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PARADOXOS 
E VIOLENCIA
María Reimóndez

Dado que neste ano xa imos
máis mulleres mortas por

violencia de xénero no estado
español ca meses hai, tomei a
firme decisión de, durante un
ano, ocupar este espazo para fa-
lar da violencia contra as mulle-
res e as súas diversas formas de
expresarse e cimentarse. Precí-
sase, obviamente, moito máis
tempo e non exclúo ampliar o
prazo. Para que nos entenda-
mos, non vou falar aquí princi-
palmente de labazadas e mor-
tes, abondas vemos na prensa,
tantas que fican moi lonxe do
tolerable. Pola contra, vou falar
de todo o que hai detrás desas
noticias, o que acontece antes
da labazada, o que nos pon en
posición de recibila. Porque re-
sulta se cadra doado botar as
mans á cabeza cando vemos o
sangue na rúa (e para algúns nin
aínda así porque xa sabemos
que “algo faría” e “eu aí non me
meto”) pero non tanto cando
unha vai pola rúa e a insultan
con algún “piropo”, ou cando
dende de pequenas temos o
medo no corpo ao saír soas pola
noite, ou cando nos ensinan a
través de tantas vías que hai que
estar no lugar secundario e
compracer ás nosas parellas in-
cluso nas demandas máis irra-
cionais e absurdas de control da
nosa vida presente e pasada. A
violencia de xénero ciméntase
nun imaxinario que xustifica o
inxustificable e o carente de ló-
xica. Chega ata o punto de levar
ás máis grandes ironías. Unha
delas, o anuncio da propia cam-
paña contra a violencia de xéne-
ro que vin hai uns días en Ma-
drid e no que aparece unha
crianza dicindo: “Mamá, faino
por min”. Por se xa unha muller
que padece maltrato non tivese
abondo, tamén é dela a respon-
sabilidade de salvar a situación.
Non sería máis lóxico dicir: “Pa-
pá, basta”?�

’’

’’O anuncio da campaña
contra a violencia

do xénero
bota
sobre
a muller 

novas
cargas”

tagonista é o popular gato cós-
mico Doraemon. Ademais, pa-
ra decembro está programada a
estrea no cinema da longame-
traxe A hora dos agasallos, unha
fita de animación en tres di-
mensións, que vai dirixida ao
público infantil.�

M.O.
Máis de 90 minutos de aventura
e divertimento agardan por
centos de crianzas nos andeis
do audiovisual das principais
cadeas. Chamábanlle Shin
Chané o título da nova entrega
protagonizada por un dos máis
célebres personaxes infantís. A
longametraxe sae ao mercado
de xeito simultáneo na súa ver-
sión en galego e nas demais lin-
guas cooficiais do Estado.

A dobraxe da fita, para a que
se empregaron as mesmas vo-
ces que acotío lles dan vida aos
personaxes nas emisións que
realiza a Televisión de Galicia,
foi promovida e financiada pola
Dirección Xeral de Política Lin-
güística e chega da man da pro-
dutora Luk International.

A fraseoloxía popular, a re-
tranca e as cancións de Shin
Chan favoreceron que o galego
fose empregado polos máis pe-
quenos. Con esta estrea, os ca-
tivos volverán compartir aven-
turas co seu pequeno heroe,
que xa non se atopa entre a gre-
lla de contidos da TVG. A nova
andaina de Shin Chan contex-
tualízase no antigo cine Kasu-
kabe Odeón, onde Shinnosuke
e os seus amigos emprenderán
unha viaxe a través do tempo e
do espazo.

A edición en formato DVD
inclúe dous discos, un deles con
xogos interactivos e outros ma-
teriais, así como unha curtame-

traxe extra. En total, ofrécense-
lles aos máis pequenos da casa
93 minutos de aventuras e di-
versión en galego, castelán, ca-
talán e éuscaro. Amais, a fita
conta con opcións que permi-
ten que poidan acceder á longa-
metraxe as persoas con disca-
pacidade sensorial. 

PRÓXIMAS ESTREAS. Co lanzamen-
to da película de Shin Chan, a
Xunta aposta polo incremento
da presenza de produtos audio-
visuais de lecer para os máis pe-
quenos na nosa lingua. Antes
de que remate o presente ano,
Política Lingüística prevé o lan-
zamento en galego en formato
DVD dunha nova longametra-
xe de animación na que o pro-

Chamábanlle
Shin Chansae ao
mercado cun novo
DVD de xeito
simultáneo na súa
versión en galego e
nas demais linguas
cooficiais

Shin Chan volve

2.
NORMALIZACION LINGUISTICA

Con esta longametraxe, son 41
os filmes dobrados ao galego
para que as crianzas poidan
gozar das aventuras na nosa
lingua. Chamábanlle Shin
Chansúmase agora ás nove fi-
tas protagonizadas por Shin-
nosuke, Shin Chan. A invasión
(1992), Shin Chan na illa do te-
souro(1994), Shin Chan. Os

adultos contraatacan (2001),
Shin Chan na procura das bó-
las perdidas (2002), Shin Chan.
O pequeno samurai (2003),
Shin Chan. Aventuras en Hen-
derland (2003), Shin Chan e a
costeleta imposible (2003),
Shin Chan: Operación rescate
(2004) e Shin Chan e a ambi-
ción de Karakara(2005).�

41 filmes en
galego para nenos

? UERE SABER MÁIS?
http://www.xunta.es/linguaga-
lega/cine_en_galego

Anxo Rei Ballesteros.

A
.G

.N
.

Xosé Reboiras.

2-3 aldea.qxd  5/11/08  00:55  Página 2



AALDEAGLOBAL.3.

Estudan o cultivo da árnica. Un equipo de investigadores da Universidade

de Santiago está a realizar estudos centrados na posibilidade de cultivo da ár-

nica, unha planta con propiedades  antiinflamatorias e antirreumáticas e que

impide a reprodución das bacterias e dos fungos, ao tempo que estimula e re-

forza a actividade cardíaca.A árnica é unha das plantas máis solicitadas polas

empresas farmacéuticas europeas, cunha demanda duns 300 Tm anuais de

flores. No pasado a árnica foi unha planta moi abundante en boa parte do terri-

torio galego pero na actualidade aparece sobre todo nas zonas do interior.�

ANOSATERRA
6-12 DE NOVEMBRO DE 2008

Antonio Fernández López, que
era quen os financiaba). Mar-
chou a Orotava (Tenerife) en
1955 e alí traballou de mestre e
Técnico Agrícola do Laboratorio
do Cabido Insular. Regresou a
Galiza no 60 para traballar como

técnico de SEMISA, empresa
produtora de semente, pero
pronto marchou a Zaragoza, on-
de dirixiu a empresa gandeira
AIVESA. No 70 incorpórase, até a
súa xubilación no 83, ao grupo
escolar de Pontecesures. Actual-

X.C.
A Asociación Cultural Val de
Láncara ven consolidando nes-
tes anos uns galardóns de gran-
de simbolismo porque son es-
collidos por un xurado compos-
to por un entramado de asocia-
cións culturais de base. Logo de
premiar nos anos anteriores a
Isaac Díaz Pardo, Luis Tosar,
Milladoiro, Xosé Manuel Beiras,
Xosé Neira Vilas e Afonso Eiré,
neste 2008 foi o presidente da
Fundación Castelao, Avelino
Pousa Antelo,  a persoa escolli-
da por unanimidade, aumen-
tando a nómina de homenaxes
a esta figura galeguista polifacé-
tica, que aos seus noventa e ca-
tro anos segue ao pé do cañón
cunha envexábel actividade.

O ditame destacou a coñeci-
da traxectoria de Pousa Antelo
pola súa “entrega permanente
ao país como galeguista, docen-
te, cooperativista, escritor, políti-
co e animador cultural a favor de
Galicia”. Segundo os promoto-
res do galardón, a figura e traxec-
toria do escritor cumpre as con-
dicións do premio, creado para
recoñecer o labor desenvolvido
por unha persoa ou unha enti-
dade galega en favor de Galicia. 

Avelino Pousa Antelo naceu
en 1914 na Barcala (A Baña). Es-
tudou Maxisterio en Santiago e
tamén dous cursos de Comercio
en Lugo. Afiliado ás Mocedades
Galeguistas, tomou parte na
propaganda do Estatuto de Au-
tonomía de 1936. En 1946 foi
bolsado á Misión Biolóxica de
Galicia para prepararse para diri-

xir a Escola Agrícola da Granxa
Barreiros de Ortoá (Sarria) que
comezou o 1 de xaneiro de 1948.
De alí xurdiron os Cursos Agro-
pecuarios para mestres rurais
que tiveron lugar en Lugo dende
o 48 até o 71 (ano en que faleceu

mente é presidente da Funda-
ción Castelao, vicepresidente da
Fundación Fernández Flórez e
vocal das Fundacións Pedrón de
Ouro e Alexandre Bóveda.

No ano 2000, a Universidade
Compostelá outorgoulle a súa
Insignia de Ouro. Publicou cen-
tos de artigos en xornais e revis-
tas sobre temas agrarios e coo-
perativos, ademais doutros te-
mas tamén políticos. Entre os
seus libros figuran Temas de
Agricultura (1951), Cooperativa
de explotación comunitaria pa-
ra unha parroquia rural (1968),
¿Valen ou non as cooperativas
comunitarias para o campo ga-
lego? (1971), Reforma das Es-
tructuras Agrarias de Galicia
(1971), A Escola Agrícola de
Granxa Barreiros (1988) e Gali-
cia, tarefa urxente (1992).�

Avelino Pousa Antelo,
noventa e catro anos ‘facendo país’
Viu  recoñecido
o seu compromiso
histórico con Galiza
ao recibir o VII
Premio Ramón
Piñeiro Facer País

RECOÑECEMENTO A UN HISTÓRICO GALEGUISTA

Retirado da política activa practi-

camente en 1984, sempre no gale-

guismo, Pousa Antelo foi un dos

activistas que sacou adiante a Fun-

dación Castelao, pésie ás reticen-

cias e os poucos apoios. Enorgullé-

cese de tela sostido malia as difi-

cultades e retrataba hai uns anos o

seu labor de popularización, “Cas-

telao pasou de ser o home máis

popular, grazas aos seus traballos

na prensa e a súa actividade políti-

ca, a converterse na persoa máis

odiada polo franquismo na galiza,

que arrasou a súa imaxe e tentou

eliminar todos os vestixios do se la-

bor anterior ao 36. Este silencia-

mento durou até que desde a Fun-

dación iniciamos o labor de divulf-

gación da súa obra política e litera-

ria. Mediante o traballo intenso no

ensino logramos que Castelao vol-

va significar algo entre a moceda-

de. Está claro que hai díuas xera-

cións, as que medraron baixo o fas-

cismo, que non saben case nada

del, pero mesmo estes están ache-

ágndose á úsa figura paulatia-

nemtne. Que mesmo a dereita,

que o odiaba nos anos 30, o utilice

nos seus discursos, significa que

importa moito o que deixou escri-

to, que os galegos o teñen en

grande estima e consideran o seu

pensamento como unha clave pa-

ra entender Galiza”.�

A Galiza que coñece a Castelao e a que non
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A estes trece mil cabe sumar
as setecentas carrinhas,segun-
do a Guarda Nacional Repúbli-
cana (GNR), que cruzan todos
os venres e domingos a frontei-
ra entre Verín e Chaves. Son
preto de sete mil traballadores
que se desprazan a Zaragoza,
Logroño, ou incluso Barcelo-
na, todas as semanas. 

hículo viaxan habitualmente no-
ve operarios da construción, que
semanalmente viaxan até Lo-

Alberte Rivero [TEXTO e FOTOS]

Aínda que é difícil calibrar o
número de portugueses que
traballan na construción en
Galiza, o abano  podería oscilar
entre os once e os trece mil. Fo-
ron os operarios de este sector
que menos se virón afectados
polo baixón económico. 

A enorme diferencia de sol-
dos con Portugal, na maioría
dos casos próxima ao doble,
compensa o ter que trasladarse
diariamente, en moitos casos
con grave risco de accidente de
tráfico, o último o pasado deza-
sete de outubro con dous mor-
tos. Tamén compensa as condi-
cións de traballo en Portugal,
segundo os sindicatos galegos
máis duras, máis longas, con
menos vacacións e con baixos
niveis de seguridade laboral.

RETORNO A CASA.Os venres a me-
dia tarde, os vinte quilómetros
que separan Verín de Chaves
convírtense nunha ringleira
continúa de carrinhas de regreso
a casa, agora a maior parte de
matrícula española. En cada ve-

groño, Zaragoza ou Barcelona
para traballar a destallo en cinco
días máis de cincuenta horas. Na
sexta, como adoitan dicir, ou
venres, parten a unha tarde dos
seus lugares de traballo, cruzan o
norte de España no máis pareci-
do a un eslalón para, en menos
de seis horas, a máis de cento co-
renta de media, chegar a Feces,
que adoita ser o lugar estratéxico
de parada. Estratéxico por que
en Feces redistribúense para as
distintas freguesías, a maioría de
Régua ou Baion, no alto Douro,
no que pode ser, como mínimo,
unha hora máis. 

O bar Toñoou a gasolineira
de Feces funcionan como inter-
cambiadores, homes con facia-
nas de esgotamento, a maioría
novos, de entre vinte a

AALDEAGLOBAL.4. ANOSATERRA
6-12 DE NOVEMBRO DE 2008

Veñen en carrinhas,nas que collen até nove
obreiros, cruzan a fronteira case durmidos.
Proveñen das zonas máis pobres do norte
de Portugal. Traballan maiormente na
construción e, polo de agora, están a ser os
menos afectados pola crise

A ruta dos albaneis portugueses

>>>

INMIGRACIÓN E CRISE

A opinión
dos sindicatos
portugueses

Os sindicatos non queren afon-

dar na situación dos seus com-

patriotas. Fontes da CGTP en

Braga entenden que sería de-

masiado impopular. Coa boca

pequena, falan de situacións la-

borais fóra de normativa, pero

deseguido expoñen a grave cri-

se na construción privada e pú-

blica que afecta a Portugal e ven

a saída cara Galiza coma unha

das alternativas menos malas.�

A GNR conta até 700 carrinhas no paso da fronteira de Verín-Chaves os fins de semana. A estación de servizo e o bar Toño de Feces serven de intercambiadores nas viaxes [arriba e á dereita] .

>>>
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trinta anos, que apuran a
tarde para tomar unhas cerve-
xas, botar un futbolín e espilirse
tras vir, a maior parte, adormi-
ñados durante a viaxe. A prensa
é tabú para eles, teñen medo de
que a súa situación sexa segui-
da polos medios de comunica-
ción e perder o que ven como
un maná. Un deles, traballador
da empresa ourensá Ferroplast,
pai de familia por enriba dos
corenta, asegura que o descan-
so da fin de semana sabe a pou-
co, xa que o domingo partirán
ás doce da noite de Chaves, e
tras outra dura viaxe, chegan a
primeira hora da mañá a Zara-
goza “para pegala”.�

>>>

SINDROME 
DE PODER

María Xosé Queizán 

Os éxitos conseguidos po-
las mulleres nos últimos

anos, as leis de Igualdade ou de
condena da violencia machis-
ta, non debe facernos pensar
que o sistema patriarcal está
superado. Pola contra, asisti-
mos neste momento a unha
recrudescencia. No plano indi-
vidual e primitivo xorden a co-
tío machos desesperados pola
emancipación da “súa” muller
que prefiren matala, e incluso
matarse, a consentilo. Nun pla-
no máis orquestado e psicoló-
xico, inventaron, o SAP (Sín-
drome de Alienación Parental)
que difunden en congresos e
seminarios, apoiado por aso-
ciacións de pais separados.

O tal síndrome, argallado por
seudoprofesionais, non ten re-
coñecemento científico nin éti-
co, pero mediante el certos pais
separados reclaman a súa des-
cendencia. Non se trata do en-
contro amoroso e espontáneo
entre pai e fill@s que sempre é
positivo. En circunstancias nor-
mais eses vínculos afectivos flú-
en de seu. Non, trátase de obri-
gar á criatura a quedar cun pai
que, en ocasións non coñece,
ou tivo con el relacións confliti-
vas ou foi o maltratador da súa
nai. Con este tipo de pai fracasa-
ría o xuízo salomónico. Como
acostuma ter cartos e moito re-
sentimento, recorre a profesio-
nais que non dubidan en em-
pregar o tal síndrome para levar
o asunto ao xulgado e conseguir
bos beneficios económicos.
Tampouco é raro encontrar xuí-
zas e xuíces que levados polo
seu celo patriarcal deciden so-
meter as criaturas a situacións
de abusos e traumas.  

Mediante a ameaza do SAP,
algunhas mulleres son disuadi-
das de abandonar o marido
maltratador. É un instrumento
para seguir exercendo a violen-
cia que debe ser rexeitado.�

’’

’’A Síndrome de Alienación
Parental  é un  instrumento 

para seguir 
exercendo 
a violencia”

Os venrés é o día da volta,
mestura de ledicia do regreso
a casa co esgotamento e, o
que resulta máis duro, a resig-
nación, xa que, segundo ase-
guran, non hai máis saídas
nunha das zonas máis depri-
midas de Portugal. A diferenza
entre traballar de un lado ou
outro da fronteira vén marca-
da polos soldos. Atendendo os
convenios colectivos, un ofi-
cial de primeira cobra xusto o
duplo na provincia de Ponte-
vedra que en Portugal, onde
non supera o umbral dos cin-

cocentos euros mensuais,
mentras que en Galiza está
por enriba dos mil cen. 

Ao estar toda a semana fó-
ra da casa, optan por facer ho-
ras extras a destallo o que po-
de colocar algúns soldos no
entorno dos dous mil euros.
Iso si, con máis de sesenta ho-
ras de traballo. Para aforrar o
máximo posíbel, non existen
ningún tipo de dispendios,
nin nos alimentos nin na vi-
venda e, moito menos, no le-
cer. En moitos casos, é a pro-
pia empresa construtora con-
tratante a que lle dá solución a
estes problemas en pisos co-
munitarios.�

OO  ssaallaarriioo  dduuppllííccaassee

Un oficial de primeira
non supera o umbral
dos cincocentos euros
mensuais en Portugal,
mentras que na Galiza está
por enriba dos mil cen”

’’

No sur de Galiza, os obreiros da

construción portugueses están

omnipresentes na maioría das

obras, sexan públicas ou privadas.

O sistema de traballo na obra pri-

vada é mediante subcontratas. No

polígono vigués de Navia, os sindi-

catos cálculan que o número de

operarios lusos pode chegar ao oi-

tenta por cento. 

Aínda que se rixen polos conve-

nios colectivos provinciais, os sindi-

catos pensan que hai outro tipo de

dereitos que, de facto, non se lle re-

coñecen: vacacións, algunhas me-

didas de seguridade no traballo, pa-

gamento de horas extras. Xoán Xo-

sé Melón, secretario da construción

da CIG, xulga que, dalgunha manei-

ra, as condicións non son “nin moito

menos” as mesmas, “a inmensa

maioría cobra por horas, catro ou

cinco euros, onde están recollidos

todos os complementos, nin de

lonxe chegan aos topes dos conve-

nios colectivos provinciais galegos”.

Fontes da CIG consideran que a

crise si lles afectou, aínda que en

menor medida que ao resto dos

traballadores.�

80% de portugueses nalgunhas obras

Carrinhas no Polígono de Navia en Vigo.

A cercanía a Galiza de Cerdal
–é unha freguesía da Cámara
de Valença, a carón de Tui–
trae consigo que sexan moitos
os residentes que acotío cru-
zan a fronteira para vir traba-
llar, sexa na construción, sector
forestal, agricultura ou téxtil. 

En Cerdal, a maioría dos ho-
mes emigraron ultimamente a
Canarias e, con anterioridade,
a Francia. Agora moitos dos
que residen no lugar optaron
por traballar na construción na
área de Vigo ou na liña do AVE. 

A pesar da recesión, aínda
se poden observar a día de ho-
xe letreiros que reclaman pe-
óns para a construción. Os ba-
res do entorno da feira de Cer-
dal están pragados deles. Ofre-
cen, coma vantaxes, bos sala-
rios e o traslado diario á obra. 

O encargado da carrinha,
vehículo que habitualmente

pode trasladar nove obreiros,
comeza o percorrido ás cinco
da mañá, hora portuguesa, a
semellanza de calquera auto-
bús con traslado ao lugar de
traballo. Esta rutina repítese ás
seis da tarde, cando regresan
tras unha intensa xornada la-
boral, incluídas horas extras e,
en moitos casos, os festivos. 

Pero non é a construción o
único sector que provoca este
éxodo diario. Os talleres de
confección en Porriño ou Mos,
teñen importantes bolsas de
man de obra fiminina. Algo se-
mellante acontece co sector
agrícola en Tomiño ou o sector
forestal en todo o Baixo Miño. 

As ventaxas económicas
desta emigración diaria son
postas en dúbida polo presi-
dente da freguesía. Aliñado co-
as teses oficialistas lusas, João
Monteiro pregúntase “se estes

traballadores que fan xornadas
de dez horas, máis tres de des-
prazamento, lle botaran conta
ao soldo, igual lle saía a conta
traballar en Portugal”. 

Esta idea non é compartida

pola maioría dos veciños de
Cerdal. Rosa Mendes traballa de
cociñeira na gardaría da parro-
quia, o seu irmán e a súa cuñada
fano en Galiza. Asegura que se-
ría impensábel no país luso “le-
var a final de mes tres mil euros
para a casa, el sendo albanel e
ela costureira nun taller”. Teñen
unha vida envexada por moitos
veciños que, por cuestións atá-
vicas de rivalidades, aínda non
se atreven a dar o paso.

Os que fan o traslado de ma-
neira privada, aproveitan o re-
torno para facer parte da com-
pra na Galiza, dado que produ-
tos coma a gasolina ou a garrafa
do gas son moito máis económi-
cos. Nun litro de gasolina, a pe-
sar da baixa do cru, a diferenza
abala entre os quince e vinte
céntimos. Algo semellante acon-
tece coa garrafa de butano, seis
euros máis cara no país veciño.�

Os veciños de Cerdal non opinan o mesmo
que o presidente da freguesía

A pesar da recesión,
aínda se observan letreiros
que reclaman peóns
para a construción”

’’

>>>
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A CONFIANZA E A
SANTA MALICIA
Xavier López Rodríguez

D icía o meu avó materno
que, na vida, sempre hai

que ter unha santa malicia.
Apuntaba a unha confianza con
taxa, a unha desconfianza razo-
able. O exceso de desconfianza
converte a calquera nun  maniá-
tico da persecución. A vida en
sociedade marcha ben se existe
un equilibrio razoable entre a
confianza e a desconfianza. A
inocencia infantil, o exceso de
confianza transforma ao adulto
nun estúpido, na vítima de to-
dos. A relación de confianza, en-
tendo que compatible coa santa
malicia, é sempre fundamental.
Cando se racha ese clima, pasa o
que pasa. Os bancos desconfían
dos clientes dos que se nutren e
os clientes desconfían dos ban-
cos, sen os que non é doado mo-
verse, en tempos de moedeiros
electrónicos. Os bancos non nos
dan un préstamo, se llo pedimos
como consumidores ou empre-
sarios. E, como aforradores, non
nos fiamos dos bancos porque
non nos parecen seguros. Canto
máis nos ofrezan polos cartos,
menos nos fiamos. Porque esta-
ban desexando emprestar e
agora non emprestan. Porque
seguen empeñados en deman-
dar axudas públicas para que
medren os seus beneficios pri-
vados. Porque nin agora se pri-
van de presumir das súas millo-
narias ganancias. Como inter-
mediarios seica son imprescin-
dibles. É obrigado crelo salvo
que esteamos convencidos de
que todos os gobernos dos paí-
ses máis ricos son parvos, non
teñen malicia ningunha e tei-
man por salvar o que talvez de-
berían deixar ao garete. Unha
solución para a falta de confian-
za no sistema financeiro, sería
que os desconfiados cos bancos
tiveran un instrumento fiable
para emprestar os seus cartos a
empresarios merecentes de
confianza pero sen liquidez.
Nestes momentos, sería unha
iniciativa de éxito asegurado.�

’’

Os bancos desconfían
dos clientes 
dos que se nutren 
e os clientes
desconfían 
dos bancos”

’’

catálogo de prestacións que
nalgúns casos son inferiores
aos que xa daba a Administra-
ción autónoma, provocou o
que Xavier Ferreira chama un-
ha “distorsión” que está deriva-

H. Vixande
En 2009 os orzamentos de Gali-
za destinan unha partida de 137
millóns de euros á atención á
dependencia, un 72% máis que
en 2008. A Vicepresidencia esti-
ma que o Estado debe poñer
outros 84 millóns de euros para
poder prestar os servizos que a
Lei de Dependencia contempla.
Así, neste momento hai entre 30
e 40 millóns de euros pendentes
de que o Goberno central ceda á
Xunta para financiar eses servi-
zos durante o ano que vén. Fon-
tes do departamento que dirixe
Anxo Quintana indicaron que
confían en lograr eses cartos no
marco do acordo entre o PSOE e
o BNG para aprobar os Orza-
mentos Xerais do Estado para
2009. Por outra banda, a presta-
ción do servizo enfrontouse a al-
gunhas críticas porque os bene-
ficiarios indican que aínda non
lles pagaron os cartos das axu-
das á dependencia.

