00, entradas de 15 a 18 euros,
concerto do dúo Nacho Vegas &
Christina Rosenvinge.
¬MÚSICA. OMEGA. Para abrir a
tempada das Sesións Vibracionais, a
Orquestra de Música Espontánea
de Galiciaofrecerá un concerto ex-
traordinario que será conducido
polo director austríaco Michael Fis-
cher. Entrada a 7 euros. Domingo 26
, ás 20:00 na SalaNASA.
¬MÚSICA.La fuga. O grupo cánta-
bro retoma a súa cara máis rockeira
en Asuntos pendentes, oitavo álbum
da súa traxectoria que presentan en
Compostela no marco da súa xira
promocional. O sábado 25, ás 22:00,
entradas a 15 e 18 euros, no Pavillón
Fontes do Sar.
¬TEATRO. A boa persoa de Se-
zuán.  Estrea na nova temporada
do Centro Dramático Galego,
desta obra escrita por Beltort
Brecht e dirixida por Nuno
Cardoso. O venres 24 (21:00) sá-
bado 25 (20:30)  e domingo 19,(
18:00), no Salón Teatro.
¬TEATRO.Os Monicreques de
Kukas. Achegan o seu espectá-
culo de marionetas para adultos ti-

tulado 7 contos capitais (historia
para pícaros adultos), o  xoves
23,venres 24  e sábado 25, ás 21:30,
na Sala NASA.
¬TEATRO. As cartas dunha

monxa portuguesa.  A obra de
Mariana Alcanforado, dirixida por
Theodor Smeu Stermin vai ser repre-
sentada o sábado 25 e  domingo 26,
en sesións dobres ás 18:00 e ás 21 h.
na Sala Santart.

TUI
¬TEATRO.Polgariño. Obra infantil
polo grupo Artello Teatro Alla
Scala 1:5 . O  venres 24, ás 20:00, no
Teatro Municipal Área Panorámica.

VERÍN
¬EXPO.Nós tamén fomos emi-
grantes. Exposición fotográfica
aberta até o 10 de novembro na
Casa do Escudo.

VIGO
¬DANZA. Estrellas en Danza .
O Ballet arxentino da Fundación
Julio Bocca pon na escena diver-
sas pezas clásicas de danza para
todo o público amante desta arte.
O xoves 23, ás 20:30, no Centro Cul-
tural Caixanova.
¬EXPO. Máscara e Ritual en
Galicia. A exposición recolle di-

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

A arte nos séculos XX e XXI
Curso de iniciación á arte 
contemporánea e actual

A Fundación Luis Seoane promove por ter-
ceira vez consecutiva un curso de aproxima-
ción a arte contemporánea e actual. O curso
está dirixido a adultos que, dun ou doutro xeito,
dexesen ter un coñecimento fundamental e de
calidade das artes do noso tempo, tanto no
contexto galeco como universal.

A través de 30 leccións, en formato confe-
rencia e cun amplo apoio audiovisual, faráse un
innovador percorrido a través do século XX e os
comenzos do século XXI. O curso ten lugar to-
dos os xoves, desde o 30 de outubro (presenta-
ción o venres 25) até o 28 de maio de 2009.

Un prestixioso grupo de historiadores, ar-
quitectos, artistas e deseñadores, na meirande
parte vencellados ás tres grandes universida-
des galegas, incorporánse con ilusión a este
proxecto.

As clases desevolveránse no salón de actos
da Fundación Luis Seoane os xoves non festivo,
en horario de 19:30 a 21:00h, entre os meses de
outubro de 2008 e maio de 2009, sendo o co-
mezo do curso o vindeiro 24 de outubro. Fa-
ránse saídas a galerías, centros de arte e estu-
dos de artistas. Ao final do curso faráse entrega
dun diploma de asistencia.
Matrícula: 150 euros. Envío de resgardo e da-
tos personais: Fundación Luis Seoane, Rúa San

Francisco s/n 15001 A Coruña. Xubilados e de-
sempregados disporán dun desconto no prezo
da matrícula dun 50%, previa acreditación. 
Sé: Salón de Actos da Fundación Luis Seoane. 
Aforo limitado.
Máis informacón e boletín de inscripción en :
http://www.luisseoanefund.org/.