“O problema é que se crea-
ron demasiadas expectativas
coa Lei de Dependencia e que
se deu a impresión de que an-
tes non había política social nin
de atención á dependencia”,
indica o secretario xeral da Vi-
cepresidencia, Xavier Ferreira.
Un exemplo, en Galiza hai
50.000 persoas en residencias
públicas e delas só unhas
30.000 son dependentes reco-
ñecidos. “Os restantes xa están
a recibir un servizo, que ade-
mais non recolle a lei, pero que
igualmente é de atención a de-
pendentes”, informa Ferreira.

Hoxe, das 50.000 persoas
atendidas, 48.000 sometéronse
a procesos de valoración do seu
grao de dependencia e só
30.000 teñen dereito a unha
prestación. A existencia de ser-
vizos previamente e un novo

da do “solapamento de siste-
mas” de benestar social, o que
prestan as Comunidades autó-
nomas e o que define o Estado.

Un dos aspectos máis polé-
micos da distorsión á que se refi-
re o secretario xeral de Vicepre-
sidencia é que o financiamento
do Estado só se pode destinar ás
persoas que cumpren cos requi-
sitos que marca a lexislación es-
tatal . “Isto limita as políticas
propias”, sinala Ferreira. Galiza,
que ten as competencias na ma-
teria de benestar social e de de-
pendencia, vese así condiciona-
da por unhas pautas que deter-
mina o Ministerio de Educa-
ción, Política Social e Deporte.

“O feito de darmos servizos su-
periores aos que impón a lei a
persoas que non son dependen-
tes segundo os criterios do Mi-
nisterio, leva a que Galiza teña
un gasto nesta materia superior
ao do Estado”, explica Ferreira,
que tamén indica que en reali-
dade o Estado tería que finan-
ciar o 50% do custo pero non o
fai na súa totalidade.

O desaxuste entre o custe
dos servizos que debía finan-
ciar o Estado e o diñeiro que en
realidade destina a este efecto é
o que na Vicepresidencia de
Benestar estiman nunha canti-
dade que abala entre os 30 e os
40 millóns de euros.

A oposición critica
o atraso nos cobros,
mentres a Xunta busca
no recente pacto estatal
dos orzamentos unha
solución. En todo caso,
os novos servizos
de atención non
estarán despregados
totalmente
antes do 2015

Os problemas da atención
á dependencia

Solicitudes Rexistradas: 51.426

Número Porcentaxe

Persoas Valoradas 47.089 91,6

Persoas con Dereito de Acceso
ao SAAD 2008 - Grao III e Grao II Nivel II  29.275 62,2

Persoas con Prestacións
Recoñecidas ao abeiro Residencia 2.430 12.066 41,2
da Lei Propostas PIA 

Teleasistencia 49

Axuda no Fogar 962

Centro de Día
Con transporte adaptado 81 197
Sen transporte adaptado 116

Libranza coidadores 7.857

Libranza vinculada a servizo 545

Libranza vinculada a Asistente Persoal 26

DATOS DE DEPENDENCIA (actualizados a 10 de outubro do 2008)

’’O problema é que se crearon
demasiadas expectativas
e que se deu a impresión
de que antes non había
política social” 

[Xavier Ferreira]
Secretario Xeral da Vicepresidencia.

Mercedes Cabrera, ministra de Política SocialXavier Ferreira, secretario xeral da Vicepresidencia

>>>
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vier Ferreira, que de todos os
xeitos indicou que ten a con-
vicción de que “co esforzo de
todos imos poder prestar eses
servizos”.

En todo caso, a Lei de De-
pendencia comporta crear un
servizo que ten unha dimen-
sión de certo xeito comparábel
ao Sergas porque hai que dota-
lo de persoal e de recursos. Non
se trata só de contratar persoas
que atendan os dependentes,
senón crear equipos de valora-
ción e de seguimento e outros
sistemas administrativos que
requiren fortes investimentos
económicos.�

de poñer en marcha este siste-
ma nun momento de crise co-
mo o actual”, manifestou Xa-

que impide unha planifica-
ción a medio prazo. “Este é un
inconveniente, como o feito

nos dous niveis que contempla
a lexislación. Ao longo de 2008 e
2009 estenderase ás persoas
con dependencia severa nivel
dous. En 2009 e 2010 incorpo-
raranse os dependentes seve-
ros de nivel un. A entrada en vi-
gor dos servizos e financiamen-
to da dependencia moderada
nivel dous será en 2011 e 2012.
A quenda dos dependentes
moderados nivel un terá lugar
nos anos 2013 e 2014, de forma
que só en 2015 o sistema estará
en pleno funcionamento.

Outra cuestión é o financia-
mento, que debe negociarse
co Estado de forma anual, o

AALDEAGLOBAL.7.

ENTRADA EN VIGOR GRADUAL. Á
marxe das diferenzas na cuanti-
ficación dos recursos para be-
nestar social entre o Ministerio
e a Vicepresidencia da Xunta,
outro dos aspectos que contri-
buíu a crear falsas expectativas
foi a entrada en vigor da Lei de
forma paulatina. Unha conse-
cuencia foron as protestas dos
dependentes, que reclaman as
axudas xa a pesar de que a im-
plantación da lei será gradual e
non concluirá até 2015.

En 2007 comezou a presta-
ción dos servizos para aquelas
persoas que están catalogadas
como grandes dependentes,

>>>

A Lei de Dependencia aprobada

polo Congreso dos Deputados

creou unhas expectativas fóra da

realidade porque consagra o de-

reito a algúns servizos que as Co-

munidades xa prestaban con

máis calidade da requirida pola

lexislación e porque se trata dun

modelo cuxa implantación será

paulatina ao longo de varios

anos. Existen ademais algunhas

sombras sobre o financiamento,

nun momento de crise como o

actual. Por outra banda, rexís-

transe diferenzas entre o Gober-

no central e a Xunta sobre que

parte dos servizos lle correspon-

de pagar a cada quen.�

Tres claves

�GRAO I.Dependencia mode-
rada. Persoa que precisa
axuda limitada para as acti-
vidades básicas da vida dia-
ria. O nivel un entra en vigor
en 2013 e 2014 e o nivel dous
en 2011 e 2012.
�GRAO II. Dependencia seve-
ra. Quen necesita axuda va-
rias veces ao día para facer as
súas actividades básicas pero
que non desexa un coidador
permanente. O nivel dous te-
rá apoio en 2008 e 2009 e o ni-
vel un en 2009 e 2010.
�GRAO III. Gran dependencia.
Persoas que non teñen auto-
nomía para realizar as activi-
dades básica da vida diaria.
A prestación do servizo co-
mezou en 2007 nos dous ni-
veis desta categoría.�

Quen é
dependente
e cando
se atenderá

Rubén Cela, Carme Adán, Anxo Quintana e Bieito Seara [desde a esquerda] a carón do autobús da In-dependencia. A.G.N.
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car adiante as contas para o
próximo exercicio". Varela , su-
bliñou que o Consello Territo-
rial de PSOE se comprometeu
en todo o Estado a garantir a
aprobación dos presupostos
dos concellos calquera que sexa
a súa cor política, ante o cal soli-
citou reciprocidade ás demais
forzas políticas.

OS MOTIVOS DO NON.O líder local do
PPdeG, García Díez, dixo que
apoiaran o ano pasado os orza-
mentos coma unha “ferramenta
de traballo”. Ademais, acusou os
socialistas lugueses de non exe-

cutar o presuposto previsto o
ano pasado, polo que non lles
merecían a confianza deposita-
da en 2007.

Pola súa banda, o portavoz
do BNG, Xosé Anxo Laxe dixo
que o Goberno local non tivera
en conta as modificacións pro-
postas por este grupo. Así mes-
mo, acusouno de gastar 900.000
euros por non adherirse ao Con-
sorcio Galego de Benestar Social
e Igualdade na xestión de garde-
rías e centros públicos.

A xogada de Orozco é sinxela
e aínda que lle asegura unha es-
tabilidade inmediata manteno
nunha minoría inestábel á hora
de sacar adiante os asuntos ordi-
narios. En todo caso non haberá
pacto de BNG e PP, segundo xa
deixaron claro os portavoces de
ambas forzas, o que non impide
que haxa de consumarse o pe-
riodo de 30 días contemplado
pola lei nas mocións de confian-
za ligadas aos orzamentos.�

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A.Presidente:Miguel Barros Puente. Vicepresidente e conselleiro delegado:Afonso Eiré. Vicepresidente económico:Ramón Barral. Vo-

gais:Xosé Fernández Puga, Xosé María Fonseca Moretón, Xavier Rei, Ana Miranda, Ceferino Díaz, Fernando Filgueira, Victorino Núñez e Bieito Alonso. Secretaria:Paloma Vázquez. •
Director: Manuel Veiga. Subdirector: Xan Carballa. Coordenador Diario Dixital:  César Lorenzo Gil. Redactores:Horácio Vixande, Mar Barros, Manuel Xestoso, Manuel Vilas, María
Obelleiro,  Lara Rozados, Eva Estévez,  Xurxo González, Charina Giráldez, Antonio Cendán, Paco Vila Barros (fotografía), Xosé Bocixa (tv). Maquetación e preimpresión:Xoselo Taboa-
da. Fotografía:Axencia Galega de Noticias, Reuters. Xefe de publicidade: Carlos Martínez (publicidade@anosaterra.com)  • Redacción: Rúa do Príncipe  24, 1º - 36202 Vigo. Teléfo-
no 986 222 405. Fax 986 223 101. Delegación Santiago:Laverde Ruiz 6, baixo - Teléfono 981 569 229. Correo electrónico: info@anosaterra.com.  Administración: Rúa do Príncipe  22,
baixo - 36202 Vigo. Teléfono 986 433 830. Subscricións: subscripcions@anosaterra.com Imprime:Norprint. Depósito Legal:C-963-1977. ISSN:0213-3105.

A. Cendán
Ao alcalde lugués, Xosé López
Orozco, estalle a pasar factura a
falta de diálogo da anterior le-
xislatura na que se enemistou
co líder local nacionalista, Xosé
Anxo Laxe. A boa sintonía que
parecía ter co máximo respon-
sábel dos populares, Xaquín
García Díez, parece que tocou
tamén a súa fin, logo de conse-
guir o apoio do líder do PP ao
PSdeG-PSOE nos orzamentos
de 2007.

Orozco aproveitou a situa-
ción para anunciar unha mo-
ción de confianza ligada aos or-

zamentos municipais para
2009, o que lle asegura a apro-
bación en decembro das contas
que para o exercicio de 2008 son
de 105 millóns. Os trece votos
da oposición, a maioría absolu-
ta da Corporación, foran abon-
do para impedir que prospera-
sen os orzamentos.

Orozco, que goberna en mi-
noría con 12 edís, queixouse de
que a oposición, integrada por
nove concelleiros do PP e catro
do BNG, exerce "o non polo
non". Contou decontado co
apoio da dirección socialista
personalziada en RIcardo Vare-

la, que asegurou que " nunha si-
tuación de normalidade, pode-
ría barallarse a prórroga dos
presupostos, pero a crise obriga
a articular mecanismos para sa-

O alcalde de Lugo presentará
unha moción de confianza
ante o rexeitamento dos orzamentos

O enroque de Orozco
CRISE MUNICIPAL EN LUGO

XO
SÉ

 L
O

IS

’’A alternativa,unha mocion
de censura, non é posíbel,
xa que PP e BNG
non a presentarán”

Xosé López Orozco,alcalde de Lugo. A.G.N.
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non abondan. Alfonso Rueda,
secretario xeral dos conserva-
dores, demanda que “o que ten
que facer a Xunta é mostrar to-
das as facturas e deixar de falar
de tramas, a tal altura seguimos
sen coñecer exactamente canto
valeu o novo coche de Touriño
e a reforma do seu despacho”.

Mar Barcón cre que a insis-
tencia dos popularessó busca
ocultar a súa “falta de alternati-
vas a crise”. “O lóxico é que Fei-
xóo convocase á prensa para
presentar saídas á recesión, pero
non o fai porque cada proposta
que pode lanzar coincide preci-
samente cunha das causas que
está no cerne desa recesión”,
acusa a deputada do PSdeG en
referencia a proposta do PPdeG
de reducir máis o gasto público.

“Eles gobernan e nós somos
a oposición e parte do noso tra-
ballo é criticar” respóndelle o
secretario xeral do PPdeG. Rue-
da admite –ao igual fixo Alberto
Núñez Feixóo no Parlamento–
que os gobernos de Fraga co-
meteron erros nos seus doce
anos pero insiste en que “o bi-
partito superou eses fallos en
tres anos de goberno”. De feito
conclúe que “o nivel de malgas-
to do bipartito non ten paran-
gón na Historia de Galicia”.�

POLÍTICA.9.

Manuel Vilas
Un minibar no coche do Vice-
presidente, o Audi máis caro dos
ofertados para o director da
CRTVG e unha reforma de tres
millóns para o despacho dun
Touriño que viaxa nun novo co-
che que custa medio millón. Es-
tas son algunhas das acusacións
que nunha semana lanzou o PP-
deG para criticar o suposto gusto
polo luxo da cúpula da Xunta.

Socialistas e nacionalistas es-
tán a desmontar con probas
moitas das críticas –Anxo Quin-
tana invitou os fotógrafos a
comprobar que o minibar era
en realidade unha neveira por-
tátil das que hai en calquera su-
permercado. Con todo, a ofen-
siva populista dos conservado-
res está a ter bastante impacto
nos titulares dos medios, inclu-
so nos estatais, e na opinión pú-
blica, moi crítica con calquera
síntoma de dilapidación en
tempos de recesión.

No PSdeG son conscientes
de que a ofensiva popular élles
perigosa. “Obviamente nun in-
tre de crise os cidadáns valoran
moito a austeridade nas institu-
cións”, admite Mar Barcón, se-
cretaria de organización dos so-
cialistas galegos. Con todo, Bar-
cón considera que “as denun-

cias do PP teñen pouca credibi-
lidade, porque a xente afortuna-
damente ten memoria e sabe
que os que protestan agora son
os mesmos que fixeron a Cidade
da Cultura e organizaban ceri-
monias con miles de gaiteiros”.

Os socialistas non só respon-
den, senón que pasan ao contra-
ataque e sacan á luz exemplos
do malgasto durante os doce
anos de gobernos de Manuel
Fraga. Tras coñecerse que Presi-
dencia mercou un Audi blinda-
do para Touriño por 480.000 eu-
ros, o conselleiro Xosé Luís Mén-

dez Romeu acusou os populares
de mercar até trinta vehículos
desa marca na súa etapa no po-
der. Tras denunciar o PP que a
CRTVG escolleu a oferta máis
cara para alugarlle outro Audi ao
director xeral Benigno Sánchez,
este mostrou no Parlamento fac-
turas por 171.000 euros dunha
convención que organizou a an-
terior directiva do Ente no Gran
Hotel da Toxa.

Outra das críticas dos conser-
vadores é o suposto gasto de tres
millóns de euros “en plena crise”
para “ampliar o despacho de
Touriño”. Presidencia publicou
documentos que mostran un in-
vestimento de 1,3 millóns; pero
di que foi na reforma de tres plan-
tas do edificio de San Caetano e
que a obra non é de 2005, meses
despois da saída de Fraga. Para o
despacho foi “menos do dez por
cento”, segundo Barcón, é dicir,
uns 130.000 euros. A política so-
cialista cualifica de “absoluta-
mente normal e nada despro-
porcionado” tal gasto. O Executi-
vo levou aos cámaras a filmar os
despachos anexos, mais non o
lugar de traballo do Presidente.

MOSTRAR FACTURAS. Para o PPdeG
as explicacións e os documen-
tos publicados polo Goberno

PE
PE
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R
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Luís Lamas

O s galegos temos a nosa
idiosincrasia, o noso xeito

de ser, pero ata o de agora den-
tro dos sinais da nosa identida-
de non se atopaba un xeito pe-
culiar de entender a participa-
ción democrática. Agora si. Es-
tase a crear una maneira de en-
tender a política que consiste en
falar moito de participación, de
proximidade, de orzamentos
participativos e lerias parecidas,
e logo no fondo, gobernar para o
pobo pero sen el, o despotismo
ilustrado en versión moderna.

Tres exemplos. O Parlamen-
to non tramita a iniciativa lexis-
lativa popular que a CIG pro-
move para derrogar o comple-
mento salarial para altos cargos.
Se vergoñenta foi a aprobación
co acordo dos tres grupos, aín-
da é máis vergoñento que nin-
gún grupo, nin sequera o PP, se-
xa quen de recoñecer que a de-
vandita aprobación foi un erro.
É todo un exemplo de desprezo
os cidadáns. 

Outro exemplo  é o concepto
que ten o alcalde de Vigo sobre
a participación cidadá, vetando
o acceso de veciños ó Pleno. 

É evidente que deste xeito
non vai ter algarabías faga o
que faga, trátase da adaptación
á política do dito: morto o can
acabouse a rabia. Por certo, ca-
be preguntarse onde anda o
Bloque no concello vigués, que
co seu silencio avala tal com-
portamento. Nuns concellos,
onde están na oposición, be-
rran pola participación, nou-
tros onde gobernan, avalan
comportamentos antidemo-
cráticos. Coherencia en ver-
sión bloqueira.

O derradeiro: os galegos na
emigración seguirán sen votar
en urna a pesar das promesas
do PSOE. Fai ben o PSOE,  o tra-
ballo de Cortizo e os seus na pro-
cura de votos en ultramar non se
vai ver prexudicada por unha
menudencia como a de garantir
o voto en liberdade. Non si?�

EIVAS 
DEMOCRÁTICAS
’’

’’Os galegos na emigración 
seguirán sen votar en urna
a pesar das promesas
do PSOE”

O PP logra que o debate
público vire cara 
o ‘maior malgasto da
Historia de Galicia’
tras as súas acusacións
de gastos de luxo
na Xunta. O bipartito
cae no lazo, desmonta
varias das acusacións
e contraataca
con exemplos
de dilapidación
na era Fraga

O ventilador a todo gas:
Audis, despachos e minibares

ANOSATERRA
6-12 DE NOVEMBRO DE 2008

’’O que ten que facer a Xunta
é mostrar todas as facturas
e deixar de falar de tramas”

[Alfonso Rueda]
Secretario xeral do PPdeG.

’’Os popularesmercaron
até trinta Audis
na súa etapa no poder”

[X.L. Méndez Romeu]
Conselleiro da Presidencia.

O Audi A-8do presidente da Xunta. AGN

CAMPAÑA DO PP CONTRA O MALGASTO
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H. Vixande
Cando sobe a tensión no debate
do idioma e despois do PP re-
clamar o retorno ao bilin-
güismo harmónico, o Goberno
galego lembra que o Decreto do
galego no ensino responde aos
criterios do Plano Xeral de Nor-
malización. Trátase dun docu-
mento aprobado en 2004 e con-
sensuado por todas as forzas
políticas en cuxa introdución
recoñécese a perda de falantes
durante a era Fraga.

Despois de negociar co resto
de partidos do Parlamento e con
diversas organizacións sociais e
culturais, o daquelas conselleiro
de Educación, Celso Currás,
presentaba un Plano Xeral de
Normalización que admitía un
retroceso no uso social do ga-
lego que se acumulaba ao longo
dos últimos anos. Unha intro-
dución sobre a realidade socio-
lingüística indicaba que a maior
porcentaxe de falantes atopá-
base nas franxas de idade máis
altas e que entre os rapaces eran
escasos os que tiñan o galego
como lingua inicial. O Plano tra-
taba de dar un novo impulso ao
galego nun contexto no que a
política lingüística da Xunta non
atinxía os obxectivos desexados.

O descenso no uso social do
galego acrecentouse durante os
16 anos de goberno de Manuel

Fraga e algunhas das medidas
que puxera en marcha para de-
ter este proceso resultaron insu-
ficientes, aínda que conseguiron
retardalo. O decreto 247/1995,
do 14 de setembro, estabelecía
como obxectivo no ensino que
ao remate dos ciclos, o alum-
nado debía ter a mesma capaci-
dade de uso oral e escrito do ga-
lego e do castelán. O propio
Plano Xeral de 2004, admitía un
desequilibro a prol do castelán
nove anos despois.

MANTER A LINGUA VIVA. Nunha pre-

sentación do Plano Xeral de
Normalización que tivo lugar
en xaneiro de 2005, o conse-
lleiro Celso Currás indicou que
a pretensión da iniciativa era
“manter unha lingua viva
nunha situación de igualdade
entre ambos os dous idiomas,
galego e castelán, sen que se
estabeleza unha competencia
entre eles”. Mais tamén admi-
tía que a esas alturas o castelán
seguía a “dominar” ao galego.

Segundo o Mapa Lingüístico
de Galiza de 2004, o coñece-
mento do galego diminuíra li-
xeiramente desde 1992 debido
aos criterios metodolóxicos na
recollida de datos, pois pasou a
primar o contorno urbano nas
enquisas realizadas. Mais o
Mapa tamén salienta un incre-
mento no coñecemento escrito
do galego por parte da moci-
dade grazas á súa introdución
no ensino. A capacidade para
escribir en galego pasou do
49,8% ao 74,4%. Con todo, ao
mesmo tempo o Plano Xeral de
Normalización admitía a “ro-
tura da cadea de transmisión
xeracional da lingua”.

A principios dos anos 90 a
Xunta publicou un informe ela-
borado polo Instituto de Cien-
cias da Educación da Universi-
dade de Santiago que indicaba
que “a situación do galego no en-
sino atópase a expensas das ini-
ciativas individuais, de maneira
que, de non se introduciren
maiores doses de planificación e
de implicación por parte das ins-
titucións, non se producirán

avances significativos”. Os auto-
res do estudo sinalaron que “os
resultados son realmente preo-
cupantes para o cumprimento
efectivo dos obxectivos lingüísti-
cos da Lei de Normalización Lin-
güística no ámbito do ensino
non universitario”, así como que,
“se, pouco tempo despois, no
ano 1995, a Xunta de Galicia mo-
dificou substancialmente o ré-
xime lingüístico do ensino non
universitario mediante o De-
creto 247/1995, tal modificación
non foi allea seguramente aos
datos tan alarmantes que se ob-
servaban en traballos de investi-
gación como o que acabamos de
indicar”. Mais as modificacións
tampouco abondaron para de-
ter o retroceso no uso da lingua
nun contexto de fortes cambios
sociais, como comprobou o
Mapa Sociolingüístico de 2004.

Un informe do Consello da
Cultura de 2004, titulado “A so-
ciedade galega e o idioma”, in-
dica, respecto ao galego, que “o
seu uso decreceu, pero sen que
esa diminución impida que
continúe a ser a lingua máis
usada. O grupo máis numeroso
é o dos falantes monolingües en
galego. Detéctase unha tenden-
cia cara ao monolingüismo,
crecendo máis a porcentaxe de
falantes monolingües en caste-
lán ca a de individuos monolin-
gües en galego. Débese salien-
tar o descenso na porcentaxe de
bilingües con predominio do
galego, que é unha das causas
que, sen dúbida, axuda a expli-
car a baixa xeral do galego”.�
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O bilingüismo harmónico de Fraga
non detivo a perda de peso do galego

Carlos Aymerich

A sí que José Luis Rodríguez
Zapatero devece por sen-

tar na próxima cimeira do G-
20. Tanto lle ten se é en cadeira
propia ou emprestada. El
quere estar. Non se trata de
ningún delirio de grandeza.
Non. Na chamada “refunda-
ción do capitalismo” o presi-
dente español quere achegar
unha visión progresista que
contraste co neoconservado-
rismo dominante.

E fai ben. Porque o progre-
sismo do goberno español é xa
lendario. Aí están os 150.000
millóns de euros cos que se vai
salvar a banca privada sen lles
esixir en troca ningunha con-
trapartida e garantindo, faltaría
máis, o anonimato das entida-
des beneficiarias. Aí está o
pacto co PP para acometer as
tan necesarias “reformas estru-
turais” no sistema de pensións
e no mercado de traballo. E,
para o futuro, a intención de
Solbes de elevar o IVE e rebai-
xar o Imposto da Renda das
Persoas Físicas e o imposto de
sociedades (véxase o diario
madrileño Expansióndo 31 de
outubro). Medidas, toda elas,
progresistas. Moi progresistas.

Os desinteresados esforzos
de Zapatero aínda non se viron
coroados polo suceso. Hai, sen
dúbida, un boicot. Trátase
dunha conspiración urdida
para evitar que a incómoda voz
progresista do socialismo es-
pañol se escoite en Washing-
ton, non vaia ser que algúns se
incomoden. Porén, podemos
estar tranquilos. As atrevidas
propostas do PSOE acharán na
capital virxiniana distinguidos
valedores. Ao fin, non distan
tanto das medidas que, copia-
das das españolas, George
Bush e Nicolas Sarkozy están
xa a aplicar nos seus países, os
EE UU e Francia. �

ZAPATERO
EN WASHINGTON

’’

’’O progresismo do goberno
español é xa lendario.
Aí están os 150.000
millóns de euros
cos que se vai salvar
a banca”

Conseguiu retardar o descenso
no seu uso, mais as medidas
que implantou resultaron insuficientes

Presentación do Plano de Normalización en 2005. Manuel González, presidente da Comisión Técnica; Xesús Paulo González Moreiras, director xeral de Política

Lingüística; Celso Currás, conselleiro de Educación; Miquel Siguán, profesor e sociolingüista; e Xosé Gregorio Ferreiro, secretario da Comisión Técnica.

’’Creceu máis a porcentaxe
de falantes monolingües
en castelán ca de individuos
monolingües en galego”

A sociedade galega e o idioma
Consello da Cultura.

’’O Plano Xeral de
Normalización tratou de
dar un novo impulso ao
galego nun contexto no que
a política lingüística da
Xunta non atinxía os
obxectivos desexados”
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Antonio Cendán
O irmán Xosé Reboiras é o se-
cretario xeral da Federación de
Relixiosos do Ensino de Galicia
(FEREGA). Considera que o
castelán non corre ningún
risco en Galicia, polo que son
necesarias as campañas en fa-
vor do galego e impartir cada
vez máis un maior número de
materias na fala autóctona.
CCoommoo  ssoonn  aass  rreellaacciióónnss  ddaa
FFEERREE  ccooaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn??
Son boas e fluídas, aínda que
non esteamos sempre de
acordo en todos os asuntos
que se someten a considera-
ción. Aínda así, recoñecemos
que nos facemos propostas
que son aceptadas e mante-
mos un dialogo cordial. O prin-
cipal cabalo de batalla é o rela-
tivo á lexislación, xa que a dos
centros públicos e distinta da
dos privados. Outras veces ig-
nórasenos, principalmente na
función que cumprimos. Nos
necesitamos máis fondos eco-
nómicos para levar a cabo o
noso labor, xa que os nosos
centros educativos van desti-
nados a todos os públicos. Non
somos colexios elitistas enfo-
cados tan só a un colectivo so-
cial significado.
TTaamméénn  ccuummpprreenn  ffuunncciióónnss
eedduuccaattiivvaass  oonnddee  nnoonn  hhaaii  cceenn--
ttrrooss  ppúúbblliiccooss......
Así é. Nos cascos históricos cada
vez vive menos xente, pero se-
gue habendo un gran número
de nenos. As nosas instalacións
emprázanse agora nos centros
das cidades, pero foi por cues-
tións alleas a nosa filosofía, xa
que a medida que medraban as
cidades, os edificios máis vellos
quedaron no centro, de aí que
por esa casualidade histórica
quedásemos nós nos empraza-
mentos dos que agora dispoñe-
mos. É máis, antes de produ-
cirse o último crecemento das
grandes urbes, moitos dos no-
sos colexios quedaban ás afo-
ras. Ao ser centros concertados
veñen alumnos de toda clase e
condición, cunha total liber-
dade. Podo dicir que nunca ti-
vemos problemas nese sentido,
agás os que poda ter calquera
outro centro educativo.
CCoommoo  aaccoolllleerroonn  aa  iimmppllaannttaa--
cciióónn  ddaa  eedduuccaacciióónn  ppaarraa  aa  cciiddaa--
ddaannííaa??

A nivel estatal indicóusenos
que a podíamos impartir en
función do carácter dos nosos
centros. Nos puxémonos a fa-
vor de que se estudase esta ma-
teria que ten unha elevada
cantidade de temas. É certo
que existen algunhas diferen-
zas. O único que pretendemos
e impartir esta materia de
acordo co noso ideario. O feito
de estar a favor de que se im-
partise Educación para a Cida-
danía creounos algún pro-
blema cun pequeno sector da
Xerarquía que non entendía a
nosa postura. Escolas Católicas
está a favor de que se estude
esta materia, salvando sempre
a opción dos pais. Nos nosos
centros estase a impartir sen
ningún problema. Os alumnos
que fagan obxeccións son
atendidos nese horario con ou-
tras actividades.
TTaamméénn  ddiivvuullggaann  mmooiittoo  aa  lliinn--
gguuaa  ggaalleeggaa......
Os nosos centros cumpren a
normativa. Aspiramos a que
se dean as materias corres-
pondentes a actual lexisla-
ción. Promovemos a simpatía
e o cariño cara a lingua galega
cun gran número de actua-
cións. Creamos o premio Pai
Sarmiento de lectura, no que
os alumnos len libros en ga-
lego e dámoslle un galardón
ao autor elixido polos estu-
dantes. Facemos tamén a
festa da lingua nunha locali-
dade distinta. Este ano xunta-
mos a 5.000 alumnos no re-
cinto de Fexdega, en Vilagar-
cía. Tamén celebramos xorna-
das encamiñadas á normali-
zación lingüística do noso
profesorado, nas que lles da-
mos charlas teóricas e propor-
cionámoslle o último material
que chega ás nosas mans para
que o proceso de estudo se
faga nas mellores condicións.
QQuuee  ppoorrcceennttaaxxee  ddee  mmaatteerriiaass
iimmppaarrtteenn  eenn  ggaalleeggoo??
Iso é moi difícil de cuantificar,
pero tratamos de cumprir o
decreto. Chegamos ao 50 por
cento e se se supera é positivo,
xa que o castelán non está en
perigo en Galicia, quen o está é
a lingua galega. Os nosos
alumnos van aprender caste-
lán aínda que non teñan mate-
rias neste idioma por unha

ttaann  ssóó  aa  iimmppuullssaarr  oo  ggaalleeggoo  nnoo
eennssiinnoo......
Efectivamente. Na labor pas-
toral estamos promovendo
material en lingua galega. A
nosa fala non debe limitarse
tan só ao ensino, hai que levala
tamén á catequese e a todas as
actividades de carácter reli-
xioso, no que polo de agora
contamos con moi poucos
medios e non está todo o espa-
llado que debese. Nos saca-
mos material audiovisual,
canción relixiosa e todo o que
estamos encontrando de reli-
xioso en galego. Estamos fa-
cendo outro equipo na Pasto-
ral para a divulgación da lin-
gua, que é un eido moi impor-
tante da vida relixiosa.�

POLÍTICA.11.

cuestión moi sinxela. Os rapa-
ces viven nun medio no que
predomina a lingua castelá. Os
medios de comunicación es-
tán no mesmo idioma e tamén
as novas tecnoloxías. Todo o
que se faga a favor do galego
permitirá que sexa máis valo-
rado e máis querido.
PPeerroo  oo  sseeuu    llaabboorr  nnoonn  ssee  lliimmiittaa

ANOSATERRA
6-12 DE NOVEMBRO DE 2008

Xosé Reboiras, secretario xeral da Federación de Relixiosos do Ensino

‘O galego é a lingua que está en perigo,
non o castelán’

PATRICIA MORALES / A.G.N.

’’Os rapaces viven nun medio
no que predomina
a lingua castelá, os medios
de comunicación están
no mesmo idioma e tamén
as novas tecnoloxías”

A Federación de Relixiosos do

Ensino de Galicia (FEREGA)

agrupa a 123 centros académi-

cos espallados por todo o país.

Está considerada coma a patro-

nal deste tipo de institucións,

sendo a máis numerosa de can-

tas existen na nosa terra. Ao

longo de toda a súa andaina ca-

racterizáronse por unha  espe-

cial sensibilidade de cara os

asuntos sociais e tamén pola di-

vulgación de programas en lin-

gua galega.�

Patronal de 123 centros
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POLÍTICA.12.

der a natureza da ameaza. Eses
procedementos procuran, sobre
todo, que se respecten unhas
normas que os terroristas coñe-
cen perfectamente e que poden
evitar. A creación de colas, unha
sensación de medo e a redución
do tránsito de persoas e merca-
dorías é xa unha vitoria para o te-
rrorismo”. O medio francés ta-
mén recolle as palabras do direc-
tor xeral de Aviación Civil dese
país, Patrick Gandil, que se pre-

gunta se “é razoábel facer inter-
minábeis colas diante dos postos
de control, mentres que esas
concentración de persoas poden
converterse en obxectivos para
os terroristas?”.

A ARQUEOLOXÍA
E NORTEAMÉRICA

EEll  PPaaííss
((mméérrccoorreess  2299  ddee  oouuttuubbrroo))

El Paísaproveita a visita a Cata-

lunya do arqueólogo alemán PPee--
tteerr  FFuucchhss  para recoller algunhas
das súas opinións: “Gustoume a
película [a cuarta parte de India-
na Jones], pero en realidade to-
das esas fábulas arqueolóxico-
esotéricas en torno as culturas
prehispánicas son nefastas. No
fondo, iso dos extraterrestres ser-
viu para desvalorizar os logros
das civilizacións precolombinas
e prolongar prexuízos e intereses
coloniais”. “Temos ocupación
humana en Monteverde, ao Sur
de Chile, hai 15.000 anos. A máis
antiga é na Amazonia brasileira,
hai 40.000 ou 50.000 anos. Mais a
arqueoloxía latinoamericana es-
tá dominada polos Estados Uni-
dos e eles teñen os seus límites
claros: a cultura de Clovis de
Norteamérica, hai 11.000 ou
12.000 anos. Tenden a negar a
existencia de nada anterior e, co-
mo dominan os congresos e as
publicacións...”

A CARROZA DA RAÍÑA

LLaa  VVaanngguuaarrddiiaa
((vveennrreess  3311  ddee  oouuttuubbrroo))

“A carroza da Raíña” é o titulo
que MMoonnttsseerrrraatt  DDoommíínngguueezz  dá
ao artigo que publica en La Van-
guardia.  “Penso en carrozas
non porque me senta unha Cin-
centa, senón porque a raíña So-
fía, que fai setenta anos este do-
mingo, falou delas. Fíxoo con Pi-
lar Urbano, a periodista que tre-
ce anos despois de gañar a súa
confianza, volve cunha versión
actualizada das súas charlas.
Nelas, Sofía de Grecia esténdese
máis do habitual sobre política,
monarquía, familia e sentimen-
tos. A protagonista pregúntase
como é posíbel que haxa xente
que se senta orgullosa de ser gai,
que se suban nunha carroza e
saian en manifestación. Non é
habitual criticar á raíña Sofía,
pero se ela nos dá pé, espero que
asuma as críticas como un bo
presente de aniversario: moito
máis valioso que a máis suntuo-
sa das carrozas”. A xornalista ta-
mén lembra a “dona Sofía en ca-
rroza o día da súa voda, en Ate-
nas”. En Faro de Vigo, ÁÁnnxxeell
VVeennccee, tamén irónico, fala de
“monarquía de proximidade” e
en La Voz de Galicia, XXoosséé  LLuuííss
MMeeiilláánn  GGiill, máis conciliador,
lembra que “os reis non se so-
meten periodicamente á avalia-
ción das urnas, mais co seu
comportamento, non libre de
xuízos e opinións, deben man-
ter na conciencia cidadá que a
institución que representan se-
gue a ter o valor orixinal”.�

AEROPORTOS
E SEGURIDADE

LLee  FFiiggaarroo
((VVeennrreess  3311  ddee  oouuttuubbrroo))

“As medidas de control e rexistro
dos pasaxeiros non se corres-
ponden cos riscos do terroris-
mo”, comeza sinalando un arti-
go de Le Figaro, que cita a JJaacc--
qquueess  DDuusscchheessnneeaauu, xefe da Au-
toridade da Seguridade no
Transporte Aéreo no Canadá de
2001 a 2006. “Xogamos ao gato e
o rato cos terroristas. As medidas
de hoxe están encamiñadas a
prever os ataques que se produ-
ciron no pasado, mais non os de
mañá. Debemos ter unha políti-
ca activa e non reactiva fronte a
ameaza. Canadá considera que
se deben superar os sistemas de
control con escáner nos aero-
portos porque hai que compren-

ENPOLEIROALLEO

A.N.T.

REI
BALLESTEROS
’’

Damián Villalaín

N a tertulia que chamamos
“Café Volter” e que cele-

bramos cada mes en Vigo uns
cantos perdidos, non tanto por
situación vital como por voca-
ción secreta, imos botar de
menos a Anxo Rei Ballesteros,
o noso perdido de referencia, o
noso príncipe da perdición.
No magnífico obituario que
publicou en El País, Suso de
Toro subliñou a súa condición
de poeta incendiado e auténti-
co, indiferente ás vaidades da
carreira literaria. Pero para fa-
cérmonos unha imaxe máis
plena de Rei, a necrolóxica de
De Toro debe completarse coa
que Carlos Fernández leu no
enterro do escritor e na que re-
fulxe tamén aquela sabiduría
mundana, aquel brillante e se-
ductor histrionismo que en
Rei Ballesteros actuaba como
tarxeta de visita dunha pode-
rosísima intelixencia.

A inmensa maioría dos be-
bedores maltratan o viño por-
que o utilizan como un simple
tránsito cara á náusea e o es-
quecemento. Rei Ballesteros
dignificaba a ebriedade, que se
facía nel un don refinadamen-
te locuaz, claro, reminiscente e
teatral. Nunca coñecín un tan
apolíneo secuaz de Dionisos.
Agora que alá foi, quedan, co-
mo se di sempre, as súas obras:
Tempo e vinganza, por exem-
plo, que debería ser traducida
xa ao castelán, ao francés, ao
inglés, pois é unha das poucas
achegas orixinais a Hamlet fei-
tas en moito tempo. Ou os con-
tos perigosos de A sombra dos
teus soñose esa terrible novela
moral que é Non sei cando nos
veremos. A última vez que se
reuniu o “Café Volter” brinda-
mos por Anxo, a quen sabía-
mos xa veciño á morte. A próxi-
ma vez que nos vexamos vol-
veremos erguer as copas por el,
polo príncipe perdido que
nunca deixará de ser Rei. �

Volveremos erguer as copas
polo príncipe perdido 
que nunca  deixará 
de ser Rei”

’’

ANOSATERRA
6-12 DE NOVEMBRO DE 2008
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ESPAÑA.14. ANOSATERRA
6-12 DE NOVEMBRO DE 2008

X.C.
“Á hora de vender e transmitir
sempre é moito máis fácil un
movemento en contra que a
favor. Estase utilizando mal o
tema  das linguas –que efecti-
vamente plantea problemas–,
pero formulalo como se está
facendo desde algúns medios
vai xenerar moitos máis. Se al-
gúns medios, con absoluta
irresponsabilidade pensan
que así contribúen a algún tipo
de solución é que ou son estú-
pidos ou malintencionados”.
Quen isto afirma é o xornalista
José Antonio Zarzalejos (Bil-
bao, 1954), director sucesiva-
mente, entre 1988 e 2008 das
dúas cabeceiras emblemáticas
do grupo Vocento, El Correo e
ABC. Neste último foi cesado
en febreiro, a poucas semanas
das eleccións xerais.

Zarzalejos sitúa o “Mani-
festo por la Lengua Común”
encabezado por Fernando
Savater nunha operación co-
mercial e política, “o manifes-
to é unha mostra evidente de
que se El Mundo di que se de-
be publicitar e utilizar, ABC
vai detrás, pero como com-
plemento, non como plato
principal. Se eu fose aínda di-
rector baixo ningún concepto
o tería asinado e promovido.
O meu tratamento tería sido
radicalmente diferente. Non
o tería utilizado contra Cata-
lunya. Teño un inmenso res-
pecto por moitos dos asinan-
tes, pero entendo que eles
non buscaban a axitación e a
propaganda que fixeron del
Pedro Jota, a COPE, ABC. Pe-
ro, desengánate, moitas das
cousas que se fan nos

O Manifiesto por la Lengua Común, unh
O ex-director de ABC, J.A. Zarzalejos, anuncia
un próximo libro no que documentará as
presións do sector máis á dereita do PP
–de Zaplana e Acebes a Esperanza Aguirre–
e o uso do manifesto de Savater

Visto para sentenza. O xuízo contra os dous independentistas gale-

gos, Ugío Caamanho e Giana Rodrígues, quedou visto para sentenza.

Esta semana sentaron no banco dos acusados da Audiencia Nacional

para responder polos delitos de “estragos, utilización de vehículo de

motor alleo e falsificación de documento oficial”. A fiscalía considéraos

culpábeis de colocar un artefacto na central de Caixa Galicia en Santia-

go o 23 de xullo de 2005 polo que pide penas de até 20 anos de cadea

para Ugío e 17 para Giana. �

CONFLITOS NA DEREITA MEDIÁTICA

José Antonio Zarzalejos, ex director de ABC.

EEnn  ddeecceemmbbrroo  ddee  22000055  vvoosstteeddee
iinniicciiaa  aa  ssúúaa  sseegguunnddaa  eettaappaa  ccoo--
mmoo  ddiirreeccttoorr  ddeeAABBCCee  xxaa  aaddvviirrttee
ddee  qquuee  nnoonn  ssee  rreeppeettiirrííaa  rreessppeecc--
ttoo  ddaa  pprriimmeeiirraa  ee  qquuee  qquueerree
aaddaappttaarr  oo  rroottaattiivvoo  aaooss  nnoovvooss
tteemmppooss..  RReeffeerrííaassee  aa  ssoommbbrraa  ddee
AAnnssóónn  ee  aa  aaqquueell  ccoonnsseerrvvaaddoorriiss--
mmoo  ddee  ccoorrttee  mmááiiss  cclláássiiccoo,,  mmeenn--
ttrreess  qquuee  vvoosstteeddee  aappoossttaabbaa  ppoorr
uunn  lliibbeerraalliissmmoo  mmááiiss  mmooddeerrnnoo,,
pprraaggmmááttiiccoo  ee  eeuurrooppeeoo??  OOuu  éé  iiss--
ttoo  uunn  rreedduucciioonniissmmoo??  
Non, non é un reducionismo.
Cando empezo a miña segun-
da etapa como director do dia-
rio, xa se iniciou a primeira le-
xislatura de Rodríguez Zapate-
ro e xa se desatou toda a trama
do 11-M, e sobre todo a oposi-

ción de Zaplana, Acebes e Espe-
ranza Aguirre, a involución á
que antes me refería. Pero eu
decido non secundar a gran
mentira que era ‘a conspiración
do 11-M’, nin o secuestro da de-
reita por parte dunha serie de
medios, singularmente a CO-
PE, pero tamén El Mundo, que
aconsellan á dereita situarse en
posicións máis extremas. Case
marcándolle a axenda. Case,
non. ¡marcándolle a axenda! E
convertendo o PP nun brazo de
marketingde ambos os medios
de comunicación coa xerarquía
eclesiástica madrileña detrás.
Eu rebélome ante esta situa-
ción e dous anos e medio des-
pois esta situación é a que me

vence. O 6 de febreiro de 2008
césanme e cando pregunto por
que o fan escasamente un mes
antes das eleccións xerais o
conselleiro delegado dime:
‘Porque queremos facer nós as
eleccións’. Non querían que di-
rixise o xornal durante os comi-
cios. E non me queren aí sobre
todo na fase poselectoral, por-
que o asalto ao liderado do PP
por parte de Esperanza Aguirre
era unha hipótese verosímil e
sabían que ABCcomigo na di-
rección non ía favorecelo, se-
nón todo o contrario. Loxica-
mente, se eu dirixise o diario no
período postelectoral non favo-
recería as teses da dereita máis
dura que encabeza Aguirre e os

neocons que a rodean, xente
que provén da esquerda e que
se situou en posicións radicais
da dereita. Preventivamente
Aguirre xogou un papel moi
importante no meu cesamen-
to. Todo isto explicareino con
bastante detalle no libro que es-
tou preparando, porque ade-
mais hai unha serie de papeis e
documentos que sería moi
substancioso que se coñezan.
Pero non tan só pactan o meu
cesamento, senón que tamén
pactan a miña sucesión. A min
césanme un mércores e catro
días despois, o luns seguinte, xa
están en ABC,por sorpresa, o
director e dous subdirectores
de La Razón.�

Asalto ao ABC

>>>

Xan Carballa

Aínda que a  secretaria xeral
do Partido Popular, María

Dolores de Cospedal teima en
amosarse optimista co ritmo de
afiliación ao novo PP navarro, e
por conseguir tirarlle aos nava-
rristas tres dos cinco represen-
tantes nas Cortes, ninguén lle
arrenda os gaños ao partido de
Raxoi co que está sucedendo
en Navarra. O resultado está a
ser un duro enfrontamento,
que non amolecen as boas in-
tencións dalgúns dirixentes po-
pulares de amosarse abertos a
acordos de futuro. Consumada
a ruptura xa non lle queda ou-
tra ao PP que sosterse como
unha opción máis nun atomi-
zado mapa político navarro,
con até seis forzas no parla-
mento foral.

O final da xogada non se sa-
berá até pasados uns meses,
pero o resultado de obrigar ao
PSOE a non formar goberno,
cando podía conformar unha
maioría alternativa a UPN-PP,
voltouse contra o propio PP,
que perde o seu carácter de
forza estatal, por máis que
agora se apoia en Madrid nos
tránsfugas da formación rexio-
nalista. O PSOE cobrouse así
unha peza importante que
rompe o discurso ultramonta-
no do PP, que situaba a Nava-
rra como núcleo básico da
unidade territorial.

No fondo, o problema que
teñen os populares ten que ver
coa falta de adaptación da es-
trutura do partido á realidade
autonómica. Construído sobre
a base dunha AP moi centralis-
ta e renuente á aceptación das
autonomías, a travesía que pa-
recía froitificar coa súa capaci-
dade para pactar en 1996 con
PNV e CiU, desbaratouse na
segunda lexislatura de Aznar,
ferreñamente centralizadora,
que actúa como un corsé por-
que non acepta ningunha cas-
te de autonomía e impón crite-
rios desde Génova sen atender
máis que os desexos da estru-
tura central.�

PERDER NAVARRA
’’

’’Os popularessufren a falta
de adaptación da estrutura
do partido á realidade
autonómica”
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xornais fanse por razóns
comerciais e non por criterios
deontolóxicos”.

PRESIÓNS DE AGUIRRE. As declara-
cións de Zarzalejos están reco-
llidas dunha entrevista que
publica Capçalera, edición
electrónica da revista do
Col.legi de Periodistes de Cata-
lunya. Na mesma conversa o
xornalista vasco explica as pre-
sións que viviu desde o sector
do PP liderado pola presidenta
madrileña.

“Teño probas absolutas e
totais de que Esperanza Agui-
rre e a súa contorna, o presi-
dente do Consello de Adminis-
tración e o conselleiro delega-
do de Vocento, ademais dal-
gúns membros da familia Luca
de Tena, sabían que o move-
mento completo era primeiro
o meu cesamento, e despois, o
desembarco da xente de La
Razón. 

Na miña época eu non con-
sentía as presións e tiñan que
exercelas ás miñas costas, tra-
tando de facelo a través de
membros do Consello de Ad-
ministración. Pero nalgunha
ocasión, eran presións absolu-
tamente directas que eu non
consentín xamais. Non tiven
nunca presións tan fortes co-
mo as de Esperanza Aguirre,
unha persoa que se define co-
mo liberal e que ten sempre a
palabra “liberdade” na boca. 