II Certame literario Terras de Cha-
moso

Organiza a Asociación Cultural Arumes do
Corgo e colabora a Área de Cultura da Deputa-
ción de Lugo.
As obras deberán estar escritas en Língua Ga-
lega.
Categorías: 
-Infantil (dos 10 aos 14 anos). Xuvenil (dos 14
aos 18 anos). Adultos(maiores de 18 anos).
Modalidades:
-Poesía (de 30 a 60 versos). Relato curto (de 3 a
6 folios escritos a dobre espazo. A categoría in-
fantil non ten límite de espazo.)

Cada participante poderá presentar varios
traballos (non premiados noutros certames li-
terarios). Entregaranse mecanografados (non é
necesario na categoría infantil) indicando a ca-
tegoría, modalidade, título e pseudónimo e
achegando nun sobre pechado a información
persoal: nome, apelidos, data de nacemento,
enderezo e teléfono de contacto. Remitiránse
ao seguinte enderezo: Asociación Cultural

Arumes. Guimarás 12, 27.163 O Corgo
(Lugo).
Prazo : rematará o día 5 de decembrode 2008.
Premios: para cadansúa categoría establé-
cense 1º e 2º premio de poesía, e tamén 1º e 2º
premio de relato.
Cada premio consiste nunha figuriña de cerá-
mica do país, un lote de libros e o correspon-
dente diploma.
A cerimonia de entrega de premios realizarase
o venres, día 26 de decembro de 2008 no cen-
tro sociocultural do concello do Corgo acom-

pañada de actuacións e de varias sorpresas.

Congreso da Guerrilla
A Coruña 2008-2009

Recuperar a memoria de moitos protagonistas
anónimos da resistencia ao franquismo, ache-
gar a historia da aportación galega á mesma
fora da Galiza, historiar a significación dos dife-
rentes colectivos políticos e sociais, lembrar as
repercusións sociais, políticas e mesmo econó-
micas do feito guerrilleiro, son algunhas das ta-
refas que desexamos abordar neste Congreso. 
Agardamos que a participación dos traballa-
dores e traballadoras da historia neste Con-
greso poida servir para acadar eses obxectivos
e lembrar, recoñecer e homenaxear o esforzo e
o padecemento de milleiros de galegos e gale-
gas na resistencia contra a dictadura.  

Os historiadores e historiadoras que dese-
xen participar no "Congreso da Guerrilla", teñen
que enviar cuberta a ficha de inscrición, indi-
cando os seus datos persoais, o tema que vai
abordar o seu traballo, un breve resumo, e indi-
car a area temática (aproximada) na que se in-
seriría o seu traballo. 
O Congreso celebrarase na Coruña enxaneiro
de 2009.
Comisión pola Recuperación da Memoria His-
tórica d´A Coruña. R/ Os Olmos nº 16-18  1º -
15003 A Coruña - Telf.: 981 200 869.
crmhacoruna@gmail.com

¬ CONVOCATORIAS

ANOSATERRA
23-29 DE OUTUBRODE 2008

A cantante Cristina Rosenvinge.

A boa persoa de Sezuán es-

tará en cartel varios días en Santiago,

como estrea do CDG, nunha obra ba-

seada nun textto de Beltort Brecht.
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lladesansimon.org  ou teléfonos
986 90 38 84 e 671 06 50 30 .

VILAGARCÍA
¬EXPO. Galicia, camiño ce-
leste. Fotografías de Xurxo
Lobato, que se poderán ver até o 29
de outubro, no Auditorio Municipal. 

VIVEIRO
¬TEATRO. Riseiro. O coro Ludus
Tonalis nacido na Coruña en1998
presenta esta visión de recolleitas-
dos cancioneiros tradicionais xunto
con obras propias. Este venres 24, ás
20:30, no   Teatro Pastor  Díaz.