Aguirre é unha persoa que,
sobre todo, é vanidosa. Des-
pois, penso que é bastante ig-
norante, fáltanlle unhas cantas
lecturas, por non dicir moitas.
E finalmente é unha persoa
miserábel, cunha ambición
pouco controlada e unha con-
torna de colaboradores que
me vou a limitar a cualificar
como complicada. Non coñe-
zo a ningún personaxe político
con poder político e económi-
co que teña un comportamen-
to máis afastado dalgunhas
prácticas democráticas res-
pecto dos medios de comuni-
cación que Esperanza Aguirre.
“E iso que eu crecín profesio-
nalmente no País Vasco!”�

ANOSATERRA
6-12 DE NOVEMBRO DE 2008

mún, unha operación político-comercial

Àlex Gutiérrez

Adecisión de Sarkozy de eli-
minar a publicidade da te-

levisión pública francesa es-
pertou grandes entusiasmos,
convenientemente amplifica-
dos polos medios de comuni-
cación privados. A manobra
supón a fin dun modelo ins-
taurado a mediados de século
pasado, cando os grandes es-
tados investiron grandes can-
tidades de diñeiro para garan-
tir –e controlar, porque non di-
cilo– o servizo público televisi-
vo nos seus respectivos territo-
rios. Coa chegada das cadeas
privadas, é obrigado pensar se
é preciso que as televisións
con máis orzamento sexan as
públicas. Que o fagan, ade-
mais, competindo polo mes-
mo mercado publicitario que
debe permitir a viabilidade do
sector privado produce quei-
xas habituais por competencia
desleal. 

En todo caso, á hora de im-
portar este tipo de discurso en
Catalunya. O papel de TV3
non é comparable ao que xo-
garon a BBC, France Télévi-
sions, a RAI ou TVE. Non só
porque é unha televisión máis
nova, senón porque o seu ob-
xectivo primordial –garantir
unha oferta audiovisual po-
tente en catalán– segue sendo
tan necesario hoxe como o era
aquel día en que Joan Pera
pronunciaba as primeiras pa-
labras. E nun contexto en que
a oferta se multiplicará polo
tránsito á TDT, sería simple-
mente suicida querer adelga-
zar esta potente ferramenta de
normalización lingüística. O
problema de crecemento das
televisións privadas en catalán
non é TV3, do mesmo xeito
que Catalunya Ràdio mantivo
o liderado sen impedir que
RAC-1 estea aumentando de
seguidores ano tras ano (e así a
suma de  ouvintes en catalán é
superior agora que a comezos
da década).�

SARKOZY  E  TV3
’’

319.000 cataláns poderán convo-
car un referendo. O  Governpoderá

convocar consultas sobre calquera

asunto se  o solicita "o 6% do censo

electoral", é dicir, cunhas 319.000 fir-

mas, aínda que será necesario o visto

e prace previo do Estado.Así quedará

establecido no anteproxecto de Lei

de consultas populares que o Govern

aprobará en decembro�

’’Coa chegada das TDT sería
suicida reducir adelgazar a
potenta ferramenta
normalizadora que é TV3”

“O futuro dun diario como ABC
consiste en representar o espec-
tro máis liberal, moderado, mo-
nárquico, centrista e integrador
de España”, di Zarzalejos e en-
gade, “o futuro dun periódico
da dereita española está en
comprender o feito periférico.
Non tanto en aceptar as teses
nacionalistas, pero si en entrar
en interlocución con eses fenó-
menos, que é distinto. Refírome

a un sistema ou un modelo de
interlocución con aquelas for-
zas políticas que representan
un nacionalismo de distinto
grao, pero que son realidades
políticas e sociais moi impor-
tantes en Galicia, o País vasco e
Catalunya. Non estou a dicir na-
da que a dereita non fixera na
transición. Falo do que ocorreu
no 1996. Co pacto do Majestic
en Catalunya e o pacto cos na-

cionalistas vascos, permitiron
que, por primeira vez, na histo-
ria da democracia española
desde 1978, un presidente fose
investido por CiU e PNV. E eses
catro anos entre 1996 e 2000 son
paradigmáticos do que debe fa-
cer a dereita. O futuro pasa por
trasladar ese esquema á liña
editorial dun xornal que quere
ser a referencia dun centro-de-
reita amplo e laico.�

>>>

‘A prensa española debe comprender
o feito periférico’

Zarzalejos descrebe sucinta-
mente o sistema que funciona
nos medios madrileños de de-
reita, “houbo un momento,
nos anos noventa, en que a
prensa da dereita española se
uniu. Pero agora, na dereita
mediática española, ninguén
se atreve a plantarlle cara a Pe-
dro J. [director de El Mundo],
quen, ademais, utiliza a Jimé-
nez Losantos para descalificar
a quen se mova. E quen se mo-
veu? Moveuse ABCe descuali-
ficouno. Moveuse Ruíz Gallar-
dón e descualificouno. E en

que termos! O xuíz Del Olmo,
instrutor do 11-M, non lle deu a
razón nas súas teses e tamén o
descualificou. E o mesmo fixo
coa fiscal do caso. (...) Se as polí-
ticas que se fan nos medios son
a corto prazo estas cousas sem-
pre pasarán, porque o escán-
dalo sempre tapa a sensatez
até que se descobre que detrás
do escándalo hai unha trola.
Detrás da ‘Teoría da Conspira-
ción’ do 11-M había un engano
e a xente estao a descubrir. Xa
non se vende nin medio perió-
dico con ese tema”.�

Medo ao director de El Mundo

Alberto Ruiz Gallardón, Mariano Raxoi e  Esperanza Aguirre [desde a esquerda] nun partido entre Arxentina e Espa-

ña en Madrid o 19 de outubro do 2007. SERGIO PÉREZ / REUTERS

Pedro J. Ramírez,director de El Mundo.
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cións, presións políticas e agre-
sións contra familiares e teste-
muñas das vítimas do conflito
armado, que se traducen nu-
nha sensación de impunidade
legal que lle afecta directamente
á poboación civil, especialmen-
te nas áreas rurais.

ALGÚNS ÉXITOS.Se ben Uribe exhi-
be indubidábeis éxitos na súa
estratexia de acoso militar con-
tra as FARC (que están provo-
cando desercións e detencións
de altos mandos da guerrilla) así
como notábeis resultados eco-
nómicos, as protestas sociais
contra o seu goberno comezan
a adquirir un ton preocupante.
A comunidade indíxena colom-
biana vén premendo con forza
con diversas protestas nacio-
nais, para que o goberno de Uri-
be recoñeza os seus dereitos
culturais e ambientais.�

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

O Observatorio de Dereitos Hu-
manos e Dereito Humanitario
da Coordinación Colombia-
Europa-EE UU (CCEEU), orga-
nismo que agrupa 200 ONGs
humanitarias, así como a in-
fluente Human Rights Watch,
denunciaron en diversos infor-
mes, recentemente, que, entre
xaneiro de 2007 e xullo de 2008,
“cada día unha persoa perdeu a
vida por execucións extraxudi-
ciais” cometidas pola forza pú-
blica en Colombia.

Os informes confirman que,
desde que no 2002 Álvaro Uribe
Vélez fora elixido por vez pri-
meira como presidente de Co-
lombia, as execucións extraxu-
diciais “triplicáronse de forma
alarmante”, segundo comen-
tou a sudafricana Navi Pillay, al-
ta Comisionada da ONU para
os Dereitos Humanos, durante
unha visita a Bogotá. Para o
2007, estas execucións achegá-
ronse case ao millar de persoas.

Con isto, o grave problema
dos dereitos humanos estoupa

directamente na imaxe e credi-
bilidade de Uribe xusto cando a
súa estratexia de “seguridade
democrática” e a consecuente
presión e acoso militar do Exér-
cito colombiano contra a gue-
rrilla das FARC, está a outorgar-
lle excelentes dividendos nos
planos político e militar. 

O ESCÁNDALO DA PARAPOLÍTICA. Pero
non só as execucións extraxudi-
ciais están afirmando complica-
cións políticas para o goberno de
Uribe. O escándalo da “parapolí-
tica”, a vinculación de funciona-
rios e deputados do partido de
Uribe con líderes paramilitares,
está afectándolle igualmente á
súa imaxe pública. Diversos al-
tos cargos do goberno e deputa-
dos oficialistas deberon renun-
ciar aos seus cargos, salpicados
por este escándalo político.

Paralelamente, existen con-
dicionantes no avance do pro-
grama da Lei de Xustiza e Paz
impulsado por Uribe a partir de
2005, destinada á desmobiliza-
ción dos grupos armados,  ini-
cialmente para os paramilita-
res. Son notorias as intimida-
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Tres meses para que DEA abandone Bolivia. Os membros da Axen-

cia Norteamericana contra o Tráfico de Drogas (DEA) dispoñen de tres

meses para abandonar Bolivia por entender o seu presidente Evo Mora-

les que estaban a realizar labores de espionaxe. Este prazo iniciouse o pa-

sado 1 de novembro en virtude dunha decisión tomada polo Ministerio

de Relacións Exteriores do país andino.�

As relacións cos paramilitares
e as acusacións de abusos dos dereitos
humanos fanlle perder popularidade
ao presidente de Colombia

CRISE NO GOB ERNO COLOMBIANO

a] co consell. A.G.N.

O presidente de Colombia, Álvaro Uribe, durante unha cerimonia na Universidade

Militar de Nueva Granada, en Bogotá.   JOHN VIZCAINO / REUTERS

O ocaso da popularidade de  Uribe

’’Uribe exhibe indubidábeis
éxitos na súa estratexia
de acoso militar contra
as FARC  así como
notábeis resultados
económicos,
pero as protestas sociais
comezan a agrandarse”

Atenazado por esta inespera-
da presión social cara a mate-
rias até agora pouco enfoca-
das polo seu goberno, tales co-
mo o combate á pobreza e os
dereitos humanos, Uribe
amosou unha dura irritación
oficial ante os informes de Hu-
man Rights Watch, e adoptou
unha posición tendente a case
“criminalizar” as protestas dos
indíxenas. Con estes casos
inesperadamente activados, e
a fin de evitar complicacións

políticas para a súa imaxe, Uri-
be desistiu de seguir premen-
do, vía lexislativa e xudicial, a
posibilidade dunha nova mo-
dificación constitucional que
lle permitise poder presentar a
súa candidatura por terceira
vez ás eleccións presidenciais
de 2010.

Con estas frontes en mar-
cha, Uribe necesitaba realizar
audaces golpes de efecto. A fi-
nais de outubro, coincidindo
coa visita de Navi Pillay, o man-

datario colombiano realizou
unha inédita e inesperada pur-
ga militar con claro cariz políti-

co, ao destituír 30 oficiais das
Forzas Armadas, incluíndo tres
xenerais e sete suboficiais, acu-
sados de desaparición e fusila-
mento de 11 civís cometidos na
poboación de Soacha a media-
dos deste ano, e que as autori-
dades militares presentaron co-
mo baixas no combate contra a
guerrilla. 

A pesar de contar con eleva-
dos índices de popularidade,
de avanzar vitoriosamente na
súa confrontación contra as

FARC e de amosar a sensación
de recuperar a confianza mo-
ral pública, Uribe asoma a po-
sibilidade de verse inmerso
nun grave problema de viola-
ción de dereitos humanos.
Con isto, o seu principal reto
de aquí ao final do seu manda-
to no 2010 probabelmente se-
rá tentar recuperar o nivel de
lexitimidade gobernamental
perante unha opinión pública
alarmada polas evidencias das
execucións extraxudiciais. �

A reforma constitucional, en espera

’’A finais de outubro,
Uribe realizou
unha inédita e inesperada
purga militar con claro
cariz político”
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China e Taiwan asinan acordos económicos. China e Taiwan asina-

ron varios acordos económicos considerados históricos, cos que se me-

llorará o comercio directo e os medios de transporte entre os dous esta-

dos despois de décadas de hostilidade mutua. Os convenios anunciá-

ronse durante o segundo día de visita oficial do máis alto funcionario da

China continental á illa dende a ruptura de relacións en 1949.�

ANOSATERRA
6-12 DE NOVEMBRO DE 2008

MANS LIBRES. Un dos puntos máis
interesantes da vitoria dos de-
mócratas é que por primeira vez
en moito tempo haberá comu-
ñón completa entre o lexislativo
e o executivo. Obama conta con
maioría no Senado e no Congre-
so, polo que o diálogo ha de ser
máis fluído e non necesitará de
amplos consensos en temas cla-
ve neste primeiro mandato
(2009-2012): a resolución da
guerra do Irak, a reforma da sani-

dade, a reconversión industrial,
a política ambiental ou as rela-
cións internacionais dos EE UU.

Os analistas consideran que
no labor de relacionamento
coas cámaras de representan-
tes será fundamental a figura
de Joe Biden. O vicepresidente
ten unha ampla experiencia
nos corredores de Washington
e goza do suficiente prestixio
como para orientar o seu xefe
na xungla de gravatas de seda.�

de administrar a súa vantaxe
cando el xa tiña a chapa dos re-
publicanos no peito e Obama
continuaba guerreando contra
Hillary Clinton nas primarias
demócratas. A dereita confiou-
se en que as arelas de cambio
que beneficiaban en principio
aos demócratas acabaran por
mor da división entre dous
candidatos con perfís de elec-
tores tan distintos: unha muller
ex primeira dama da Costa Les-
te versus un afroamericano
mestizo de Chicago.

Aí estivo o outro gran triunfo
de Obama. A participación do
66 por cento do censo electoral é
unha cifra histórica, xa que hou-
bo moitos presidentes que go-
bernaron a primeira potencia
do mundo tras comicios nos
que participaran o 50 por cento
ou menos dos electores. Nun
país onde votar é máis difícil que
comprar unha arma, foi a ilu-
sión pola imaxe de Obama ca-
paz de atraer ás urnas unha ca-
pa da sociedade que converteu
a súa decepción polas mentiras
de George Bush sobre a guerra e
a economía en ánimos para re-
novar o seu compromiso de
participación política.

César Lorenzo Gil
Non pode ser fácil para un polí-
tico definirse con claridade can-
do as definicións sobre a súa for-
ma de ver a sociedade abalan
entre os que o consideran un so-
cialista procubano e os que o de-
finen como un elitista alleo á
economía produtiva. Unha re-
cente enquisa na que os esta-
dounidenses eran cuestionados
sobre as primeiras medidas dun
hipotético Goberno Obama re-
solvíase maioritariamente con
frases abstractas do tipo: “Me-
llorará a vida dos traballadores”;
“resolverá as desordes na eco-
nomía” ou “reconducirá a Gue-
rra do Irak”.

Son frases que o propio Ba-
rack Obama utilizou nalgúns
dos seus discursos e debates
fronte a John McCain e falan ás
claras das moitas cautelas que o
presidente electo tomou para
non repeler o voto de grandes
espectros do país que querían
un cambio, que desexaban vo-
tar polos demócratas pero que
padecen un medo de séculos ás
transformacións demasiado rá-
pidas ou radicais.

Obama gañou as eleccións
moito antes do 4 de novembro.
Gañounas principalmente gra-
zas á súa alta capacidade de re-
cadación. Fálase de máis de 600
millóns de dólares que investiu
cunha estratexia perfecta en dar
a coñecer a súa imaxe no prime
time,cando os norteamerica-
nos estaban diante da televisión.
Moito se falou nestes días da in-
fluencia da internet na súa elec-
ción. En realidade, a súa presen-
za na radio considérase moito
máis importante para explicar
as súas vitorias en Ohio, Florida
ou Nuevo México, por exemplo.

Outro punto ao seu favor foi
o autodesgaste de McCain. O
veterano senador non foi quen

O presidente electo dos EE UU debe
plasmar en medidas concretas a ilusión
que logrou espertar nunha sociedade cansa
pero non despolitizada

ELECCIÓNS NOS ESTADOS UNIDOS

A derrota de McCain deixa
sen osíxeno o presente do
Partido Republicano. Os oito
anos no poder de Bush fixe-
ron cinzas o prestixio dunha
forza política que agora debe-
rá refundarse para volver ao
poder o antes posíbel. Se o
período de esplendor da de-
reita que se iniciou no 2000 ti-
vo como grandes referentes
os neocons e a industria do
petróleo, aliados cos líderes

relixiosos máis conservado-
res, outros factores poderían
competir con estes polo lide-
rado nos vindeiros anos.

Analizando o mapa dos EE
UU tras o 4 de novembro, a
base republicana segue a ser
o profundo sur (onde a pre-
senza dun negro na presiden-
cia causa un enorme desgus-
to), Texas, baluarte do conser-
vadorismo, e o Medio Oeste
despoboado no eixo Oklaho-
ma-Montana, que vive da ex-
citación bíblica e os gorento-
sos subsidios á cría de gando e
ao cultivo de cereais.�

Refundar o Partido Republicano

’’A dereita xa non pode
basearse nos neocom
e o petróleo”

ROI CAGIAO

Obama, esperanza e incógnitas

ROI CAGIAO

’’Fálase da internet, pero
a radio tivo máis influencia
en varios estados”

’’Nun país onde votar é máis
difícil que comprar un arma,
a participación do 66% é
toda unha marca histórica”
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goría de crise diplomática, orde-
nando a paralización dos acor-
dos de cooperación subscritos.

No caso Repsol-YPF, que foi
denunciada por diminuír arbi-
trariamente a produción de
63.000 a 50.000 barrís, por redu-
ción dos investimentos que só
cubrían as tarefas de mantene-
mento, de cambios constantes
de criterios, de interlocutores, de
falta de seriedade ou de retrac-
tarse dos acordos de marzo, po-
los que o Ecuador se compro-
meteu a baixar ao 70 por cento a
percepción dos lucros, a cambio
dunha maior produción das
compañías... Ecuador reclama
130 millóns de dólares por pro-
dución non declarada, e quere
que Repsol cambie de estatus
pasando de titular da explota-
ción a prestadores de servizos.

A nova situación das petrolí-
feras é froito da democratización
nunha dupla vertente: na dos
mercados onde agora conco-
rren novas compañias: chinesas,

xaponesas e rusas. Ou na deci-
sión política de permeabilizar os
beneficios do petróleo para uni-
versalizar o desenvolvemento
endóxeno. Petrobrás e Repsol xa
pasaron polos mesmos calvarios
en Venezuela no 2005 ou en Bo-
livia no 2006.

MÁIS TEATRO QUE CAMBIO. As duras
declaracións, os ultimatos, as
ocupacións co exército, forman
parte da sobreactuación da pos-
ta en escena para manter vivo in-
ternamente o espírito do proce-
so de cambio e o liderado presi-
dencial. No fondo só hai diferen-
zas de cuantificación económi-
ca.

O Brasil xa atopou a saída
correcta, anunciando un acor-
do o mesmo día que Ecuador
rachaba coa petroleira hispa-
no-arxentina. Para Repsol, o
tempo, as poucas liñas de coo-
peración bilaterais ou a incom-
presión dos novos escenarios
corre na súa contra. �

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

Antes de que a compañía his-
pano arxentina Repsol-YPF fo-
se convidada a saír, xa outras
multinacionais escoitaran
mensaxes da presidencia
ecuatoriana como “A Banana
República acabou” .

A raíz do contencioso radica
na Lei 42 pola que Ecuador deci-
diu asumir a titularidade dos po-
zos  e  pola que as compañías pa-
san a ser prestadoras de servizos.

O último gran contencioso
aconteceu cun veciño e irmán,
o Brasil. En setembro, o presi-
dente Rafael Correa ordenara a
expulsión da Odebrecht por un
litixio na construción da hidoe-
léctrica de San Francisco, que
tivo que pechar aos poucos
meses de entrar en funciona-
mento por problemas estrutu-
rais.Tamén suspendera outros
contratos coa transnacional
brasileira por importe de 650
millóns de dólares. 

Pero o momento crítico
aconteceu cando a Petrobras
foi acusada de transferir  o 40
por cento das accións á xapo-
nesa Teikoku Oil sen autoriza-
ción do Estado,a mesma irre-
gularidade que levara á suspen-
sión do convenio coa estadou-
nidense Occidental Petroleum
(Oxy), ou de explotación irregu-
lar do campo de Palo Azul.

ESTRADA ATLÁNTICO-PACÍFICO. No cu-
mio presidencial de Manaus
pechouse a controversia con
acordos que incluían a arbitraxe
dunha consultora, ou a cons-
trución dunha estrada entre
Manaus e Manta, que conecta-
ría o Atlántico e o Pacífico a tra-
vés dos portos destas cidades.

En outubro, por sorpresa,
Correa acusou a Petrobrás e o
Brasil de falta de seriedade. A
resposta de Brasília foi inmedia-
ta. Lula elevou o conflito a  cate-

ANOSATERRA
6-12 DE NOVEMBRO DE 2008

MUNDO.18.

O Ecuador muda as regras
de explotación do seu petróleo

X.L. Franco Grande

M áis dunha vez temos fala-
do aquí das orixes dos

neocons –Carl Schmitt, Leo
Strauss, como os máis remotos,
Allan Bloom, Armitage, Perle...
entre os máis próximos–, e xa
non sei se tamén da cova que te-
ñen en Washington, o “proxecto
para o novo século americano”,
que preside William Kristol, edi-
tor do Weekly Standard.

Despois do seu absoluto fra-
caso ideolóxico, e dando por su-
posto que, calquera que sexa a
alternativa política que poida
haber na Casa Branca, pénsase
que polo menos terase acabado
a súa nefasta influencia nos cu-
mios do poder, aínda sabendo
que teñen bos contactos con es-
te, maiormente no Pentágono.

A experiencia desa ideolo-
xía, moi pouco democrática, ás
veces mesmo nazi, sempre
mesiánica e iluminada, non foi
obstáculo para que tivese unha
moi forte influencia en todo o
mundo, Europa incluída. Se
cadra, é isto para nós o máis
sorprendente de tan malfada-
da experiencia.

Pero non tanto se pensamos
que se unha ideoloxía, por ab-
surda que sexa, chega ao poder
–e os neoconstivérono inmen-
so–, é insospeitado o dano que
pode causar. E máis aínda se esa
ideoloxía provén dun país tan
poderoso, con medios de sobra
para impoñela no mundo.

Algo cambiará nos EE UU se
de xaneiro en diante o poder
neoconvai minguando. E pen-
so que, en calquera caso, gañe
quen gañe, vai minguar. E xa é
algo, porque as súas ideas fo-
ron, e seguen sendo, un perigo
real para a democracia. Supoño
que os novos gobernantes, co-
ñecidos os fracasos e desfeitas a
aqueles debidos, saberán illa-
los, afastalos do poder e seguir
outros rumbos. �

LATEXOS

O FRACASO DAS
IDEAS NEOCON

’’

Algo cambiará nos EE UU
se de xaneiro en diante
o poder neoconvai
minguando”

’’

O presidente Rafael
Correa quere
cambiar o modelo
de relación entre o
Estado e as grandes
empresas de
extracción de cru.

’’Ecuador reclama 
130 millóns de dólares
por produción
non declarada, e quere
que Repsol cambie
de estatus pasando
de titular da explotación
a prestador de servizos”

O presidente de Ecuador inaugura unha plataforma petrolífera. GUILLERMO GRANJA / REUTERS

’’Petrobrás e Repsol
xa pasaron polos mesmos
calvarios en Venezuela
no 2005 ou en Bolivia
no 2006”
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Xurxo González
As siglas SWF estan a ter un
grande éxito nos xornais an-
glófonos, pero tamén nos dou-
tros idiomas. Correspóndense
co termo inglés Sovereign We-
alth Fund, cuxa tradución lite-
ral sería “Fondo de Riqueza So-
berano”, pero en galego con-
tráese comunmente como
“Fondo Soberano”. Nas últi-
mas semanas o Goberno fran-
cés indicou a súa intención de
crear un para que o capital das
súas empresas estratéxicas
non caese en mans estranxei-
ras. O Goberno italiano mos-
trou a súa preocupación polo
interese de varios destes inves-
tidores institucionais en varias
das súas compañías. Tras a na-
cionalización, o pasado 21 de
outubro dos fondos de pen-
sións privados na Arxentina,
algúns analistas indicaron que
Fernández de Kirchner creara
o seu propio Fondo Soberano.
As últimas novas que implican
as siglas SWF proveñen do Bra-
sil, onde o pasado 30 de outu-
bro a Cámara de Deputados
aprobou a creación deste ins-
trumento, cuns activos de
7.000 millóns de dólares.

O Fondo brasileiro acabado
de constituír é pequeno en
comparación coa maioría dos
seus homólogos. Estímase que
a Autoridade de investimento
de Abu Dhabi (Emiratos Árabes
Unidos) controla uns activos
por valor de 875.000 millóns de
dólares (unha cifra que supera o
rescate financeiro impulsado
polo Goberno estadounidense,
cifrado en 700.000 millóns de
dólares). O Fondo Goberna-
mental de Pensións de Noruega
controla, segundo os balances
oficiais, 391.000 millóns de dó-
lares. Un pouco menos, arredor
dos 330.000 millóns de dólares,
está en mans da Corporación
de Investimento do Goberno
de Singapur.

Outros países que invisten

empregando esta figura son
China, Australia, Qatar, Libia,
Rusia, Brunei, Corea do Sur,
Malaisia, Kazakhastan, Taiwán,
Irán e Arabia Saudí. Tamén al-
gunhas administracións sub-
nacionais gozan dos seus pro-
pios Fondos Soberanos, como
Alaska ou Alberta.

MEDO POLOS CRITERIOS POLÍTICOS.
Un documento da Comisión
Europea (CE) de febreiro deste
ano resalta que “os Fondos So-
beranos non naceron o ano pa-
sado. A súa orixe remóntase aos
cincuenta, cando os países pro-
dutores de petróleo viron como
as súas ganancias aumenta-
ban”. O grande incremento da
súa fama, segundo o departa-
mento que dirixe Joaquín Al-
munia (comisario de Asuntos
Económicos e Monetarios) dé-
bese a que nos últimos anos a
cantidade destes instrumentos
multiplicouse, así como os seus
activos.

Segundo a CE, os Fondos
Soberanos xogan un papel be-
neficioso no sistema financeiro
internacional: “Proporciónan-
lles liquidez aos mercados glo-
bais de capital. Este aspecto fí-
xose evidente durante as ac-
tuais dificultades financeiras”.
Non obstante, tamén existen
preocupacións. En primeiro lu-
gar, os Fondos Soberanos “son
o síntoma de desequilibrios glo-
bais que teñen a súa orixe no
déficit dos Estados Unidos nas
súas relacións con China e os
países exportadores de petró-
leo, entre outros”. A segunda,
máis estendida, refírese a que as
estratexias de investimento poi-
dan estar, en certas circunstan-
cias, motivadas por obxectivos
non comerciais.

Estas preocupacións non
evitaron que os bancos de in-
vestimento estadounidenses,
agora caídos en desgraza como
modelo de negocio, recorresen
aos cartos chineses ou árabes

cipal desta regulación é que os
seus investimentos e a súa pre-
senza en empresas se rexerá
por criterios estritamente fi-
nanceiros e as contas dos Fon-
dos serán preparadas se-
guindo as normas de contabili-
dade internacional estándar. A
aceptación destas normas é
voluntaria. Un código seme-
llante para os países receptores
de investimento (como os da
UE) estase a negociar na Orga-
nización para a Cooperación e
o Desenvolvemento Econó-
mico (OCDE).�

para tentar manterse en pé. Foi
o caso de Morgan Stanley, Me-
rrill Lynchou Bear Stearns.Os
investimentos dos Fondos So-
beranos son moi visíbeis nou-
tros bancos (Citigroup) e en
multinacionais.

Para dar seguridade aos paí-
ses que reciben estes fondos, e
que xa comezan a emitir sinais
proteccionistas, 26 países con
importantes reservas deste
tipo aceptaron, a comezos de
setembro, un código de con-
duta co Fondo Monetario In-
ternacional. O elemento prin-

A pesar da necesidade de liquidez
dos sistemas financeiros dos países máis
desenvolvidos, aumentan os receos cara os
investidores oficiais árabes, rusos e asiáticos

Os Fondos Soberanos asustan a occidente

Os fabricantes de coches europeos opóñense ao acordo comercial
con Corea do Sur. Consideran que o acordo comercial que a UE negocia

co país asiático vai en contra dos seus intereses ao buscar o beneficio das

empresas de servizos. O acordo faría que as pezas fabricadas en China,

das que se compoñen maioritariamente os coches surcoreanos, evitasen

as taxas que gravan actualmente a súa entrada na UE.�

ALTERNATIVAS FINANCEIRAS

’’A Cámara de Deputados
do Brasil vén de crear o seu,
cuns recursos de 7.000
millóns de dólares”

’’O FMI acordou un código
de conduta voluntario,
que aceptaron 26 países”

Gordon Brown, primeiro ministro británico, na inauguración dunha conferencia sobre petroleo en Abu Dhabi.

Aínda que a orixe do termo So-
vereign Wealth Fund non está
clara, algunhas fontes parecen
sinalar a un consultor especia-
lizado en institucións oficiais,
Andrew Rozanov, e apareceu
por primeira vez nun artigo ti-
tulado “Quen controla a ri-
queza das nacións?”, en 2005. 

Non obstante, os primeiros

instrumentos deste tipo datan
dos anos cincuenta cando Ku-
wait e as illas Kiribati (en Ocea-
nía) constituíron os primeiros
fondos deste tipo cos recursos
procedentes da exportación
do petróleo e os fosfatos, res-
pectivamente. Naquela época
ambos territorios eran colo-
nias británicas.�

Un concepto recente

’’Os expertos consideran
os primeiros Fondos
Soberanos os de Kuwait
e as illas Kiribati, creados
nos anos cincuenta”
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Manuel Cao

A gora que arrecia a crise con expedientes de regula-
ción de emprego en importantes empresas da eco-

nomía real chama a atención a boa saúde dos bancos en
rendibilidade e distribución de beneficios. En España, a
crise parece afectarlle menos ao sector financeiro que ao
real máis ben puidese ocorrer que as aparencias agochen
sorpresas desagradábeis.

É bon que o sistema bancario sexa sólido e solvente.
Até agora, a intermediación financeira, repartida case a
partes iguais entre bancos e caixas de aforros, mantivo
comportamentos moi semellantes na súa xestión interna
e no tipo de negocios realizados. É un sistema no que pre-
domina o capital español (en realidade, as accións están
moi repartidas no mercado bolsista) polo modelo de pro-
tección que limitaba o estabelecemento de entidades es-
tranxeiras debido ás relacións privilexiadas que todos os
gobernos españois mantiveron cos bancos. Foron moitas
as relacións de interese mutuo dende os mecanismos de
financiamento privilexiado das épocas do franquismo á
privatización guiada das empresas públicas nos gober-
nos de Aznar pasando polo financiamento da débeda en
plena democracia (Pagarés e Letras do Tesouro). A cam-
bio, había un mercado bancario cativo con tratamentos
favorábeis en comisións, marxes comerciais e unha falta
de información que facilitaba a indefensión do cidadán
diante dun sector sempre amparado polo Estado. O alto
grao de anafabetismo financiero dáballes a bancos e cai-
xas unha enorme base de aforro asentada en factores
como a tendencia a comprar vivendas e favorecida ta-
mén por unha poboación envellecida que ve a oficina
bancaria máis como unha entidade benefactora. Neste
contexto, non foi difícil encadear taxas de beneficios cada
vez maiores e sen apenas risco pois o negocio era moi
simple con créditos variábeis e axustábeis no que o banco
nunca perde ao estar vencellados ao euribor, que de-
pende dun mercado no que só operan as entidades ban-
carias. É curioso, pero bancos e caixas de aforros traballa-
ron negocios idénticos (crédito inmobiliario e de con-
sumo) aínda que estas últimas son entidades sen ánimo
de lucro e cun estatuto xurídico e de goberno diferente.
Amparados neste oligopolio algúns bancos lanzáronse á
expansión exterior e actualmente son das poucas empre-
sas españolas globalizadas cun certo peso na economía
financeira internacional. 

Por agora, o sistema bancario español parece ser a en-
vexa dalgúns países do noso contorno pero convén non se
enganar pois delata unha aposta excesiva pola economía
financeira fronte á produtiva. Os bancos non van liderar a
recuperación pois esta só pode vir da economía produtiva
e nese sentido manter altas taxas de beneficio e o perverso
sistema de bonus non é bo sinal para reformular o modelo
de crecemento. A crise é global e a economía española
han de vencellarse ás solucións globais pero o sistema
bancario ha de estar ao servizo da economía produtiva ou
perderá a súa autonomía. �

O alto grao de analfabetismo
financeiro dáballes a bancos
e caixas unha enorme base
de aforro”

’’

’’
OS BENEFICIOS 
DOS BANCOS

NAS PORTAS DA RECESIÓN

As caídas xeneralizadas  das
bolsas comezaronxano verán
de 2007, cando un experto en
derivados do BNP Paribasco-
municou que lle era imposíbel
calcular o valor líquido duns
fondos de valor especulativo
porque nos mercados nos que
operaban non había liquidez
dabondo. A fenda no sistema
agrandouse cando se intenta-
ron vender os activos duns fon-
dos para poder pagar a clientes
que o solicitaban. A descon-
fianza estendeuse a todos os
produtos derivados, especial-
mente aos bonos denomina-
dos Mortgage Backed Securi-
ties(MBS)que non eran outra
cousa que títulos soportados ou
garantidos por hipotecas lixo
(subprime)orixinadas en USA e
transformadas, coa anuencia
das axencias de cualificación
(rating) e a complicidade das
autoridades monetarias norte-
americanas en títulos, teorica-
mente seguros e de elevada
rendibilidade, que contamina-
ron os balances dos bancos en
todo o mundo e  fixeron retro-
ceder á maioría das  bolsas de
valores por enriba do 40% no
que vai deste ano 2008.

A crise de confianza entre os
axentes financeiros a escala glo-
bal conxelou os mercados e os
sistemas interbancarios. Para
tentar recuperar a confianza os
bancos centrais fixeron billona-
rias inxeccións de liquidez
cunha certa coordinación.
Como sabemos, non funciona-
ron porque a esta altura as enti-
dades financeiras desconfían
unhas das outras e saben que
hai moito lixo nos mercados,
pero non coñecen aínda a enti-
dade total da pila de lixo, e o
grao de exposición aos riscos de
mercado das entidades que  so-
licitan liquidez .

Parece que a exposición a
este tipo de produtos tóxicos
non é grave no caso das enti-
dades financeiras españolas
porén, a tradicional preferen-
cia das caixas españolas polo
financiamento da constru-
ción, en detrimento do apoio
ás empresas, ten producido
unha sobreponderación nos

seus activos do crédito hipote-
cario. Segundo a Axencia Hi-
potecaria Españolao mercado
hipotecario interno ten pa-
sado dunha porcentaxe de
crédito mobilizado no mer-
cado de capitais a través de cé-
dulas ou titulizacións dun 10%
no 2003, a máis dun 40% no
2007. Menos mal que a crise
chegou a tempo, porque de
seguir por ese camiño sabe
Deus onde iamos parar.

Haberá que agardar para ver
os efectos de todas estas medi-
das sobre o funcionamento dos
mercados interbancarios. Se
conseguen eliminar dos balan-
ces os activos tóxicos e reducir o
exceso de crédito existente na
economía sobre a base econó-
mica real posiblemente serán
efectivas. Se así for, a confianza
restableceríase outra volta e o
diñeiro afloraría de novo,
fluíndo polos mercados entre
os que teñen depósitos e os que
precisan de liquidez. O euribor
iría diminuíndo e  o raciona-
mento de crédito que se está a
aplicar con especial severidade
sobre as PEMES e as familias irí-
ase moderando.

Porén, non poden  repetirse
os erros do pasado. Sarkozy,
Merkel, Brown e Bush teñen
previsto un cumio no próximo
novembro para falar nin máis
nin menos  que da refunda-
ción do capitalismo. Soa un
pouco a chiste malo. Porén,
son moitas as voces autoriza-
das que insisten na necesi-
dade dunha nova e máis efec-
tiva regulamentación dos mo-
vementos internacionais de

capitais. As axencias de rating
teñen que ter un control global
para limitar a xeración e evitar
a extensión de produtos finan-
ceiros tóxicos.

Por outra banda, é preciso
moderar a base de crédito. As
novas operacións de financia-
mento deben concederse sem-
pre despois de estudos máis se-
rios da capacidade de paga-
mento das débedas. Se as caixas
insisten, por exemplo, na sobre-
ponderación  de operacións in-
mobiliarias especulativas po-
den verse abocadas a ter que
converterse  nunha especie de
axencias inmobiliarias á forza,
tendo que facerse cargo dun
gran parque de vivendas valei-
ras e de solo edificable sen posi-
bilidades reais de convertelas
en liquidez no curto e medio
prazo. É preciso,en todo caso,
volver aos fundamentos do
modelo bancario como inter-
mediador entre os aforradores e
a economía produtiva rediri-
xindo un volume crecente do
mesmo cara ao financiamento
das empresas, especialmente
das empresas innovadoras. Fi-
nanciar a innovación colabora
ao crecemento da economía
produtiva no futuro. Esta
aposta é máis custosa para a
operativa bancaria. É preciso
estudar plans de negocio, verifi-
car que se cobren con garantías
as obrigas dos prestatarios coas
entidades prestamistas e deci-
dir que operacións se apoian ou
non. Por outra banda, ten máis
risco, aínda que este debería ser
amortecido pola creación de
fondos de avais públicos para
esta caste de préstamo

É preciso, por último, recu-
perar o sentido da  xusta me-
dida do papel do diñeiro nas
nosas economías por medio
dunha moderación do mone-
tarismo imperante nas últi-
mas dúas  décadas, limitando
os excesos de especulación
que teñen abocado ao mundo
á maior crise financeira dende
a gran depresión de 1929. De-
catémonos de  que O diñeiro
si importa pero non é o único
que importa (James Tobin,
1965).�

E AGORA QUE?
TRIBUNA �Ramón Yáñez Braxe.

Economista. Autor de As relacións banca - industria en Galicia.

’’
As caixas poden verse
abocadas a converterse
nunha especie de axencias
inmobiliarias á forza”
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vos" e explicou que reflicten a
repercusión directa da crise fi-
nanceira internacional.

O sindicato UGT valorou
que “un mes máis Galicia é
unha das comunidades con
mellor comportamento, pero

non se pode obviar que estes
son uns datos moi negativos”.
CCOO pediu “unha convocato-
ria urxente dos axentes implica-
dos no Diálogo Social para ava-
liar as medidas contra o desem-
prego”.�

persoas, co que, por primeira
vez en 12 anos, se superou a ba-
rreira dos 2,8 millóns de para-
dos. Nun comunicado, a secre-
taria xeral de Emprego, Maravi-
llas Roja, recoñeceu que estes
datos son "certamente negati-

Xurxo González
O número de persoas desem-
pregadas en Galiza aumentou
en outubro en 11.589, o que su-
pón un 7,39 por cento respecto
a setembro. A cifra total ascende
por tanto 168.423, segundo os
datos que achegou o pasado día
4 de novembro o Ministerio de
Traballo e Inmigración. No que
respecta ao aumento intera-
nual (en relación a outubro de
2007), o incremento é un dos
menores do Estado (15,07 por
cento, 22.052 persoas), só supe-
rior ao de Asturias. 

A suba da taxa de desem-
prego foi maior entre os homes
que entres as mulleres, tanto en
relación a setembro (10,21 por
cento fronte a 5,51 por cento)
como a outubro do ano anterior
(30,41 por cento fronte ao 6,33
por cento). Aínda así, as mulle-
res seguen a ser o colectivo máis

afectado, xa que en Galiza hai
99.173 desempregadas fronte a
69.250 homes sen sen traballo.

Por sectores, o máis afectado
é o de servizos, que concentra o
55,7 por cento das persoas sen
traballo. Sígueno a industria,
cun 15,5 por cento, o colectivo
sen emprego anterior, un 13,1
por cento, a construción, cun
12,7 por cento e a gandería, co 3
por cento.

Non obstante, as subas con
respecto a un ano son máis im-
portantes no sector da constru-
ción, con 6.750 persoas afecta-
das, o que supón un 46,33 por
cento máis. Este aumento é sig-
nificativo, aínda que menor que
o do conxunto do Estado, que
se cifrou no 53,17 por cento. 

PEOR DATO DO ESPERADO. No con-
xunto do Estado, o número de
parados aumentou en 192.658
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Mellora a confianza dos consumidores.Este indicador, elaborado polo Ins-

tituto de Crédito Oficial mediante unha enquisa, revela que a cidadanía pensa

que a situación económica actual é moi mala, pero que tenderá a mellorar

nos próximos meses. A caída do prezo do petróleo e as baixadas dos tipos de

interese, así como os plans de rescate financeiro en Europa e nos Estados Uni-

dos, motivan este aumento da confianza, segundo o organismo oficial.�

O descenso da construción impulsa o paro
O aumento do desemprego afecta máis a
homes que a mulleres, aínda que o número
de paradas aínda é moi superior

PACO VILABARROS

A CIG promove mobilizacións contra a crise

Xurxo González
O 13 de novembro culminará
unha campaña que a Confede-
ración Intersindical Galega
(CIG) está a levar a cabo desde o
mes de outubro. A central na-
cionalista está a desenvolver
asembleas en empresas e unha
campaña de sensibilización so-
bre a situación económica, que
rematará con manifestacións
en A Coruña, Ferrol, Lugo, Ou-
rense, Pontevedra, Santiago,
Vigo e Viveiro. Os lemas que
presidirán as marchas son “Por
un novo modelo económico e
social, a crise que a pague o ca-

pital” e “Coa CIG, en defensa de
Galiza e da clase traballadora”.
O obxectivo consiste en  denun-
ciar “a postura oficial, que en-
trega fondos públicos aos mes-
mos especuladores que causa-
ron a crise”.

Xesús Seixo, secretario xeral
do sindicato, apunta que “as
asembleas nas empresas están
tendo unha participación moi
alta, e revelan a gran preocupa-
ción dos cadros de persoal ante
a situación económica, polo
que esperamos tamén que a
xente acuda ás manifesta-
cións”. O responsábel sindical

indica que a CIG pretende pre-
sentar alternativas. “As cousas
poden facerse doutra maneira.
Nós propoñemos a creación
dunha banca pública galega e
que as caixas de aforros asuman
unha política de investimentos
máis social”.

O sindicato seguirá mobili-
zándose logo do día 13, porque
“todo apunta a que a crise se
vai acentuar e, polo tanto, tere-
mos que seguir actuando para
estar presentes no ámbito so-
cial”, segundo sinala Seixo. Nas
últimas semanas a CIG ten
promovido outras mobiliza-
cións, como a manifestación
en Vigo do 3 de novembro en
defensa do emprego no sector
do automoción ou a folga no
sector naval (apoiada tamén
por CCOO, CUT e UGT) do 6
de novembro.�

’’Propoñemos a creación
dunha banca pública
galega e que as caixas de
aforros asuman unha
política de investimentos
máis social”

[Xesús Seixo]
Secretario xeral da CIG.

’’Un mes máis Galicia
é unha das comunidades
con mellor
comportamento, pero non
se pode obviar que estes
son uns datos moi
negativos”

[UGT]

Están convocadas para o 13 de novembro
nas sete cidades e en Viveiro
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potencia exportadora de ta-
lento futbolístico, até o punto
de que outras seleccións go-
rentan a canteira hispánica.

Mais outras voces, incluída
a do presidente da Federa-
ción Escocesa de Fútbol, Ge-
orge Peat, pensan que utilizar
un futbolista sen maior vin-
culación con Escocia que le-
var uns anos gañando a vida
na súa liga é impropio e des-
naturaliza o real sentido da
nacionalidade.

Peat chegou a dicir que Es-
cocia non é un imperio senón
unha pequena nación “cuxa
ansia futbolística non respon-
de á cobiza de títulos sen unha
base sólida na tradición e na
comuñón cos afeccionados”.

DE NACIÓN SEN ESTADO A NACIÓN SEN

ESTADO. Curiosamente, Novo
podería chegar a debutar con
Escocia sen telo feito nunca
con Galiza. A pesar de estar en
todas as quinielas Nadal tras
Nadal para os partidos da se-
lección, o feito de que a liga
escocesa non pare a final de
ano fixo imposíbel que os
Rangers lle desen permiso pa-
ra viaxar a Galiza. O dianteiro,
en varias ocasións, manifes-
tou a súa disposición a si vestir
a camiseta branquiazul cando
sexa posíbel.

Sería entón factíbel que
Novo acabase estreando a in-

Medallas para os galegos no Campionato de Europa de taekwondo.
Unha medalla de prata e dúas de bronce foi a renda que trouxeron os taek-

wondistas galegos no último campionato de Europa que se celebrou en Tur-

quía. Xosé Fernández foi prata na especialidade de equipos, xunto a Nicolás

García e Mikel Bernal, despois de acadar catro vitorias nos primeiros comba-

tes nos que participou. Estefanía Hernández e Belén Asensio tamén subiron

ao podio para se penduraren senllas medallas de bronce.�

polas consecuencias deporti-
vas que tivo, a nacionaliza-
ción de Marcos Senna. Este
brasileiro de São Paulo é
campión de Europa con Es-
paña. Xustamente, España
ten ampla experiencia en
adoptar talento estranxeiro
sen lle pedir filiación familiar
ningunha: Donato e Catanha
chegaron á roja desde equi-
pos galegos. Xa anteriormen-
te, Alfredo di Stefano ou La-
dislao Kubala vestiron a ca-
miseta española, xunto con
outras, xa que a exclusividade
internacional non se levaba
no fútbol antes do 1950.�

César Lorenzo Gil
Nacho Novo é o mellor dian-
teiro galego do momento. Esta
tempada marcou tres goles en
sete partidos, dos cales só en
dous foi titular. O seu equipo,
o Rangers de Glasgow, non
dubidou en renovarlle o con-
trato o pasado verán mercé
aos 19 goles que no conxunto
das competicións marcou.
Aínda que en realidade a con-
tinuidade nos Blues debeuse
máis ao gran cariño que por el
sente a afección dos Rangers.
A súa camiseta segue a ser a
máis vendida cada campiona-
to e varias enquisas o conside-
ran o xogador máis valioso do
equipo e, o que ten máis im-
portancia para os seareiros, o
máis odiado para a bancada
do Celtic, o gran rival.

Hai uns días o ariete acen-
día a polémica ao recoñecer
que lle gustaría vestirse coa
camiseta de Escocia logo de
conseguir a nacionalidade
británica. A prensa española
unía o seu nome ao de Ma-
nuel Almunia e Mikel Arteta,
do Arsenal e o Everton, res-
pectivamente, que tamén ma-
nifestaron o seu interese en
seren internacionais –neste
caso ingleses– tras xurarlle le-
aldade á Súa Maxestade a Raí-
ña Isabel II. Para algúns me-
dios, esta febre na illa débese á
importancia de España como

Só un ataque xenealóxico da Federación
Escocesa privou o ferrolán Nacho Novo
de vestir a camiseta azul de Escocia.
Sería curioso que puidese debutar
cos scotse non con Galiza

ternacionalidade por Galiza
no torneo estival que se prevé
que enfronte as tres nacións
do Estado no 2009.

Meirande paradoxo sería
que un ferrolán entrase nas
estatísticas da Uefa por Esco-
cia en troques de facelo co
seu país natal. E neste caso
non ocorre como en moitos
outros, que moitos futbolistas
teñen que optar por unha na-
cionalidade adoptiva por fal-
ta de interese da súa federa-
ción autóctona por levalo á
selección.

Houbo casos de sona in-
ternacional. O máis recente,

GALEGOS INTERNACIONAIS NO EXTERIOR

’’A súa camiseta segue a ser
a máis vendida cada
campionato e varias enquisas
o consideran o xogador máis
valioso do equipo”

Nacho Novo refréscase durante un partido do Rangers de Glasgow. RUSSELL CHEYNE / REUTERS

Novo podería xogar con  Escocia,
non con Galiza

’’Curiosamente, Novo
podería chegar a debutar
con Escocia sen telo feito
nunca con Galiza.”
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C. L.
Galiza xa ten experiencia en
exportar talento futbolístico.
Un caso con certas semellan-
zas co de Nacho Novo, salva-
das todas as distancias, foi o
de Pedro Cea.

Cea era un emigrante, co-
mo moitos outros que a pri-
meiros de século deixou a ca-
sa pola promesa de traballo
en América. En Montevideo
gañou fama de bo xogador de
fútbol e acabou sendo líder
do Nacional.

O Nacional sempre foi o
equipo dos galegos no Uru-
guai. Até tivo un presidente
nacido en Galiza e o vencello
entre as dúas beiras do Atlán-
tico mantívose durante moito
tempo.

Cea logo se confirmou co-
mo  un dos xogadores funda-
mentais da selección uru-
guaia. Non en van foi medalla
de ouro nos Xogos Olímpicos
de París, 1924 e Amsterdam,
1928 e logrou a Copa do Mun-
do no primeiro campionato,
xogado precisamente no
Uruguai no 1930.