e The Sisters of Mercy. Presenta o
seu disco“Bare” en tres concertos
por España, acompañado polo ce-
llista Dave Wesling. Como ebre-
concertos actuarán Deva. A en-
trada, a 22 euros.  O domingo 26,
ás 20:00, na Sala A! .
¬MÚSICA. Negura Bunget +
Kathaarsys + In Element.
Noite de música  heavy  co grupo
rumano Negurá Bunget, acompa-
ñado dos santiagueses Kathaarsys
e os arxentinos In element. Estarán
o luns 27, ás 22:00,na Fábrica de
Chocolate.
¬TEATRO. Aeroplanos.Unha obra

da compañía galega  Lagarta, la-
garta, interpretada por X. M. Ol-
veira Pico e Ernesto Chao. O do-
mingo 26, ás 20:30, no Centro Cultu-
ral Caixanova.
¬ROTEIRO.Ruta cultural
pola Ría de Vigo. Organiza-
das polo Museo do Mar e a Fun-
dación illa San Simón, terán lu-
gar cada domingo até o 9 de no-
vembro.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.fundacioni-

versas pezas de toda Galicia rela-
cionadas cunha serie de ritos e tra-
dicións ancestrais. Até o 30 de no-
vembro, no Museo Etnográfico Liste,
Rúa Pastora,22.
¬EXPO. A grande transforma-
ción. Arte e maxia táctica.
Unha exposición coproducida entre
o Marco e o Frankfurter Kusntverein,
reúne unha trintena de obras, entre
fotografías, vídeos, películas, instala-
cións, esculturas e unha perfor-
mance .  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).
¬EXPO. Paul Strand.  Primeira re-
trospectiva en España do fotógrafo
norteamericano Paul Strand (New
York, 1890 -  Francia, 1976) na que se
reúnen fotografías de todos os pe-
riodos creativos da súa carreira. Até o
11 de xaneiro do 2009, na  Fundación
Barrié de la Maza.
¬EXPO. Fotobiografía
sonora.  Exposición adicada á fi-
gura de Celso Emilio Ferreiro, con
paneis informativos que repasarán
a través de textos e imaxes a súa
traxectoria vital, e dun documenta-
rio. Até o 30 de novembro, no Mu-
seo Verbum, Casa das Palabras.
¬EXPO. Galicia 25. Unha cul-
tura para o novo século. Expo-
sición 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 prin-
cipais logros. Até  o 1 de decembro,
no Centro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA.Lacrosse.Os suecos pre-
sentan os temas do seu primeiro

disco "This New Year Will Be For You
And Me. Dúas voces e doces guita-
rras nun concerto de pop "indie" de
remiscencias setenteiras. Entradas
a 10 e 7 euros. O xoves 23, ás 22:00,
na Fábrica de Chocolate.
¬MÚSICA. Orquestra Filhar-
mónica de Frankfurt. A or-
questra formouse en 1971 e actual-
mente é todo un referente da vida
cultural da cidade alemá. Estará di-
rixida polo británicoHoward Grif-
fiths. O venres 24, ás 20:30, no Cen-
tro Social Caixanova.
¬MÚSICA.O Raio Purpura. Un
recente proxecto musical que
combina elementos da síntese
electrónica con guitarras de estilo
garaxe. Os integrantes son Luis
Martinez, Lúa Sálamo e Javier Mi-
rón. Entradas a 3 euros. Estarán o
venres 24, ás 00:00, na Iguana Club .
¬MÚSICA.Uzzhuaïa + The Mi-
rage.O grupo valenciano de rock
Uzzhuaïa está en xira presentando
o seu disco Destino Perdición.
Acompañados pola banda heavy
The Mirage. Entradas a 10 e 12 eu-
ros. O venres 24, ás 22:00, na Fá-
brica de Chocolate.
¬MÚSICA.The necks. Segunda
xornada do festival Sinsal de Ou-
tono. Tres dos instrumentistas
máis respectados de Australia nun
amplo abano de estilos, dende o
pop á música de vangarda. Entra-
das a 10 euros, abonos 25. Tocarán
este sábado 25, ás 21:00, no Audito-
rio Caixanova .
¬MÚSICA.Lap a Rush . Grupo de
rock ourensán, con presencia de
varios ex-Suaves. Este sábado 25, ás
00:00, na Iguana Club .
¬MÚSICA. Wayne Hussey .
Músico inglés coñecido por ter
sido parte nas bandas The Mission

GUIEIRO.53.

¬ ANUNCIOS DE BALDE

Queres saber máis “                                       anosaterra.com

Anuncios de balde. Poden facelos che-

gar por estes medios: no Apartado 1.371,

36200 de Vigo; por teléfono no 986 222 405,

por Fax no 986 223 101, ou por correo eléc-

trónico en guieiro@anosaterra.com . 

Prégase avisar da desactualización dos

anuncios. 
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In element, grupo arxentino que
actúa xunto a outros dous conxuntos
de heavy o luns, en Vigo.

� Busco traballo en granxa /
explotación agrícola. Preferi-
blemente ecolóxica, e na zona
de Santiago.Telf.  693 40 88 58
ou 676 85 53 31.

� A Federación de Asocia-
cións 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 Ga-
lego-Cubana "Francisco Villa-
mil", ten unha conta de solida-
riedade con Cuba, para as
aportacións voluntarias para a
recuperación da illa despois do
paso dos furacáns Ike e Gustav.
A Asociación xa fixo unha apor-
tación de 5.000 euros. A Conta
de Caixa Galicia é esta:
2091 0374 37 3040006520
Como Concepto débese espe-
cificar "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 Compos-
tela, perto dos Hospitais e do
Campus Sur. Calefacción, amo-
blado, exterior, moita luz, baño
propio. Zona tranquila e de fácil
aparcamento.  
Teléfono: 687.58.11.37

� Alugo piso en Ribadeo du-

rante o curso escolar.
Teléfono: 676 727 518

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

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

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

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

� Alúgase casa no Porto do
Cabo (Cedeira) todo o ano non
sendo nos meses de xullo e
agosto. 
Telf. 676 727 518.

� Busco exemplares da revista
de  Bruguera “Gran Pulgarcito”
(anos 1969-70). Correo: 
tiroliro123@hotmail.com

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

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

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

tuada á beira do rio Miño en Sei-
xas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63

� Aluga-se casa con horta en
Loiba, Ortigueira. Incluso fins de
semana. 
Telf:  982501784, 625722060.

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

� Asturias. Tapia de Casa-
riego. Alugo casa nova de
campo con xardín, asador,
horta, cenador. Preto de praia e
montaña. Zona moi tranquila.
Fins de semana de venres a do-
mingo por 110 euros para to-
dos. 
Tel.: 667 293 752.

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

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

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

Ludus Tonalis,un coro de mulleres adicado á música tradicional e a composicións propias.
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mallaba máis próximo á come-
dia romántica con toque per-
soal. O seu novo filme, outra vez
da man de Xulio Fernández e Fil-
max, toma a forma de road mo-
vieferroviaria con intriga e at-
mosfera inquietante –especiali-
dade da casa– ambientada no
mesmo tren no que a principios
dos 70 transcorría un dos títulos
míticos da epoca dourada do te-
rror de serie B estatal, Pánico no
Transiberiano,con Peter Cus-
hing e Christopher Lee. As pro-
ducións do fonsagradino Fer-
nández teñen un acabado máis
coidado pero no fondo hai moi-
tos paralelismos con aquel en-
trañábel cine de barrio.

DVD. VENDA.
A carreira da morte
do ano 2000
Dirixe: Paul Bartel.
Intérpretes: David Carradine,
Sylvester Stallone.
Acción futurista. EE UU, 1975

Coa atrocidade perpetrada por
W. S. Anderson,  aínda en cartel, o
mercado doméstico recupera a
versión orixinal da fita; un anello
filme de culto da factoría Roger
Corman que, a falta de méritos
propios reais, pasou á historia pe-
quena da sétima arte pola súa
falta de preconceptos á hora de
configurarse como unha das se-
ries Z máis demenciais de todos
os tempos. Coprotagonizan un
novato Stallone e un Carradine,
acabado de saír da televisiva
“Kung Fu”. O pequeno saltónre-
petiría un ano despois ás ordes
de Bartel noutra violenta fita de
carreiras de coches, Cannonball
–si, a que despois daría orixe á
saga paródica dos Tolos de…
protagonizada por Burt Rey-
nolds–, un deses filmes que
Quentin Tarantino soña con diri-
xir nos seus soños húmidos de ci-
néfago perverso. Diversión, atre-
vemento e falta de medios: de
non facer unha boa película polo
menos botar unhas risas. �

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.