Cea era un mediocampista
total e aínda hoxe é lembrado
en  Montevideo, aínda que
curiosamente foi coñecido
sempre como o Vasco, por-
que os xornalistas uruguaios
lle atribuían un xeito de xogar
máis acaído “aos valores desa
bravía terra”, como dicía un
cronista da época.�
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O mediocampista
gañou o ouro
en dous Xogos
Olímpicos
e a primeira Copa
mundial no 1930

Cea, un redondelán campión do Mundo co Uruguai

Os Futbolistas Lorenzo
Fernandez, Pedro Cea e

Hector Scarone na selección

uruguaia que celebrou a

vitoria na primeira Copa do

Mundo no 1930.
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quedo e con gana de investigar,
tanto polas súas propias cir-
cunstancias vitais implícitas no
texto, como polas abondosas
referenciais intertextuais e  xo-
gos coa(s) linguaxe(s). E non
deixa de ter, precisamente polo
carácter póstumo, especial vul-
nerabilidade á censura (no 52,
Italo Calvino e Natalia Ginzburg
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Lara Rozados

Odiario que escribiu
practicamente ao
longo da súa vida li-
teraria (dende o 35

até poucos días antes do seu
suicidio, no 50, con 42 anos) re-
úne reflexións sobre as súas tei-
mas existenciais e vitais: a soi-
dade e a morte como condenas
do ser humano; a incapacidade
de comunicación; o mito da in-
fancia; a figura do exiliado e a
busca permanente da identida-
de; o amor; o desamor... Á súa
capacidade de fabulación úne-
se unha enorme lucidez e con-
ciencia crítica. Xavier Rodríguez
Baixeras foi o encargado de tra-
ducir estes quince anos da vida
de Pavese, a partir da edición
italiana, Il mestiere di vivere,
texto fixado por Marziano Gu-
glielminetti e Laura Nay a partir
do autógrafo. Foi editado por
Galaxia na súa colección “Clási-
cos Universais”, e, xunto con O
demo sobre os outeiros(tamén
traducido por Rodríguez Baixe-
ras, para Xerais, na colección
“Grandes do noso tempo”, no
89), e algúns poemas de Virá a
morte e terá os teus ollos(tradu-
cidos por Moisés Barcia para o
número 23 da revista O ollo pú-
blico), é a obra de Pavese que
podemos ler na nosa lingua.

ESCRIBIR A VIDA, VIVIR A ESCRITA. A
vida e a literatura fúndense na
obra de Pavese: unha convér-
tese na outra, e o propio eu
transmútase en creación. Ao
longo d’O oficio de vivirrecorre
a todas as voces narrativas po-
síbeis: apostrófase a si mesmo,
ou fala de si en terceira persoa.
Desdóbrase, colectivízase e
duplícase nos moitos Cesares

posíbeis, no que sofre a soida-
de, no introspectivo, pero ta-
mén no social, no revoluciona-
rio. “É fermoso escribir, porque
reúne as dúas alegrías: falar un
so e falarlle á multitude”. Ou de
como a vida non se pode sepa-
rar da literatura, o privado do
público, o persoal do político.

Como analiza a profesora
Ana Gallego Cuiñas, a respecto
do diario íntimo, trátase dun xé-
nero literario moderno, que na-
ce da “escrita do eu”. A autobio-
grafía con vontade literaria en-
traña un sentimento de propie-
dade do ser posterior á desacrali-
zación do suxeito do XIX. Por ou-
tra banda, cabe pór en cuestión a
“intimidade” e o ficcional: para
Paul de Man: toda narración
dun eu é unha forma de ficcio-
nalización. A escolla do “eu” (ou
dos “eus”) dos que se fala carrexa
un traballo de “montaxe” ou de
“edición” da propia vida narra-
da. Por outra banda, é un xénero
totalmente libertario, como o ve-
mos en Pavese: metaliteratura,
sentenzas, apóstrofes, narra-

ción, pensamento e poesía po-
den confluír nun soporte que ca-
rece de xustillos, non sendo, se
cadra, o do calendario.

Por outra banda, trátase dun
xénero fúnebre, de carácter tes-
tamentario ou póstumo. E ao
tempo, cunha linguaxe cifrada,
secreta, codificada e misteriosa.
Pavese esixe un lectorado in-

dan conta dos recortes que viviu
o diario de Pavese). O escritor ta-
mén se rele e recicla constante-
mente, retoma ou refuta as súas
teses anteriores. O diario, con-
clúe Gallego, non é só un texto: é
unha práctica. Un work in pro-
gressque non remata: “a única
alegría no mundo é comezar”,
escribe Pavese o 23 de novem-

Pavese e o oficio de vivir
No ano do centenario do nacemento
dun dos meirandes escritores do século
XX, aínda queda moito por descubrir
sobre a súa obra. En galego contamos
xa co libro de Pavese fundamental para
entendermos a Europa contemporánea:
O oficio de vivir

NO CENTENARIO DO NACEMENTO DO ESCRITOR ITALIANO

Edición galega de O oficio de vivir.
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primeira edición dos poemas
de Lavorare stanca, que sería
reeditada no 43, engadindo 31
poemas e suprimindo seis.
Mais, cando lle reducen o con-
finamento e volve a Turín, ten
que enfrontarse a unha dupla
decepción: Tina casou con ou-
tro e a súa poesía é ignorada. 

Chega a II Guerra: chámano a
filas, pero líbrase por mor da as-
ma que padece, e dende o 43 até
a liberación de Italia refúxiase na
casa da súa irmá e logo en Casale
Monteferrato, mentres os seus
amigos estaban na Resistencia.
Moitos deles morren, entre eles,
Leone Ginzburg, que falece logo
de ser sometido a torturas no
cárcere de Regina Coeli, en Ro-
ma. El escribe nestes anos A casa
no outeiro, que se publicaría ao
tempo que O cárcere. Ambos os
dous integrábanse nun volume
chamado Antes de que o galo

rante un ano. É por entón cando
coñece a Tina Pizzardo, “a mu-
ller de voz rouca” que podemos
atopar referenciada no poema
“Incontro”, de Lavorare stanca.
Foi para protexela a ela, mem-
bro do Partido Comunista, polo
que agochou na súa correspon-
dencia desta estudante de mate-
máticas con Altiero Spinelli (un
dos defensores do federalismo
europeo), que foi atopada cando
investigaron a súa casa no 35.
Entón é condenado por activi-
dades antifascistas e confinado
en Calabria. 

Pasa os días, como lle conta
a Augusto Monti nunha carta,
“dando voltas, lendo, reestu-
dando grego por terceira vez,
fumando en pipa, facendo vir a
noite”. En outubro dese ano
comeza o seu diario, Il mestie-
re di vivere. Durante o seu con-
finamento, no 36, publícase a

sociale” e “La Cultura”. Cando o
arrestan por formar parte do
Movemento “Giustizia e Li-
bertà”, Ginzburg toma o relevo,
e Pavese dirixe “La Cultura” du-

bro do 37. “Vivir é fermoso por-
que vivir é comezar, sempre, a
cada intre. Cando falta este sen-
timento –prisión, enfermidade,
costume, estupidez– preferia-
mos morrer”.

DO PIAMONTE MITIFICADO Á CONSTA-
TACIÓN DA SOIDADE. Cesare Pavese
naceu o 9 de setembro de 1908
en Santo Stefano Belbo, unha vi-
liña situada en Langa, na provin-
cia piamontesa de Cuneo. A casa
de campo de San Sebastiano on-
de a familia pasaba os veráns se-
rá unha paisaxe recorrente en
novelas súas como A lúa e a fo-
gueira, e celme das mitificacións
que fixo da súa infancia. Vivía co
pai, Eugenio procurador no Pa-
zo de Xustiza de Turín, a súa nai,
Constantina Mesturini, filla de
comerciantes, e a súa irmá Ma-
ría. Cesare tivo que medrar pre-
cozmente: as dificultades eco-
nómicas da súa familia, a morte
do pai, dun cancro cerebral, can-
do el só tiña seis anos, e a estrita
educación que lle impuxo súa
nai comezaron a xestar nel unha
visión particular do mundo.

Xa moi novo interesouse pola
literatura, a de Guido da Verona
e Gabriele D’Annunzio en con-
creto. Co seu amigo Mario Stu-
rani, frecuenta as bibliotecas, e
en outubro de 1923, inscríbese
no liceo D’Azeglio. No 26, un
compañeiro seu, Elio Baraldi,
quita a vida pegándose un tiro
cun revólver, e a pantasma da
tentación suicida comeza a ter
presenza na súa vida. Mentres,
recibe clases de latín e grego do
antifascista Augusto Monti, es-
cribe na revista “Ricerca di poe-
sia”, entra na Facoltá di lettere da
Università di Torino, e segue a
devorar libros: Sinclair Lewis,
Hemingway, Lee Masters, Cum-
mings, Lowell, Anderson, Stein...
Xa no 30 presenta a tese, “Sulla
interpretazione della poesia di
Walt Whitman”, pero o profesor
con quen a discute, Federico Oli-
viero, refútaa no último mo-
mento pola súa estética crociana
e ser “escandalosamente libe-
ral”. Grazas á intervención dou-
tro profesor, Leone Ginzburg,
que logo sería o seu compañeiro
na editorial Einaudi, finalmente
consegue o grao. Despois traba-
llaría como tradutor: por 1000 li-
ras, fai Moby Dick,de Herman
Melville, e acomete tamén o Pa-
ralelo 42 de John Dos Passos e
Retrato do artista adolescente,
de James Joyce.

Giulio Einaudi funda daquela
a editorial que levaba o seu apeli-
do e dúas revistas, “La riforma

CULTURA.25.

cante, unha evidente referencia
á traizón de San Pedro. É esa
pantasma a que o persegue: n’A
casa no outeiro, o protagonista,
Corrado, refúxiase mentres os
seus amigos participan na loita
partisana, até chegar á certeza de
que o seu illamento foi unha trai-
zón. Á volta dos anos que pasou
refuxiado, Pavese inscríbese no
Partido Comunista Italiano.

Na que será a última década
da súa vida reflexiona sobre o
mito en dúas vertentes diferen-
tes: por unha banda, vai á procu-
ra do fondo mítico da súa perso-
nalidade, tomando distancia
con respecto á realidade e refu-
xiándose no intelectualismo
(Diálogos con Leucò), pero polo
outro, observa os seres huma-
nos de preto (O camarada, A lúa
e a fogueira, Entre mulleres so-
as)... Conviven nel, como expli-
cará n’O oficio de vivir,a vontade
de converter a experiencia, a
propia vivencia en literatura, e a
de abstraerse: “é necesaria a ri-
queza da experiencia do realis-
mo e a profundidade dos senti-
dos do simbolismo. Toda a arte é
un problema de equilibrio entre
dous opostos”.

Chegou a morte, e se cadra
tiña os ollos da actriz Constan-
ce Dowling, o derradeiro amor
do escritor piamontés e musa
de Verrà la morte ed avrà i tuoi
occhi. Era a noite do 27 de agos-
to de 1950, en Turín, nun cuar-
to do albergue Roma. Uns días
antes, Cesare Pavese escribira
no seu diario: “Todo isto dá no-
xo. Non palabras. Un xesto. Xa
non escribo máis”. Antes de se
suicidar cunha cantidade in-
xente de somníferos, deixou un
exemplar de Diálogo con
Leucò cunha nota. O xesto:
“Perdoo a todos e que todos me
perdoen. De acordo? Non re-
xouben demasiado”.�

ANOSATERRA
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’’A vida e a literatura
fúndense na súa obra:
unha convértese na outra”

’’Á súa capacidade
de fabulación únese unha
enorme lucidez e
conciencia crítica”

’’No 52, Italo Calvino
e Natalia Ginzburg dan
conta dos recortes que
viviu o seu diario”

’’En 1936 foi condenado
por actividades
antifascistas e confinado
en Calabria”

’’Suicidouse con somníferos
en 1950, con 42 anos”

Algunhas edicións italianas das súas obras.

Busto de

Cesare Paves

nos xardíns

da casa natal.
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seria e de marxinación”. Salien-
tou exemplos como a presenza
de Romeo Gbaguidi, de Benin,
ensaísta, crítico e dinamizador
da cultura  do antigo reino da
África subsahariana, o iraniano
Saeid Hooshangi, que defende a
lingua persa fronte ao árabe, ou
o kazaxo Kanat Kabdrakhma-
nov, que tamén “está a levar
adiante unha revolución lin-
güística e cultural fronte á hexe-
monía do ruso, dende o kazaxo,
lingua oral”. 

‘HOXE AS IDENTIDADES VAN MÁIS ALÁ’.
“Logramos, por unha banda, o
obxectivo da representativida-
de; e pola outra, o do diálogo,
encontro entre estas literaturas
e as galegas”. Houbo presenza
galega en todas as sesións: Anxo
Angueira, Manuel Outeiriño,
Carlos Quiroga, o propio Gon-
zález Tosar, Xesús Alonso Mon-
tero, Anxo Tarrío, Ursula Hein-
ze, Víctor Campio Pereira, Luz
Pozo Garza e Bieito Iglesias par-
ticiparon tamén nas mesas e
nos recitais. E, sobre todo, o dis-
curso de clausura, a cargo de
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Xosé Luís Méndez Ferrín, que
deixou “leccións fantásticas”,
segundo afirma o presidente do
Pen Clube: “hoxe, as identida-
des non respectan a lingua do
colonizador, van máis alá”.

“Era o que queriamos: que
aflorasen as contradicións e as
coincidencias. Galiza está aca-
balo entre o mundo da lusofo-
nía e o hispano, entre o espazo
atlántico e o mediterráneo.
Non hai que mirar moito para
atrás para darse de conta das
semellanzas da literatura gale-
ga con estas”, sinalou Gonzá-
lez Tosar, quen tamén salien-
tou a vontade de incrementar
precisamente este diálogo nas
vindeiras edicións: “facelo me-
nos divulgativo ou académico
e máis participativo”. 

Tamén agardan que a ini-
ciativa sirva para a creación
doutros centros Pen nos luga-
res en que poidan servir como
ferramentas de proxección pa-
ra estas literaturas emerxentes.
“Estamos desexosos de que
nos coñezan e de os coñecer”,
afirmou o presidente. “Coa ce-
lebración desta Bienal enterra-
mos de vez o provincianismo:
demostramos que somos un-
ha literatura que funciona con
independencia, que pode falar
de ti a ti co mundo”.�

Lara Rozados
Organizada polo Pen Clube de
Galiza, a Bienal De Pedra e Pala-
brativo lugar por primeira vez
no 2006, arredor das literaturas
iberoamericanas, coa presenza
de Skármeta, Rubem Fonseca
ou Nélida Piñón. Nesta ocasión,
do 25 ao 30 de outubro, afon-
dou na literatura oriental e na
africana. Segundo Luís Gonzá-
lez Tosar, presidente do Pen
Clube de Galiza, este ano cum-
príronse os obxectivos funda-
mentais da entidade, que o ano
próximo fará 20 anos: a defensa
da liberdade de expresión dos
escritores e escritoras, e a pro-
xección exterior da literatura
galega. Nesta ocasión, a direc-
tora xeral do Pen Clube Interna-
cional, Caroline MacCormick,
asistiu tamén a un evento que
as persoas participantes cualifi-
caron de “histórico”.

“Este ano acadamos unha
dimensión distinta”, afirmou o
escritor, “xa que hai unha rexión
do mundo en que hai literaturas
emerxentes, en contextos de
conflito social e político, de mi-

Kiko da Silva,
director de Retranca 

‘Non ter
competencia é
unha desvantaxe’ 

M.B.
CCúúmmpprreessee  oo  pprriimmeeiirroo  aannoo  ddaa
rreevviissttaa  ssaattíírriiccaa  RReettrraannccaa,,  qquuee
vvoosstteeddee  ddiirriixxee..  QQuuee  bbaallaannccee  ffaaii??
Ninguén daba un peso por nós,
por iso, chegar a un ano de vida
supón un balance positivo. Esta-
mos conseguindo afianzar lecto-
res e aumentar o número de
subscricións, que ronda xa as
300. A nosa intención é conse-
guir durar un ano máis. Neste
tempo, decatámonos de que ha-
bía un oco para unha publica-
ción deste tipo, pero tamén
comprendemos as dificultades
que tiveron outros intentos que
fracasaron. O feito de non ter
competencia, que en principio
pode parecer unha vantaxe, xo-
gou en contra, porque tivemos
que facer lectores, empezar de
cero, e non competir por eles.
Pensamos que os nosos lectores
ían ser xente moi nova, pero de-
catámonos de que se implicaron
persoas de todas as idades. Iso fi-
xo que reformulásemos a nosa
proposta con novas seccións e
textos humorísticos literarios.  
DDeennttrroo  ddaass  cceelleebbrraacciióónnss  vveeññeenn
ddee  iinnaauugguurraarr  aa  nnoovvaa  sseeddee  eenn
PPoonntteevveeddrraa..
Inaugurouse o pasado venres
26 de novembro. Foi unha
aposta arriscada pensada coa
intención de dar un paso máis
na profesionalización da revis-
ta. Quere ser tamén o seu esca-
parate. De feito estará sempre
colgada a portada de cada mes.
HHaabbeerráá  nnoovviiddaaddeess  ppaarraa  ooss  pprróó--
xxiimmooss  nnúúmmeerrooss??
Comezamos xa a meter cousas
novas e novos colaboradores co-
mo Pepe Carreiro e Xosé Lois. A
mudanza principal neste núme-
ro doce é que a revista imprimi-
rase a toda cor e sairá con catro
páxinas máis. Tamén estamos
preparando unha nova sección
para descubrir novos talentos.�

Escritores de tres continentes presentes
en Compostela na II Bienal De pedra
e de palabra, convocados polo Pen Clube

‘Con esta Bienal
enterramos o provincianismo’

Un premio
nobel
entre os
participantes

O etíope Solomon
Hailemariam; o profesor
Justo Bolekia Boleká,
dende a Guinea Ecuatorial;
os angolanos Eduardo
Bettencourt Pinto e Jorge
Arrimar; Wilfrid Miampika,
dende Congo Brazzaville;
o marroquí Abdul Qadir al
Chaoui; o camerunés
Victor Omgba; o filipino
Marc R. De Borja; o bengalí
Subhro Bandyopadhyay
e o sirio Bachar Zarkan;
o hindú Vijayakumaran
C.P.V; e o premio Nobel
chinés Gao Xingjian,
completaron a
participación africana
e oriental na Bienal.�

O premio Nobel chinés Gao Xingjian. A.G.N.
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SS an Man M arar tiñotiño, p, p ororccos e magostos e magostosos
O día 11 de Novembro, festividade de San Martiño, é a data tradicional-

mente adicada á celebración da matanza do porco, así como dos magos-

tos. Deste últimos ocuparémonos a seman vindeira.

As matanzas adoitan comezar a partir deste día, na tradición rural galega,

aínda que a data concreta depende da disponibilidade de tempo (hoxe

en día é frecuente escoller a fin de semana), e do tempo atmosférico: días

de frío, para non estragar a carne, e de lúa 

minguante, para a mesmo fin.

Así este traballo pode facerse desde agora até ben

entrado o mes de decembro.

FFesta e sustesta e sustenenttoo
A matanza é unha tradición importante no calen-

dario da xente que vivía do campo, que lle asegu-

raba unha importante fonte de alimentación para

boa parte do ano, e ao tempo unha festa donde

por uns días se comían manxares moi sabrosos,

celebrada na compaña dos veciños e veciñas que

axudaban na labor.

Este carácter segue bastante presente, aínda que

hoxe o valor do porco caseiro está máis na calida-

de e sabor superiores aos de granxa, que nunha

pura necesidade.

AAs labs lab orores da maes da matanzatanza
A primeira e máis desagradábel é a de dar morte ao porco. Hoxe existe a

obriga de atordoar ao animal cunha pistola de aire, para que o sufrimento

sexa menor.

O encargado desta labor era o matachín, home experto en realizar a

faena con rapidez e eficacia, para o que non val calquera, e que adoitaba

ir ás casas de quen o precisaba.

A seguinte tarefa é a de limpar a pel e unllas do animal, o que se fai cha-

muscándoo con fentos secos ou palla, escaldándoo con auga fervendo,

ou ámbalas dúas cousas, cepillándoo logo cun coitelo ou pedra.

Despois, unha man experta procede a abrir o cocho e extraer as vísceras.

Este labor tamén require de sabiduría, e de coñecementos de anatomía

porcina adquiridos coa experiencia, pois unha mala cortadura podería

estragar a carne.

Logo de aberto, o porco é pendurado polas patas dunha viga ou outro

lugar alto, quedando así até a mañán seguin-

te, para acabar de pingar o sangue e perder o

frescor.

SS egundo díaegundo día
Ao día seguinte procédese ao despeze, cortando con coidado cada peza

según os usos precisos que se lles vai dar. Xamóns e lacóns para salgar e

logo curar. O xamón debe ser presionado para

que non quede sangue dentro, que estragaría

logo a peza enteira.

O resto de pezas para salgar (cacheira, coste-

las, mans, rabo, touciño, ósos do lombelo...)

meteranse logo no baño ou pía de sal, para ser

consumidos ao longo dos meses vindeiros.

Nalgúns lugares tamén se afuman algúns des-

tes elementos, dándolles un sabor aínda máis

rico.

Algúns elementos coma o fígado xa se consu-

miron no primeiro día, outros coma os sucu-

lentos lagartos ou solombo probaránse agora.

En moitos sitios elaboran tamén as filloas co

sangue obtido na primeira xor-

nada.

A veciñanza que axudou na labor levará algunha

peza, a proba do porco.

ZZoror za e chourizza e chourizosos
Normalmente nun terceiro día picarase

a carne destinada a facer os chourizos, e

tamén outros embutidos según as

zonas de Galicia. Nunhas grandes

potas, co engadido preciso de pemen-

tón, allo, sal e outros adubíos, elabórase

a gorentosa zorza, que deberá botar

varios días collendo sabor. Logo iranse

enchendo e atando os chourizos (de

diversas castes segundo os ingredentes

e usos), que se curarán ao fume da leña

verde para curar e coller ese peculiar

sabor a loureiro e carballo dos bons

embutidos caseiros.

O nome:
Novembro era o noveno mes do
Calendario Romano (cando o
ano comezaba no mes de marzo).
Despóis engadíronse Xaneiro e
Febreiro, completando os doce
que coñecemos. O seu nome refí-
rese ao número 9 (novem, en La-

tin). Nalgunhas culturas como a
Celta correspondía co inicio do
inverno.

Datas e feitos:
O 1 de novembro é o día de To-
dos os Santos. É costume nos pa-
íses de cultura cristián render vi-
sita aos cemiterios e lembrarse
dos seres queridos falecidos.

O 11 é o San Martiño, xa co-
mentado aquí arriba.

Un 13 de novembro de 2002
empezou o dramático naufraxio
do Prestige, unha data escura na
nosa historia recente.

O 20 deste mes de hai 33 anos
morreu o ditador Franco, dei-
xando no seu mérito unha terri-

Qué pasa
neste mes?

As androllas fanse sobre todo por Lugo,

embutidas coas tripas grosas do porco. No

botelo ou ventrullo métense trozos de cos-

tela, adubiados coma os chourizos. Os

rixóns ou roxóns son outro manxar, elabo-

rado tras un traballoso prensado. O unto,

graxa da barriga do porco salgada e afuma-

da, é imprescindíbel para un bon caldo.

O mondongo, partes picadas dos intestinos

e panza, úsase para encher as chanfainas, morcelas, longanizas.

No baño de sal, de pedra ou madeira, cun buratiño para que saia a

salmoira, consérvanse moitas pezas, como a apreciada cacheira,

cachucha, cachaza, cachela ou cachola, da que uns prefiren a

orella e outros o fuciño; entrecostos (conxunto das costelas) e

soás, ou ósos de lombelo. Tamén o lacón e os xamóns, que logo

han ser afumados.

Os chourizos poden ser de boche (recheos coas alegrías ou livia-

nos do porco), usados para cocer no caldo. A parte do intestino

groso gárdase para elaborar os Pedro Péres, chourizos consumi-

dos no Entroido nalgunhas zonas. Hai chourizos ceboleiros, ou de

chofre (así lle din en Monterroso), e os que levan máis magro, pro-

pios para comer en crú, despóis de curados ao lentor da lareira.

A todo porquiño

lle chega o seu San Martiño
Dito popular
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ble guerra e unha ditadura de 39 anos, a etapa
máis negra da España contemporánea.

Ese día é tamén o Día Nacional de México, e o
30 o de Escocia, co seu patrón San Andrés.

Na Natureza:
As aves migratorias seguen marchando unhas e
chegando outras, as unhas cara o sul, como as
gaivotas, e as que veñen, procedentes do norte
máis frío.

Na paisaxe as árbores caducifolias xa viran

completamente a cor das follas cara ao bermello
ou amarelo, perdendo estas progrsivamente. É a
época de rematar a recolleita e consumir as no-
ces, castañas ou landras, para o gando.

É tempo da matanza e de empezar a probar o
viño novo, a ser posible para celebrar un ma-
gosto.

No campo redúcense as labores. Os cogome-
los van minguando, dándose xa só algunhas es-
pecies que aturan mellor o frío.