Os anos nus. Clasificada S
Dirixen: Dunia Ayaso
e Félix Sabroso.
Intérpretes: Candela Peña, Goya
Toledo, Mar Flores.
Comedia. España, 2008

Ao director de castingao que se
lle ocorreu a idea de recrutar a
Mar Flores, Candela Peña e
Goya Toledo como émulas de
Nadiuska, Agata Lys, Susana Es-
trada e demais starlettesceltibé-
ricas nesta agridoce recreación
do auxe e caída do chamado
cine S xa merece todo un reco-
ñecemento a priori. O dúo
Ayaso-Sabroso deixou definiti-
vamente atrás a súa etapa “pe-
tarda”, a de filmes do estilo de
Perdoa bonita, pero Lucas querí-
ame a min, coa teleserie “Mulle-
res”. O seu retorno á gran panta-
lla explicita xa esa viraxe, aínda
que en ocasións, que diría o
neno do Sexto Sentido, os rama-
lazos de carnaval canario lastran
as intencións de madurez. Para
o segundo filme da súa nova
fase, A illa interior, actualmente
en rodaxe, anuncian un drama
familiar con todas as da lei.

O corno da abundancia
Dirixe: Juan Carlos Tabío.
Intérpretes: Jorge Perugorría,
Laura de la Uz.
Comedia. Cuba, 2008 

Levabamos un tempo sen saber
nada da parella Tabío-Perugo-
rría. Comezaron co boomsusci-
tado polo díptico conformado
por Morango e chocolate e
Guantanamera, as dúas baixo a
protección do desaparecido To-
más Gutiérrez Alea, continua-
ron, xa sen “Titón”, co filme Lista
de espera; despois, a estrela dos
dous foi declinando de xeito pa-

hindú new age,na habitual liña
de caricatura do beatleiano Ma-
harashi Yogi, e os seus desvelos
por devolverlle a confianza en si
mesmo á estrela caída dun
equipo de hóquei de Toronto.

Transsiberian
Dirixe: Brad Anderson.
Intérpretes: Woody Harrelson,
Emily Mortimer.
Intriga. Reino Unido-España, 2008

Anderson atopou o seu nicho
como referente autoral na reno-
vación do xénero terrorífico
–Session 9, O maquinista– logo
duns inicios titubeantes –Next
Stop Wonderland– nos que se-

rello á súa fulgurante irrupción
peninsular dende a soleada
Cuba. O último filme de Tabío, a
agridoce Aínda que estés lonxe
–2005–, prescindía de Perugo-
rría. Agora retornan os dous
xuntos nesta disparatada come-
dia costumista caribeña, na que
a noticia de que todos os veciños
que se apeliden Castiñeiras van
participar nos beneficios dunha
substanciosa herdanza perdida,
revoluciona a vida cotiá dunha
pequena vila cubana. Encaixa á
perfección na filmografía con-
xunta previa do dúo.

O niño baleiro
Dirixe: Daniel Burman.
Intérpretes: Oscar Martínez,
Cecilia Roth.
Comedia . Arxentina, 2008

O bonaerense Burman leva
anos dando bos motivos para
ter fe no cinema axentino con
filmes como Todas as azafatas
van ao ceo, O abrazo partidoou
Dereito de familia. No último
festival de Donosti non colleitou
moitas adhesións con esta agri-
doce comedia na que un matri-
monio de clase acomodada
trata de reconstruír a súa vida
cotiá logo do abandono do fogar
por parte dos fillos.

Xosé Valiñas

O gurú da boa onda
Dirixe: Marco Schnabel.
Intérpretes: Mike Myers, Jesica
Alba.
Comedia. EE UU, 2008

Myers volve ao rego logo de anos
centrado no seu rol vogal como
Shrek. Para asegurar que as cou-
sas están atadas e ben atadas re-
correu a un vello colaborador da
saga “Austin Powers”, que de-
buta aquí na dirección, a maior
gloria da estrela cómica, logo de
anos como asistente de Jay Ro-
ach, responsábel de Os pais dele
Os pais delapara Ben Stiller. Hu-
mor badoco de groso calibre a
conta das peripecias dun gurú

Candela Peña, Mar Florese Goya Toledo[desde a dereita] en Os anos nus. Clasificada S.

Escena de O corno da abundancia.

Daniel Burman[á dereita] dirixe a rodaxe de O niño baleiro.

Un intre da rodaxe de Transsiberian.

Ben Kingsley en O gurú da boa onda. GEORGE KRAYCHYK
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doadodifícil

CRUCIGRAMA AUTODEFINIDO
por Gonzalo Vilas

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

O circuíto galego de xadrez naceu hai máis de vinte anos xuntando distintos tor-
neos que se celebraban no verán en distintas localidades galegas: Cambados,
Pontevedra, A Coruña, Vilagarcía, Ferrol, Nigrán, Arteixo, Ortigueira, Caldas, Poio,
Marín e Ourense sucedéronse nestes vinte anos para fortalecer o nivel dos xoga-
dores galegos ao tempo que funcionaban como destino turístico para moitos.
Penso que só o Albariño de Cambados continúa ininterrompidamente celebrán-
dose dende hai máis de vinte anos da man do seu organizador Marco Antonio
Costa. 

Patiño,Roberto 2263
Del Rio,Gabriel 2490

Cambados  28.07.2003. C16: Defensa
Francesa
A partida de hoxe foi disputada en Cam-
bados entre o xogador galego de Vilagar-
cía de Arousa Roberto Patiño e o Gran
Mestre español nacido en Arxentina Ga-
briel del Rio 1.d4 e6 2.e4 d5 3.Cc3 Ab4
4.e5 b6 5.a3 Af8 6.f4 Ce7 7.Cf3 Cf5 8.g4
Ch4 9.Ae3 Ae710.Cxh4 Axh4+=
11.Rd2! Ae7 se 11...Aa6?? 12.Axa6 Cxa6
13.g5+- pechando o bispo 12.Df3 c5

13.Td1 a6 14.Rc1 curioso enroque ma-
nual 14…cxd4 15.Axd4 Cc6 16.f5
Cxd4= 17.Txd4 Ac5 18.Td1 Dc7 19.Ag2
Ab7 20.The1 o poder frontal das torres é
maior que o diagonal dos bispos 20…b5
21.Ce2 Db6 22.Cf4 a5 23.g5 b4 24.a4 0-
0 25.Dh3+- exf5 se 25...Tae8? 26.f6?+-; se
25...Ac8? 26.g6! desmantela a cadea de
peóns e a seguridade do rei negro
26.Cxd5 Dg6 Diagrama 27.Cf6!+ gxf6
28.Axb7 Tab8? 29.gxf6+- Txb7 30.Te2
Rh8 31.Tg2 Ae3+ 32.Dxe3 Dxg2 33.Tg1
Dxh2 34.Dg5 Dxg1+ 35.Dxg1 Patiño lo-

gra vantaxe decisiva35…Tg8 36.Df2 Td7
37.Rb1 Td5 38.Dxf5 Te8? 39.Dg4 Tg8
40.De4 Tdd8 41.Db7 Tde8 42.Dc7 Tg5
43.Ra2 Tgxe5 44.Dxf7 Tg8 45.Dd7 Teg5
46.f7 Ta8 47.De8+ Txe8 48.fxe8D+ Rg7
49.c4 bxc3 50.bxc3 h5 51.c4 h4 52.c5
Txc5 53.De7+ 1-0

XADREZ       Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Conxunto de bloques e formigón que se coloca de xeito

horizontal e divide en andares ou plantas un edificio. Andar así,

e tela tras da orella é sospeitar algo ou desconfiar. 2- Gas radio-

activo que disque hai no solo galego. Sentar ben, desde unha

peza de roupa até algo que se dí. 3- Sacerdote que entre os

romanos presidía o festín dos sacrificios. Achegar o nariz a algo

para percibir o seu cheiro. 4- Moeda de referencia mundial,

polo menos de momento. Famosa axencia española de novas

xornalísticas. 5- Chámase así á carne que está entre as costelas.

7- Aspecto verbal que indica o momento final dunha acción, e

non ningún outro. 8- Que xa se foi (ela). Tropa ou outro grupo

de xente preparado para actuar en canto a chamen. 9- Locali-

dade de perto de Ferrol. Nunca, pero nunca. 10- O rico froito

das silvas ou da moreira. Reino e arquipélago do Pacífico Sul.

11- Eliminación de elementos sobrantes, xeralmente nunha

plantación.  Unir ou atar por medio de nós. 

Verticais:

1- Determinar previamente o futuro de algo ou alguén. 2- Que

lle gustan moito os doces ou comer, un larpeiro, un lambón...