Polo San Martiño,
nen fabas nin liño.

Polo San Martiño,
buxainas ó camiño.

Bendito o mes que
comeza con Santos*,
media con San Uxío
e remata con San
Andrés.

Polo San Martiño di
o inverno ¡Alá vou
eu!

Polo San Martiño,
deixa a auga, come
pan e bebe viño.

A todo porco lle
chega o seu San
Martiño.

No mes dos mortos,
mata os teus porcos.

O veranciño de San
Martiño, ou grande
ou pequeniño.

Dende Santos ó
Nadal é inverno
natural.

Polo San Martiño,
andan as noces a
roliño.

Refraneiro

Case todos fan referencia á data do día 11,

San Martiño:

(*Santos: 1 de novembro; S. Martiño, 11, 

e San Andrés, 30 deste mes)
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Antonio García Teixeiro

OOs que me coñecen, sa-
ben da miña debilida-

de por Lorca. Os que leron al-
go do que escribo, compren-
derán a súa influencia sobre
unha boa parte da miña poe-
sía para os nenos. Máis alá do
mito, hai un Lorca próximo
que me interesa moito. Polié-
drico na súa maneira de ser,
as súas vivencias producen
unha obra auténtica, variada
e rica. Lin moito a Lorca e, ta-
mén, moitísimo sobre el. En-
cántame a descrición da súa
personalidade que fai o seu
amigo, o diplomático chileno
Carlos Morla Lynch. Tras fa-
lar da súa intelixencia, opina
que Federico era exuberante,
vibrátil, desordenado, efer-
vescente; un volcán en cons-
tante erupción. Forza irrefre-
able de estoupidos violentos
e inesperados. Con todo: o
encanto dun neno grande,
rebuldeiro e traste. Eu sem-
pre o vin así. E isto vén a con-
to, porque me volvo atopar
cos seus Seis poemas galegos
preparando unha conferen-
cia. Volve a min aquela ale-
gría que me produciu saber
que Lorca escribira na nosa
lingua. Que queren! A min
emociónanme estas cousas.
Son un sentimental. Así que,
despois de reivindicar  poetas
galegos de todas as épocas e
estilos para traballar nas au-
las, propoño que se lean/tra-
ballen na escola estas pezas
tan fermosas. Estruturas sin-
xelas para imitar, musicalida-
de, emoción,  referencias a
Rosalía e a posibilidade de
acompañar todo isto cos po-
emas musicados por Luar na
Lubre, César Morán ou Car-
los Núñez. Un luxo. Que os
rapaces se mergullen en ver-
sos coma estes: Déixame
morrer no leito/ soñando
con froles de ouro./ Nai: A lúa
está bailando/ na Quintana
dos mortos. Lorca en estado
puro: fondura lírica que saco-
de os nosos sentimentos. Pa-
labra de poeta.�

LORCA EN GALEGO

Os que me 
coñecen
saben 
a miña 
debilidade
por Lorca”

’’

A miña enciclopedia 
da natureza.

Autora:  Marie Brossoni

Editorial: Smxerme

Interesante aposta a da editorial Sm-
xerme ao achegar, a través da tradu-
ción, ao galego unha minienciclopedia
nun só volume no que nin o texto nin
as fantásticas reproducións fotográfi-
cas están exentas de calidade. Tanto o
formato coma a estruturación do con-
tido cumpren co obxectivo da atrac-
ción dos lectores por medio da infor-
mación gráfica e visual. O libro pre-

senta a distribución temática en nove
apartados que abranguen diversos da-
tos dende a flora ou a fauna ata as pro-
piedades e características de determi-
nadas froitas, pasando polos diferentes
ciclos aos que se atopa exposta a natu-
reza e que conforman a nosa contorna
máis inmediata.

Trátase dun material de consulta, al-
ternativo ás novas tecnoloxías, moi útil
para os nenos, que están nesa idade na
que abren os ollos ao mundo que os
rodea e, xa que logo, comezan a cues-
tionarse o porqué das cousas, e tamén
para os pais, que intentan responder, o

m e l l o r
posible,
aos seus
fillos. As
súas pá-
xinas es-
tán cheas
de vida

repartida entre a linguaxe sinxela, pero
precisa e, ás veces mesmo poética, e as
fotografías reais e detallistas (realizadas
desde varias perspectivas) que axudan
á transmisión e á asimilación do con-
tido reflectido.�

Alba Piñeiro

Coñecer o noso medio

Xa que está de actualidade, has 

atopar neste barullo de letras os 

nomes de oito  presidentes

dos Estados Unidos, 

de diversas épocas.

Atopa o camiño que debe seguir

o esquiador para chegar á meta.
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pero segundo a xente me ía co-
ñecendo deixou de notar a pre-
senza do aparato, e a reacción foi
outra. O que si quería era que, es-
teticamente, a imaxe se movese,
que o público se cuestionase o
que estaba a ver. O tratamento
sempre era obxectivo (tendo en
conta que a obxectividade é un
ideal), pero evitando esa posi-
ción de autoridade. A idea era:
isto que che conta a cámara non
é unha realidade inmutábel, po-
des poñelo en cuestión. De-
pende da cultura cinematográ-
fica do público: afastámonos do
documental americano. Esta-
mos máis próximos ao cinema
veritéou o neorrealismo italiano.
CCoommoo  aa  ttrraavvééss  ddee  aallggoo  ccoommoo  oo
ffúúttbbooll  ssee  ppooddee  ttrraannsslluucciirr  aa  rreeaa--
lliiddaaddee??
Non hai nada en Palestina que
non estea atravesado pola ocu-
pación. Mesmo algo tan banal
como xogar á pelota é unha
cuestión de vida ou morte: non
hai liberdade de movementos, e
algo tan simple como xuntarse
para adestrar é imposíbel. Non é
difícil buscar as conexións, ana-
loxías e metáforas: o nome da
película ten que ver co que pasa
cando alguén che comete unha
falta e tes a oportunidade dun
tiro libre. Se Palestina fose un xo-
gador e Israel cometese falta, isto
é o tiro libre de Palestina.
AA  eennttrraaddaa  nnaa  vviiddaa  ddee  ppeerrssooaass
ccoonnccrreettaass  rraacchhaa  ttaamméénn  ccoo  ddiiss--
ttaanncciiaammeennttoo  ccoo  qquuee  ssee  aaddooiittaa
ttrraattaarr  oo  ccoonnfflliittoo??
Un dos motivos que me levaron
a esta historia era o de desmitifi-
car e humanizar o conflito. To-
dos os medios cobren o conflito
todos os días, e non temos nin
idea do que pasa en Palestina.
Como con tanta “información”
non coñecemos esa realidade?
Dicía Golda Meir que os palesti-
nos non existían, que eran xente
nómade sen territorio de seu. O
mesmo que dirían os ingleses,
os franceses ou os españois
cando viñeron conquistar Amé-
rica, seguramente. Hai argu-
mentos morais para xustificar o
inxustificábel, e demasiada con-
fusión para facer complexa
unha situación que é moi sim-
ple: colonialismo. A nosa inten-
ción co documental é dicir: aquí
hai vinte e tantos palestinos que
se parecen moito a ti e a min.
OO  ffeeiittoo  ddee  mmeeddrraarr  nnoonn  ccoonntteexxttoo
ddaa  ddiittaadduurraa  ddee  PPiinnoocchheett  mmaarrccoouu
oo  sseeuu  xxeeiittoo  ddee  eenntteennddeerr  oo  cciinnee??
Esa experiencia (coñecer a po-
breza de preto, vivir nunha dita-
dura), cando a superas, dáche
certa vantaxe. É un pensamento
que ti maduras, tamén hai mo-
mentos de confusión... Iso, e o
feito de viaxar polo mundo, de
coñecer xente e realidades. �

unha das post produtoras máis
potentes para ensinarlle unha
montaxe aínda non definitiva, e
gustoulles moito. Aí entraron a
coproducir. 
CCoommoo  ccoonnsseegguuiiuu  qquuee  aa  ccáámmaarraa
nnoonn  iinntteerrffeerriissee??
Ao comezo era moi invasiva,

CULTURA.31.

rias persoais, a vivencia dos fut-
bolistas. Pasamos por El Cairo,
todos os territorios de Palestina
en Gaza, estivemos no Líbano,
en Beirut, campamentos de re-
fuxiados no norte, e preto de Trí-
poli, en Irán (Teherán), Turquía
(Istambul), en Suíza (en Zúric
houbo unha reunión entre a Se-
lección Palestina e a FIFA), Chi-
cago, Santiago de Chile...
CCoommoo  ssee  ffiinnaanncciioouu??
Tiñamos unha idea moi xeral do
proxecto, pero rematamos con
300 horas filmadas, sen ter en
conta material de arquivo, en
árabe, que tampouco é unha lin-
gua que dominase nese mo-
mento... No 2005 estancouse o
proceso. Sempre estivemos no
límite: financiouse con cartos
propios. Movinme polo mundo
durante catro anos con cartos do
meu peto, aínda que sempre sa-
ían outros traballos que me per-
mitían manterme. Pero o feito
de que os recursos fosen limita-
dos, de que existise risco, penso
que fixo que saíse un documen-
tal, e non outro. Eu, houbo un
momento en que marchei de
Chicago para O Cairo. Fun a

Lara Rozados
O cineasta chileno Marcelo
Piña Lorca pasou catro anos
percorrendo, literalmente, o
mundo (13 países en 3 conti-
nentes) rexistrando coa súa cá-
mara a selección palestina de
fútbol. O resultado é un docu-
mental de dúas horas de dura-
ción, a súa primeira longame-
traxe, que puidemos gozar o
pasado  29 de outubro no
marco do Festival Internacio-
nal de Cine Euro Árabe AMAL,
organizado pola Fundación
Araguaney en Santiago de
Compostela. Tiro libre (Free
Kick) recorre ao fútbol como
fío argumental para abordar a
ocupación israelí en Palestina. 
CCoommoo  ffooii  oo  pprroocceessoo  ddee  ggrraavvaa--
cciióónn,,  aaoo  lloonnggoo  ddeesseess  ccaattrroo  aannooss??
Formeime en cinema e en an-
tropoloxía en Chicago. A idea do
proxecto xorde no 2003, cando a
asociación de fútbol de Palestina
contrata un chileno-palestino
como director técnico da Selec-
ción. Dende Chile sempre esti-
vemos moi próximos ao conflito
palestino, e decidimos embar-
carnos no proxecto a través

deste feito concreto. Esta persoa,
Nicola Hadwa Shahwan, tivo un
paso fugaz pola selección, pero
foi del a xenial idea de incorporar
xente da diáspora palestina para
formaren parte da Selección.
Esta é unha decisión política: a
xente que marchou de Palestina
non marchou porque quixese,
obrigárona. Así, xunto con tres
antropólogos, comecei o pro-
ceso de rexistro visual no 2003,
coincidindo coas eliminatorias
para Atenas 2004.
RReessuullttoouu  ddiiffíícciill??
Ao non teren facilidades para
saír do seu territorio, un grupo
de xogadores chilenos-palesti-
nos comprometeuse a facer
substitucións en caso de que
houbese problemas. Así puñé-
monos en contacto co director
do centro de estudos árabes da
universidade chilena, Eugenio
Chaguan, e falamos do proceso
migratorio de Palestina a Chile,
e logo fixemos a primeira viaxe a
Oriente Medio e Norte de África,
no 2004. Hai tamén un par de
entrevistas a académicos de
Chicago. No medio dos partidos
oficiais rexistrabamos as histo-

Marcelo Piña, cineasta chileno

‘Un documental sobre fútbol tamén serve
para abordar a ocupación de Palestina’

A.G.N.

? UERE SABER MÁIS?
Blog de Marcelo Piña:  
marcelopina.blogspot.com
Amal: www.festivalamal.es.

’’Afastámonos do documental
americano, estamos máis
próximos ao cinema verité
ou o neorrealismo italiano”

’’Todos os medios cobren
o conflito todos os días,
e non temos nin idea
do que pasa en Palestina”
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certo como nesta ocasión. Nin
tan mentira. Novela total? Pois si,
en A choiva do mundo,pódese
atopar prosa poética, artigos xor-
nalísticos, teatro, guións, crítica
literaria, diarios, cancións, cader-
nos de campo, retratos, esque-
mas e proxectos de novela... E
precisamente por iso, tamén po-
demos dicir que novela
total non é. Pretende
transcender, rachar, ta-
mén o concepto de no-
vela, velaí que remata
coma se dun filme se
tratase. Transcender
porque, en resumidas
contas, do que se trata é
de facer literatura. E
que a literatura se ma-
nifeste en tinta negra sobre pa-
pel, iso é un accidente, pouco
máis ou menos como que a de-
terminados discursos se lles
guinde a etiqueta de novela e A
choiva do mundosexa editada
nunha colección de prosa, quizá
a única verdade consciente, que
as liñas chegan á marxe dereita.

Esa é a intención, porén, a pe-
sar da fragmentación, o discurso
é único. Explicámonos. A nivela-
ción do discurso semella lóxica

crítica

CULTURA.32.
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Quen somos, a onde imos, de
onde vimos? A novela da que ho-
xe falaremos, Premio Torrente
Ballester 2007, preséntase como
resposta a esas preguntas, mais
non é a solución, só é un camiño.
Por moito que se
adoite sinalar o
M a n h a t t a n
Transfer (John
dos Passos), co-
mo  referente
que había coñe-
cer continuado-
res máis o me-
nos afortunados (velaí La Col-
mena, de Cela), o primeiro gran-
de fragmentarista, quizá por nin-
guén igualado, había ser Fernan-
do Pessoa, que repartiu en dúas
linguas (inglés e portugués) e va-
rias identidades a súa propia vi-
da. Nin sequera se trata de técni-
cas fragmentarias tan diferentes,
todas tenden a basearse na acu-
mulación, sen a cal sería imposí-
bel. Mais non perdamos a pers-
pectiva. 

Se algunha vez se pretende
rachar o discurso clásico, que o
resultado sexa tan contundente
como este de Pacho Blanco non
ha ser doado, xa que tamén in-
troduce fortes descargas de dina-
mita nos conceptos de autor,
mesmo de tradutor e de editor. É
dicir, calquera entidade que non
sexa o discurso en si, perde im-
portancia. E este, o discurso en si,
resulta tan ingobernábel como a
vida humana, esa vida “que nos
desfai entre o po dos camiños
compartidos” (páxina 141).

Se algunha vez se di dunha
novela que é unha novela total,
poucas veces, ou nunca, será tan

Ler a Quim Monzó sempre re-
corda un pouco a Flaubert.
Non porque os seus respecti-
vos libros se parezan en abso-
luto, senón porque mentres
Flaubert foi quen de previr a
descomunal imbecilidade
que rexería as sociedades mo-
dernas, Monzó constata que,
efectivamente,
a estupidez vai
gañando terreo
a unha veloci-
dade progresi-
vamente as-
cendente. Nes-
te sentido, os
seus contos adoitan desen-
mascarar os ridículos com-
portamentos cotiáns do ser
humano cunha mestura de
asepsia, frialdade e rudeza
que producen unha escrita
rutilante. Monzó non preten-
de mitigar a angustia que pro-
voca a contemplación de cer-
tos comportamentos: limítase
a levantar acta deles en ausen-
cia de calquera caste de pate-
tismo. Mais, ao mesmo tem-
po, resulta conmovedor por-
que, malia que a súa corrosiva
mirada tende ao sarcasmo, ta-
mén nos avisa de que ningún
de nós está a salvo desas mes-
quiñas debilidades, de que o
irrisorio non pertence en ex-
clusiva a ninguén, de que é
propiedade de todos. 

Estas características que xa
apuntabamos hai unhas se-
manas en relación con Vinte e
nove contos, a antoloxía dos
seus primeiros relatos recen-
temente publicada por Sotelo
Blanco, seguen presentes
nesta última entrega do escri-
tor catalán aínda que, desta
vez, un tanto tinguidas

Marta Dacosta

Acasualidade quere que pa-
ra este mes poidamos con-

tar con dous libros que teñen
moito que ver coa data do 25 de
novembro. Trátase da tradu-
ción da obra completa de Sylvia
Plath, do poeta galego Xoán
Abeleiras, e da novela A cabeza
de Medusa, de Marilar Aleixan-
dre, premio Fundación Caixa
Galicia de Literatura xuvenil.

A autora americana (a quen
desexamos ler en galego) é un
exemplo de muller maltratada
psicoloxicamente, pola súa pa-
rella e pola sociedade do seu
tempo. Porén sempre se falou
do seu carácter “histérico”, da
súa inadaptación. Mais a reali-
dade é que Plath, como moitas
outras mozas americanas do seu
tempo, vivía nunha sociedade
que lle reservaba ás mulleres o
único papel de adorno domésti-
co, amas de casa intelixentes que
preparaban marabillosamente
unha cea de negocios e tiñan un-
ha conversa axeitada, capaces de
manter o fogar e a familia men-
tres o home estudaba na univer-
sidade e se forxaba o seu futuro.
Esa foi a realidade de Plath, que
nin puido atender aos seus estu-
dos universitarios, nin dedicar
tempo á escrita dos seus poe-
mas, non era o que se agardaba
dela, e ela non o puido soportar.

A cabeza de Medusaé unha
novela sobre a violación de dú-
as adolescentes, mais non tanto
sobre a violación física, senón
sobre a violación social que logo
se produce, os preconceptos
qaue converten ás vítimas en
culpábeis e que as someten a un
xurado que xulga o seu com-
portamento e a súa forma de
vestir e esquece o acto de vio-
lencia, esquece os verdadeiros
culpábeis.

Non son obras para ler onte,
non. Son para ler hoxe, para in-
comodarse na cadeira en que
lemos e levantarnos indignadas
e dispostas.�

LER
EN NOVEMBRO

’’

NARRATIVA.

Literatura
por riba
da trama

A choiva do mundo
AAuuttoorr::    Xosé M. Pacho Blanco.

EEddiittaa::Galaxia.

’’Sylvia Plath é o exemplo
da muller maltratada
psicoloxicamente”

porque son accidentes o que en
realidade distingue uns de ou-
tros; mais tamén son eses acci-
dentes os que confiren persona-
lidade individual, cabe pensar.
O certo é que, neste caso con-
creto, e aínda por riba dos conti-
nuos cambios de xénero, o dis-
curso é único en canto que as di-

ferentes voces non se
diferencian, a nivela-
ción do modo de na-
rrar, do estilo, é moi al-
ta, nesta novela que ta-
mén quere superar os
conceptos de novela
urbana, novela rural,
novela local ou novela
universal. Quere, por-
que, finalmente, os

“arregrada”, “te poño”, “enro-
louse”, “rollo”, “Rakel” ou “co-
merte” semellan apuntar cara
un rexistro urbano vulgar que
en determinadas ocasións non
sabe fuxir do calco; por suposto,
a escusa da veracidade, é só iso,
unha escusa, vida e literatura
non se deben confundir igual
que cando nos miramos ao es-
pello ben sabemos que a imaxe
non somos nós.�

Xosé M. Eyré

’’A pesarda
fragmentación,
o discurso
é único”

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

Xosé Manuel Pacho Blanco.

>>>

Mil cretinos
AAuuttoorr::  Quim Monzó.

TTrraadduucciióónn::  Helena González Fernández.

EEddiittaa::  Xerais.

Queridos
imbéciles
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pareza, a un tempo, familiar e
insólito, habitual e onírico. Un
estupendo exemplo deste pro-
cedemento é o conto titulado
Sábado, no que unha muller
leva demasiado lonxe a súa tei-
ma por facer desaparecer da
casa todos os recordos da pre-
senza do seu home. 

A segunda parte do libro
consta de doce relatos de me-
nor extensión –algún deles de-
senvólvese en só unha páxina–
que se relacionan máis cos ar-
tigos xornalísticos de Monzó.
Estes contos dependen máis
da capacidade de observación
do autor que da reelaboración
literaria do observado e, xa
que logo, acadan menos altu-
ra. Pero tamén é certo que a
súa intención é máis paródica,
que o seu obxectivo é pura e
simplemente facernos rir coa
rampante cretinización que
nos invade. Dende este punto
de vista, cumpren plenamente
o seu cometido: aínda que se
bote de menos un pouco máis
de esforzo, a diversión está
asegurada. E, non obstante,
tampouco faltan relampos de
brillantez neste tramo do li-
bro: a denuncia de aqueles
que declaran ter moito que di-
cir aínda que nunca dean es-
crito nada interesante (Trinta
liñas), o retrato da sandez das
reunións familiares (A plenitu-
de do verán) ou a sospeita de
que algo lúgubre se agocha
tras o que aparentemente é só
mala educación (Xiatsu)
transcenden o puramente hu-
morístico. 

Paradoxalmente, neste li-
bro coinciden algúns relatos
que poden contarse entre os
mellores da  produción de
Monzó a carón doutros que
revelan un certo esgotamento
de fórmulas, un recuncar en
temas e tópicos antigos. Non
embargante, a sinceridade da
súa mirada brutal, e a combi-
nación de malicia e tenrura
conseguen espir a natureza
humana cunha sinxeleza que
é patrimonio dos grandes. E o
converte nun libro moi por
enriba da media, grazas á for-
za expresiva do seu autor.�

Manuel Xestoso

CULTURA.33.

dunha lene tristeza. O
propio autor confesa que es-
cribiu este libro tras unha
época terríbel –antes da mor-
te dos pais– e quizais sexa iso
o que lles outorga ese ton me-
lancólico tras a corrosiva iro-
nía dende a que nos mostran
o mundo. 

O “núcleo duro” de
Mil cretinos está nos
sete relatos contidos
na primeira das dúas
partes que compoñen
o volume. Plana sobre
eles a sombra non tan-
to da morte coma do
indigno curso que nos
conduce a ela: o xeriá-
trico, a enfermidade, a
lenta pero inexorábel
perda de facultades.
Un proceso que nos
leva a preguntarnos
polo sentido da exis-
tencia, sen poder evi-
tar un cáustico sorriso
sobre as mínimas
ruindades coas que a
enche o noso egoís-
mo. Por exemplo: un fillo visita
ao seu pai na residencia de an-
ciáns e, ao pensar que será el o

ANOSATERRA
6-12 DE NOVEMBRO DE 2008

CONTADELIBROS.
Guerra e rapaces

A Guerra Civil Española na na-
rrativa infantil e xuvenil é un
estudo destinado a ensinantes

que coordina-
ron Blanca-
Ana Roig
Rechou, Pedro
Lucas Domín-
guez e Isabel
Soto López.

Volume básico para entender
e catalogar as obras literarias
que tiveron o conflito bélico
como pano de fondo. Edita
Xerais coa colaboración da
Fundación Caixa Galicia.

Coñecéndonos

Ir Indo publica dous novos
libros divulgativos para todos
os públicos sobre o idioma –O
galego. Aproximacións á súa
historia, sistema lingüístico,

dialectoloxía
e usos,en
edición de

Xesús
Domínguez
Dono– e a
cultura ga-
lega
–Galicia.
Xeografía,
historia e

cultura,en edición de María
Celia Ameneiro Bravo. 

Escola non discriminatoria?

María Teresa Núñez Mayán é
a autora de Da segregación á
inclusión educativa,un ensaio
que repara no esforzo de

docentes, polí-
ticos e activis-
tas por acabar
coas discrimi-
nacións de
calquera tipo
nas aulas da
escola,

preferente-mente a
separación entre sexos ou
atendendo a cuestións como a
etnia ou o status social. A auto-
ra alerta de que algunhas
discriminacións continúan vi-
xentes. Edita Laiovento.�

encargado de cambiarlle o so-
notonecando estea estragado,
desiste de aconsellarlle que o
utilice.  

O implacábel exame de
Monzó sobre estas minúscu-
las ruindades posúe a virtude
de crear unha fórmula expresi-
va poderosa, unha intensida-

de que propicia a re-
flexión, iluminada por
situacións baseadas
no exceso. O acerto
está na elección deses
detalles íntimos; o
método consiste en
sometelos a un proce-
so de ampliación que
os transforma en pro-
tagonistas do relato,
en pasalos por un dis-
positivo de estraña-
mento –un delirio
metódico, poderia-
mos chamalo– que
lles concede unha re-
levancia extraordina-
ria, obrigándonos así
a reparar neles, a non
poder obviar todo o

que nos din sobre nós mes-
mos. Esta é a razón de que o
mundo creado por Monzó nos

Se na época da ditadura os can-
tautores galegos habían de en-
frontarse co aparato represivo
político, materializado en forma
de censura, prohibicións, etc. ,

actualmen-
te han de fa-
cer o propio
co mercado,
que a miúdo
peneira a di-

fusión da produción musical,
determinando que creadores
son merecentes de atención, e
pola contra quen do esquece-
mento. Na bibliografía galega,
entre o ermo que contempla o
panorama da música con letra
propia, sobrancean apenas al-
gunhas publicacións como esta
que nos ofrece agora Xan Fraga,
centrada na figura do noso len-
dario cantor Miro Casabella. E
como queira que, segundo o
propio autor, “as cousas non
aparecen por xeración espontá-
nea”, contextualiza debidamen-
te á figura protagonista no mar-
co da “nova canción galega”, se-
gundo reza no propio título do
libro. Un total de cento corenta e
tres páxinas, divididas en oito
capítulos, das que podemos
afirmar que constitúen no seu
conxunto unha loita contra da
desmemoria, pois á marxe do
tópico, logo de ler tan documen-
tado volume, podemos concluír
nunha reflexión verbo do que
puido ser e non foi unha can-
ción galega madurada no seu
devir histórico.