Inchazón branda dunha parte do corpo, ocasionada pola sero-

sidade infiltrada no tecido celular. 3- Quen cambia intenciona-

damente a composición dalgunha sustancia, alterando as súas

propiedades naturais. 4- Pegar, unir dúas cousas con cola.

Asamblea das rexións europeas, que Fraga quixo presidir no

seu día.  5- Enfermidade consistente na  falla ou diminución

patolóxica das ganas de comer. Contracción. 7- Repetido, nai.

Publicación aparte, dentro dunha revista ou un libro. 8- Orga-

nización de Consumidores e Usuarios. Leme, peza que dirixe

unha nave.  9- Natural da cidade italiana de Salerno. 10- Seitu-

ra, colleita do cereal ou época na que se fai.  Terreo chan e fértil

situado á beira dun río ou corrente de auga, no que hai prados

e cultivos. 11- Botar o responso ou palabras máxicas, para pro-

texer ou procurar a alguén ou algo.

Circuíto Galego de Xadrez

SOLUCIONS

Crucigrama:

Horizontais:1-Placa.Mosca.2-Radón.Acaer.3-Epulón.Ulir.4-Dólar.S.EFE.5-Entrefebras.7-
Terminativo.8-Ida.A.Retén.9-Neda.Xamáis.10-Amora.Tonga.11-Rareo.Anoar.Verti-
cais:1-Predestinar.2-Lapón.Edema.3.Adulterador.4-Colar.M.ARE.5-Anorexia.Ao.7-
Ma.Separata.8-OCU.B.Temón.9-Salernitano.10-Ceifa.Veiga.11-Arresponsar.

Autodefinido:

Horizontais:Abracadabra.Lear.Lolear.Mi.Ramnácea.Ardido.Me.D.COIE.Embigo.Enfia-

deira.N.Arrancada.Armón.Da.iM.Xea.Alarido.Enrolar.Dos

Verticais:Almacenaxe.Beirón.Ren.Ra.Difamar.Arrieiro.O.C.Ad.Arnal.Almoeda.La.Don.Me

ndar.Alambicar.Beceira.Id.RAE.Gádido.Arado.Amos.
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Alberte Rivero
Anxo Dono, o máis vello dos
integrantes da asociación, con
trinta anos, é veciño do conce-
llo de Frades, municipio que
usa o eslogan de Concello
Gandeiro. Anxo emociónase
ao falar dos seus animais, do
seu entorno, do seu fillo de tres
anos, que agarda que siga tra-
ballando no rural, e das súas
vacas, ás que denomina fillas.
A súa faciana muda se a con-
versa troca ás empresas lácteas
ou ás fábricas de fertilizantes.
Considera que estrangulan a
gandería por facer moitos car-
tos, sen pensar no consumidor
nin no produtor.
ÉÉ  ddiiffíícciill  mmaanntteerr  aa  iilluussiióónn  nnaa
ggaannddeerrííaa??
Hai veces que cha quitan. Pero
o afogamento que sufrimos
neste momento co prezo do
leite ou o dos pensos súplese
con outras cousas.
EExxiissttee  aallgguunnhhaa  rraazzóónn  ddoo  pprreezzoo
aaccttuuaall  ddooss  ffeerrttiilliizzaanntteess??
Claro que non. Iso que os cere-
ais baixaron case a metade
dende hai media ano! 
OO  ddoo  lleeiittee  aaíínnddaa  éé  ppeeoorr,,  aass  eemm--
pprreessaass  ccaaddaa  vveezz  aapprreettaann  mmááiiss??
Compraron moito leite en
maio e xuño fóra de Galicia e
onde cadrara, por que o ou-
tono o ano pasado foille moi
ben. Este ano non é así. Entón
quen a paga sempre é o gan-
deiro.
OO  ccaammppoo  tteerráá  ttaamméénn  aallggoo  ppoo--
ssiittiivvoo??

Teresa Moure

U n centro universitario or-
ganiza unha performance

para convencer os e as estudan-
tes de espiren a imaxinación. Se
a alguén non lle gustar a idea de
que se use o corpo feminino
como reclamo será cualificada
de rancia; alguén de miras curtas
que non comprende a arte de
vangarda ou unha feminista his-
térica. Tanto ten! Porque na so-
ciedade da modernidade, nar-
cotizada, mesmo cabe o con-
sumo de corpos. Coa complici-
dade dos seus superiores, o di-
rector do centro teima en que o
seu é abrir mentes e propón re-
petir o espectáculo. Non quere
saber que non escandalizan os
corpos, nin molesta o uso de
modelos sen roupa para copiar
do natural. Escandaliza que,
nesta altura, uns estudos técni-
cos que converten un individuo
en membro dunha elite se publi-
citen con formas populistas. Es-
candaliza a falta de reflexión so-
bre o mecanismo de poder que
se desata cando alguén lle paga a
outro para se espir. E, sobre todo,
escandaliza que a metáfora do
espido como liberación precise
plasmarse materialmente: seica
o estudantado non entende as
metáforas se non llas represen-
tan? Porque, señor director, na
práctica da arquitectura espirse é
non ser cómplice da especula-
ción inmobiliaria. Andar a peito
descuberto é contribuír a unha
arquitectura respectuosa co
contorno, enraizada na tradi-
ción e feita con conciencia de
clase para que os prezos dos de-
seños nos permitan construír a
Galiza imaxinada e acabarmos
co feísmo. �
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Xan Carballa

Adecisión de Garzón de
investigar as desapari-
cións do franquismo

abriu a caixa de Pandora.
Cuestiónase a lexitimidade do
xuíz para entender no asunto e
mesmo é acusado de abrir un

proceso inquisitorial. Ditadura
fronte a Inquisición sería o
falso dilema que parece cons-
truír a Fiscalía co recurso. A

pregunta é porqué en trinta
anos o Estado foi incapaz de
restaurar o honor das vítimas
inocentes. Porqué poñerlle
pexas a dar co paradoiro dos
mortos? Porqué non eliminar
símbolos  e homenaxes á su-
blevación que non terían ca-

bida noutros países de Eu-
ropa? Non é que haxa que pe-
char portas, é que nunca se
abriron. Todo este proceso
pode alimentar o debate, pero
negarlle lexitimidade cues-
tiona os alicerces mesmos da
xustiza en democracia.�
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SABER OU
NON SABER

Preto de cen xóvenes gandeiros decidiron, hai uns meses, xuntarse con un único obxetivo, loitar e reclamar
o dereito a vivir no rural, con todos os servizos, e que os seus fillos poidan seguir traballando no que lle gusta,
a gandería. Anxo Dono é o presidente da asociación que crearon.

8 400021 303104

01330

Eu diría que todo o demais, de
aquí no me botan nin os geos,
pero necesitamos máis servi-
zos, de transporte ou as últi-
mas tecnoloxías, para que a
xente moza non marche. Ora
ben, está vida é única e se lle
queres a isto non hai vida igual.
TTooddooss  ooss  ddaa  aassoocciiaacciióónn  ssoonn
ggaannddeeiirrooss,,  ppoorrqquuee  nnoouuttrrooss  eess--
ttaammeennttooss  vveenncceellllaaddooss  aaoo
ccaammppoo  nnoo  éé  aassíí??

É a primeira das condicións,
somos apolíticos, asindicalis-
tas e só mantemos un único
obxetivo: loitar pola digni-
dade dos gandeiros e do ru-
ral. Se conseguimos demos-
trar que este tipo de vida é po-
síbel e especialmente marabi-
llosa teríamos moito avan-
zado, especialmente para a
sociedade, pero os políticos
teñen tamén que botarnos

unha man e facela atractiva.
OO  ffuuttuurroo  éé  ppoossííbbeell  nnoo  rruurraall  ee  nnaa
ggaannddeeiirrííaa??
Senon apañados íamos. Eu es-
pero que o meu fillo siga os
meus pasos, empecei de nada,
a miña familia non tiña gan-
deiría. Mira se creo no futuro
que o meu obxetivo e o de moi-
tos membros da asociación e
contruír novos estabulamen-
tos e ampliar a explotación.�

Anxo Dono,  gandeiro
‘A min non me sacan do campo nin os geos’

’’Andar a peito descuberto
é contribuír a unha
arquitectura
respectuosa
co contorno,
enraizada
na tradición”
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Placeres Castellanos
ELSA QUINTAS ALBORÉS

MULLERES / 7 Edicións A NOSA TERRA

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.

ALBERTE RIVERO
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