E precisamente os acontece-
mentos sociais que se sucederon
no noso País, están presen-

Os XXV Encontros Galeusca cele-
braranse en Valencia. Será do 7

ao 9 de novembro cando se reúnan

nas localidades de Valencia e Sueca

escritores en lingua galega, catalá e

éuscaro para reflexionar, nesta oca-

sión, sobre a literatura como espazo

de construción do propio suxeito.

Na delegación galega figuran Ma-
rica Campo [na imaxe], Francisco

Castro, Xavier Queipo, Anxos Su-

mai, Antía Otero, Cesáreo Sánchez

Iglesias e Agustín Fernández Paz,

entre outros.�

’’A
combinación
de malicia
e tenrura
consegue
espir
a natureza
humana
cunha
sinxeleza
que é
patrimonio
dos grandes”
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Quim Monzó.

>>>

>>>

Miro Casabella
e a nova canción galega
(inclúe CD)
AAuuttoorr::  Xan Fraga.

EEddiittaa:: Galaxia.

MÚSICA.

Teimosa voz
ceibe
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gunda parte de Bícame, profe.
Despois da boa acollida do primeiro

volume, a editora continúa con esta

historia de amor entre adolescen-

tes, protagonizada polos alumnos

do instituto Jyogaoka e asinada por

Kazuma Kodaka. Pódese descargar

un avance da publicación na páxina

da editora, que ten previsto sacar

nos próximos meses máis títulos de

xénero diverso.�

meu país: Miro Casabella”, a va-
riedade do seu cancioneiro su-
pón unha compilación ben
completa do devir da literatura
galega. Por engadido, o traballo
inclúe tamén algunhas páxinas
relativas á súa condición de
compositor para teatro, narrati-
va e cinema. E como non, a pre-
gunta do millón: ¿podería un
cantor galego como Miro man-
ter a súa continuidade acesa se
fose un artista catalán ou fran-
cés ? A súa biografía é a propia
dun artista enraizado no seu Pa-
ís, ao tempo que universal na
súa proxección. Personalmen-
te, recordo con agrado unha en-
trevista que tiven o gusto de fa-
cerlle a Joan Manuel Serrat (A
Nosa Terranº. 533 / 30.7.1992),
na que o “noi del Poble Sec” ci-
taba ao noso cantor como un
vello coñecido seu.

E aínda que os compañeiros
de viaxe que aparecen no libro
son outros, todos xuntos dignifi-
can un período entrañable, con-
dicionado por informes poli-
ciais, ilusións compartidas, perí-
odos efémeros de liberdade, que
de todo hai nesta crónica tan re-
latada como documentada vi-
sualmente. Porque o libro, edita-
do na colección “Reportaxe”, su-
pón unha testemuña non só da
figura central protagonista, se-
nón do período que lle tocou vi-
vir e compartir con outros cole-
gas cómplices. Ou sexa que o
podemos considerar como un
relatorio coral, aínda que curio-
samente, a voz do propio Miro
Casabella fica prácticamente á
marxe dos seus contidos. En
contrapartida, o volume inclúe
un CD no que se escolma un
breve repertorio de diferentes
rexistros do cantor. Pode ser un-
ha ocasión para recuperar a un
artista que nunca se foi definiti-
vamente, que permanece fiel a si
mesmo, susceptible de cuestio-
nar no imaxinario colectivo ou-
tra pregunta vital: ¿serían certos
cantores igual de contestatarios
se vivisen nun marco histórico
formalmente democrático, pre-
guntaríanse Galicia, será a miña
xeración quen te salve? , tal co-
mo escribíu Uxío Novoneyra e
cantou o propio Miro?�

Xoán M. Estévez

bes como Xerardo Moscoso ou,
xa á marxe do mentado colecti-
vo, de Amancio Prada. Durante
todo este tempo, tanto dentro
como fóra do País, nunca es-
quencerá Galiza, ora cantando
desde a emigración “O meu pa-
ís”, segundo poema de Xoán
Manuel Casado –outro galego de
Barcelona– ou o aínda inédito
“Romance de cego (Castrelo de
Miño)”, auténtica crónica canta-
da contra do encoro construído
na bisbarra do Ribeiro.

A súa condición de trota-
mundos –Franza, Pe-
nínsula Ibérica– lévao
en 1971 a Valencia, on-
de no marco do “Festi-
val dos Pobos Ibéricos”
coincide con José Afon-
so, que engadiría a súa
voz á doutros colegas
portugueses, pois París
foi tamén o destino on-
de estableceu unha du-
radeira empatía con
Luis Cilia, e máis tarde
(1977) recabará da pre-
senza de José Mário Branco co-
mo arranxista que foi do seu pri-
meiro disco longa duración, “Ti,
Galiza”. Con estes nomes que-
daba asentada, pois, a irmanda-

tes no volume desde o ano
1968 ata practicamente os nosos
días, pois os cantautores a miúdo
exerceron de portavoces do sen-
tir colectivo. Pero alén desta con-
sideración, Xan Fraga manifesta
que as actitudes de loita e denun-
cia non son antagónicas coa pro-
cura da calidade, “tanto nos tex-
tos como na música ou una in-
terpretación”. Xa temos, pois, ao
noso cantor ubicado artistica-
mente a carón doutros colegas
de diferentes localizacións xeo-
gráficas, e inserido en definitiva
no panorama universal da espe-
cie. Ao tempo, na propia Galiza o
colectivo “Voces Ceibes”, no que
Miro permaneceu integrado du-
rante os seu primeiros anos, reci-
biu o apoio moral e material
dunha morea de intelectuais con
nome propio –Alfredo Conde, X.
Alonso Montero, Franco Gran-
de, Manuel María...– , así como
dalgúns ilustradores –caso do
pintor Enrique Ortiz Alonso. Pe-
ro como queira que a emigra-
ción non distingue de oficios e
profesións entre a sociedade ga-
lega, o facho alumeador que su-
puxo Catalunya nos derradeiros
anos sesenta tamén deixou a súa
impronta neste incipiente intér-
prete, que atopou en Barcelona a
cidade non só onde estudar e tra-
ballar de aparellador, senón ta-
mén onde comezar a súa activi-
dade artística. Alí chegou proce-
dente de Ferreira do Valadouro,
concello ubicado na Mariña cen-
tral lucense, bisbarra que forne-
ceu ao xoven Miro dunhas vi-
vencias artísticas decisivas na
súa futura traxectoria , pois o li-
bro dá conta do sólido ambiente
familiar musical que o acompa-
ñou xa desde cativo.

O seu retorno definitivo a Ga-
liza –A Coruña– supón a conti-
nuidade da súa formación, da
man por exemplo do musicólo-
go Ramiro Cartelle, á par da con-
tinuada presenza en cantidade
de vilas e cidades galegas, cecais
á súa asignatura pendente ata os
primeiros anos setenta, logo de
contar por éxitos varias actua-
cións en París, a carón do seu an-
fitrión Paco Ibáñez, e asemade
doutr@s cantor@s tan sobran-
ceir@s como a mesmísima Joan
Baez, e de colegas de Voces Cei-

de galaico-lusa, completada co-
xunturalmente coas puntais rei-
vindicacións nacionalistas da
alianza Galeuzca, en forma de
recitais compartidos con outras
voces como as de Mikel Laboa
–Euskadi– ou Pi de la Serra –Ca-
talunya. Outro reclamo que
contaría coa presenza de Miro
Casabella foi a creación do efé-
mero “Movimento Popular da
Canción Galega”, do posterior
grupo “Doa”, para continuar un
período que autor titula “O lon-
go silencio”, público engadiría

eu, pois froito dun tra-
ballo silandeiro, cabe
pensar, xurdiu o seu úl-
timo disco “Orvallo”
–2004–, que mostra a
sobriedade dun artista
en plena forma, austero
de medios e pletórico
de recursos vocais, e
cun repertorio que in-
clúe desde unha can-
ción adicada á catástro-
fe do “Prestige” ata
composicións dos sé-

culos XV-XVI, e mesmo se atre-
veu cunha nova versión da eter-
na “Negra Sombra” de Rosalía.
E é que tal como se titula outro
apartado do libro, “A voz do

crítica

CONTADELIBROS.
Novidades de Toxosoutos

A editorial Toxosoutos presen-
ta dous novos títulos. Por unha
banda, Xerardo AgraFoxo
reflexiona en Noia no cambio
de séculosobre a historia

recente desta
vila desde
diversos pun-

tos de vista.
Por outra,
Xosé María
Lema
Suárez pre-
parou a edi-
ción das Ac-
tas da I Xor-

nada sobre a figura de Don
Juan Antonio Posse, o crego li-
beral, con motivo do 240
aniversario do seu nacemento.
O volume reúne escritos sobre
liberalismo en Galiza.

Xornalista pioneira

Sofía Casanova escribiu Exóti-
cas no 1913. Agora, esta obra
edítase xunto coas crónicas pa-

ra o ABC da I
Guerra
Mundial e a
Revolución
Rusa na colec-
ción ‘As Letras
das Mulleres’,
de Sotelo Blan-

co. Exóticas e escritos xornalís-
ticosrescata, en edición de Iria
Sobrino –encargada tamén da
tradución– unha figura clave
do xornalismo feminino. 

Macedonia de entrevistas

No xardín das mandrágoras
reúne 12 entrevistas en
profundidade con figuras des-

tacadas da
cultura que fi-
xo o xornalista
Paco López-
Barxas, quen
tivo, entre ou-
tros cargos, o

de director do Xornal Diario.
Neste volume falan Cortázar,
Benedetti, Vargas Llosa, Mén-
dez Ferrín, Francisco Ayala e
Cela, entre outros.�

’’A súa biografía
é a propia
dun artista
enraizado,
ao tempo
que universal
na súa
proxección”

Miro Casabella.

>>>
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pretende rebordar o puramen-
te circunstancial, o que xa sae
nos xornais día tras día. Dende
o inicio: unha proxección do
espazo cósmico sobre a cal un-
ha parella de anciáns tenta es-
cudriñar o devir da súa descen-
dencia e pórse en contacto con
ela anúncianos que este será un
camiño de ida e volta, que a
procura do futuro pasará inevi-
tabelmente por unha visita á
memoria. A procura dun signi-

ficado transcendente para a
nosa existencia –esa constru-
ción dun soño que lle dea senti-
do– semella erixirse en centro
desta obra, pero hai moito
máis. Ao protagonista, coma ao
Castorp de A montaña
máxica, a enfermidade
lévao a dirixir a súa
atención sobre o mis-
terio da vida. 

Dáme velenonon é
doada de resumir, por-
que a riqueza de perso-
naxes e de situacións
permite levar a cues-
tión principal a terreos
moi variados: as rela-
cións familiares, o tea-
tro dentro do teatro –a
demanda da plenitude
vital é, como non, de corte sha-
kesperiano–, o punto onde se
encontran a fantasía e a realida-
de… Anxeles Cuña, directora e
autora, non renuncia de todo
ao drama realista, pero engáde-
lle elementos de comedia –a
cargo especialmente das perso-
naxes das dúas tías do protago-

nista, conmovedoras e hilaran-
tes–, de traxedia clásica e de tea-
tro poético. E aí atopa a monta-
xe a capacidade expresiva, a
mestura de traxedia e comici-
dade, que precisa para abordar

un tema tan sensíbel
coma este. 
Porque como todo se
dirixe a buscar a mor-
te, hai que aliviar a ten-
sión: monólogos líri-
cos que lle achegan os
matices necesarios ás
ideas sen que a tese
afogue a dramaturxia;
intervalos cómicos
que transformen a as-
pereza en tenrura; un
certo ton de conto de
fadas que amorteza a

violencia do que está ocorren-
do sobre o escenario. Sarabela
sabe facelo e enmarcalo nunha
posta en escena limpa e rebor-
dante de riqueza plástica: deco-
rado, iluminación e vestiario
dispoñen unha estética coloris-
ta, entre funcional e onírica,
que consegue proporcionarlle
matices de delicadeza á fun-
ción. 

Dáme veleno constitúese,
daquela, en canto fúnebre no
que os versos son poéticos e
frutíferos, no que a conciliación
de lirismo e pensamento dan
conta do terror que inspira a
humana busca do sentido. Fer-
nando Dacosta, o protagonista,
enténdeo así, e tamén os perso-
naxes que o arrodean. Entre to-
dos, conseguen impresionar,
sen esquecer a faceta cómica
dese desamparo. A obra atopa
neste formato –carimbo da
compañía– os seus principais
achádegos. Os méritos son de
todos, actores e directora. 

A obra vai evoluíndo dende
un comezo case hermético cara
a un discurso máis diáfano. E
talvez desconcerte un chisco un
final excesivamente obvio, cun
estilo case de manifesto. Mais é
sempre interesante contemplar
como o teatro se enfronta ás
cuestións que afectan á nosa so-
ciedade. E a aparente facilidade
deste espectáculo é, neste senti-
do, ilusoria. Contén máis do que
a primeira vista exhibe.�

Manuel Xestoso

O protagonista desta traxico-
media –tristísima e, non obs-
tante optimista– é un “escritor
de soños”, un oficio que, pro-
babelmente, podería ser reivin-
dicado por calquera de nós. O
territorio dos soños permite hi-
bridar lírica e metafísica, e esa é
unha mestura na que Sarabela
se move con soltura. Hai xa ben

anos que a compañía ourensá
conseguiu deseñar unha liña
moi identificábel na súa busca
de novas formas de narrar so-
bre o escenario que lles permite
recrear os temas coas varia-
cións requiridas en cada caso.

En Dáme veleno, o asunto é
a eutanasia, o dereito a unha
morte digna. E a delimitar cales
son as bases e as consecuencias
da reivindicación dese dereito
se consagra un argumento que

ANOSATERRA
6-12 DE NOVEMBRO DE 2008

II Mostra de Patrimonio Cultural
Inmaterial en Ourense.Tras o éxito

do pasado ano en Pontevedra, o pa-

trimonio volve ser o fío condutor da

Mostra a celebrar en Ourense do 8 ao

11 de novembro na Praza Maior e

que virará ao redor das estacións do

ano. O programa inclúe exposicións,

obradoiros de olaría, forxa, fabrica-

ción de instrumentos e xoguetes, así

como actuacións musicais e proxec-

cións. Está organizado polo Proxecto

Ronsel, a Asociación de Gaiteiros Ga-

legos e polo Concello de Ourense.�

TEATRO.

Entre o soño
e a morte

Dame veleno,
de Ánxeles Cuña Bóveda
CCoommppaaññííaa::    Sarabela Teatro.

DDiirreecccciióónn::Ánxeles Cuña.

EElleennccoo:: Fernando Dacosta, Sabela Ga-

go, Helena Seijo, Xosé A. Porto Josito, Ti-

to R. Asorey, Fina Calleja, Nate Borrajo,

David Varela.

Un intre de Dame veleno.

’’Sempre é
interesante
contemplar
como o teatro
se enfronta ás
cuestións que
afectan á nosa
sociedade”
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crítica
quela, é que non son boas as
obras desta mostra?

Eu a Esther Ferrer prefíroa
nas pezas que a amosan como
muller feminista e transgreso-
ra das convencións do siste-
ma. A mellor Ferrer está, ver-
bigracia, nesa pistola de xo-
guete, que tamén é un falo es-
petado de bandeiríns, e que
nos fala da violencia machista
en todas as súas formas: na-
cións, xoguetes, sexo. Velaí es-
tá, tamén, nesa gran peza que
preside a parede do fondo da
galería e onde vemos o seu re-
trato a carón dun espello e,
derredor, unha manchea de
cadeiñas rematadas en lentes
de mil formas, que nos permi-
ten ver a artista, e a nós mes-
mos, reflectidos nese espello
con outros ollos. Xa o subliña
ben o título: “Mírame, mírate,
con otros ojos”. Tamén está a
Ferrer que reflexiona sobre as
relixións, como nese tríptico
composto con obxectos cos
que, a modo de xeroglíficos,
adiviñamos o “Mono-te-is-
mo”, Poli-te-ismo ou “A-te-is-
mo”, e resulta que os dous pri-
meiros están capitaneados
pola figura dun macaco...

O resto das pezas desta in-
dividual reflexionan sobre, al-
go moi querido por ZAJ, a sa-
ber, os paradoxos e contradi-
ción conceptuais dos propios
obxectos cotiáns e destes en
relación co mundo da arte e o
propio medio artístico. Ta-
mén sobre o papel do propio
marco como configurador da
obra. Cadeiras –cadros feitos
con molduras de marcos, ca-
dros que enmarcan a outras
molduras de cadros, etc. falan
de algo que non por coñecido
e feito por moitos artistas (por
exemplo peañas que son a
propia escultura) deixa de se-
ren pertinente para mirar aos
ollos dun mundo artístico que
se destrúe, constrúe e recons-
trúe sobre si mesmo nun
mundo paralelo e autónomo,
de costas á realidade ou, polo
contrario e á vez, mergúllase
por completo coa realidade
non artística na que se integra
sen distinción.�

Xosé M. Buxán Bran

os disque apriorísticos que se
debaten na praza artística,
aínda se amosa tatexante á ho-

ra de mercar a súa
obra. Esas entidades
financeiras ou colec-
cionistas particulares
que corren a mercar a
feiras internacionais
deberían botarse con
máis razóns á procura
das súas pezas, moito
máis baratas por certo
que as dos popes de
sona do momento. É
sintomático de moi-
tas cousas ver como
artistas locais con tra-

xectorias máis minguadas e
intranscendentes artistica-

artísticas españolas. E de igual
modo, o feito de reivindicar
decote a súa condición de mu-
ller feminista, asunto
ao que se ten referido
sempre nas entrevis-
tas e reflexións e nas
propias pezas, fe-
chouna tamén para
algúns entre as pare-
des dun marco de xé-
nero (igual que no ca-
so de Juan Hidalgo,
aínda que a el por
mor dunha obra de
trazas gais). 

En consecuencia,
ese outro marco que
constitúe o mercado da arte, e
que case sempre vai segundo

A exposición de Esther Ferrer
(Donostia, 1937) semella ben
pertinente para falar aquí dese
marco artístico onde nos ins-
cribimos todos: dende a bio-
grafía da artista, até a súa obra,
pasando pola galería que a
acolle e chegando ao feito de
quen compra as súas obras e
mesmo rematando con esta
crítica de arte no marco dun
xornal.

Vexamos, Esther Ferrer en-
márcase na historiografía ar-
tística española a finais do sé-
culo XX como unha figura in-
discutíbel que se deu a coñe-
cer por mor da súa integración
en ZAJ, un grupo en cuxa orixe
está Juan Hidalgo e que ra-
chou coas costuras das con-
vencións artísticas españolas
nos anos sesenta e setenta po-
la vía das accións, a música e,
en definitiva, pola banda do
conceptual. Outro marco que
encadra a artista vasca resi-
dente en París é, tras a desapa-
rición de ZAJ, o de ter conti-
nuado como performer, agora
xa en solitario, e quizais sexa
esa a faciana máis recoñecida
e valorada da súa traxectoria
artística. Iso fai que, por outra
banda, Ferrer sexa pechada
moitas veces no cadro estreito
(igual que o seu compañeiro
de ZAJ Juan Hidalgo) dos artis-
tas sen obra plástica, de xeito
que a súa obra “material”,
chamémoslle así, a penas está
representada nas coleccións

mente venden aos mesmos
prezos e, ademais, nestas
mesmas datas fano noutras
galerías de Compostela. Da-

ARTE.

Os diferentes
enmarcados
da obra
de Esther Ferrer

En el marco del arte.
Esther Ferrer
LLuuggaarr::  Trinta, Arte Contemporánea.

Santiago de Compostela.

DDaattaass::  Até o 20 de novembro.

Estrease o documental Cantos
Rodados en Compostela.O Audi-

torio de Galicia acollerá o 12 de no-

vembro a estrea do documental diri-

xido por Xoel Méndez sobre o grupo

Xerock, composto por diminuídos

intelectuais do Centro San Xerome

da Guarda. A película está producida

por Ficción Producións. �

’’O mercado
da arte aínda
se amosa
tatexante
á hora
de mercar
a súa obra”

Mírame, mírate con otros ojose [abaixo] Permutaciones. Manillas e marcos, ambas dos anos 80.

Vista da exposición.
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foto-eróticas ou foto-
denuncias. A que no
fondo tiña madeira de
actriz e acabou no cine
“serio”; a que casou cun
produtor (Zahera ten
que facer esforzos para
que os galegos nos es-
quezamos de Petróleo)
e converteuse en “se-
ñora de…”, e a que aca-
bou nas gadoupas da
droga, tirada polas rúas.
Tres tópicos que, des-
provistos dun certo co-
ñecemento previo, non
contan nada interesan-
te, quedan na pura
anécdota. 

Para os que vivimos
a conciencia aqueles anos e sa-

bemos de que vai, a pe-
lícula corre o perigo de
mostrarnos algo mal
mostrado (porque nós
estivemos alí) e aos que
non naceran daquela,
non lles vai contar cou-
sas interesantes, por-
que non teñen as refe-
rencias básicas. O dra-
ma faise melodrama
pola inclusión das mú-
sicas daquel ambiente,
ben escollidas, pero
que resultan por veces
simplistas de tan tópi-
cas (as dúas parellas na
cama mentras Ana e
Johnny berran aquela
“Y yooooo, necesito

amaaaar!” resulta eventualmen-
te chocante, como se dicía na
publicidade daquel tempo). As
intencións son boas, e a fin de
contas, Mar Flores non é tan ma-
la, pero vinte anos non son nada
ou son demasiado, depende en
que casos.

PROPOSTA:Revisitar as pe-
lículas de Jess Franco ou de
Amando de Ossorio, comezan-
do polas biografías propias de-
les e a seguir por  calquera dos
seus produtos de mortos vivin-
tes, vampiros lesbos e mozas
que se espían “porque-lo-exi-
ge-el-guión”.�

J.A. Xesteira

Os directores artísticos din que
sempre é mellor ambientar un-
ha película de piratas ou de ro-
manos que de historias de hai
vinte anos; a explicación debe
ser porque ninguén sabe como
vestían os romanos de verdade
(a imaxinería vennos das pelícu-
las de Hollywood) pero somos
demasiados os que vestíamos
daquela maneira hai vinte anos. 

A parella directora métese a
conciencia no traballo de contar
unha historia de onte pola ma-
ñá, a das películas de mozas es-
pidas porque-lo-exige-el-guión,
as mesmas que deron páxinas e
máis páxinas ás revistas, primei-
ro nas centrais do Interviú,des-
pois, ao correr do tempo, ás que
descubrían as miserias de moi-
tas daquelas que foron estrelas
fugaces de corpos nus, e logo xo-
guetes rotos da sociedade su-
postamente “liberada”. 

En España, por se alguén
non se lembra, inventouse unha
categoría de cine para este tipo
de erotismo hipocritón, que, en
defensa dunha suposta liberda-
de, mostraba mozas en pelota
picada (nunca mozos) que eran
tratadas como mulleres obxec-
to; se en todo o mundo as pelí-
culas eróticas, cando non de
porno blando, eran calificadas
“X”, aquí, por levar a contra,
eran “S”. E aquel foi un negocio
rendíbel pero de curto alcance,
durou pouco. Facíanse películas
en doble versión, unha para a
parroquia e outra para a expor-
tación; así fora famosa aquela
que mandaron por confusión a
Santiago de Compostela en vez

de a Santiago de Chile; durante
uns días, o Cine Yagofoi un Per-
pignan erótico; ou aquela ver-
sión que rodaron en Redondela
con Marisa Mell en escenas de
quita e pon.

Ayaso e Sabroso toman a ta-
refa de contar unha historia so-
bre aqueles tempos da transi-
ción na que primeirizas actrices,
moitas veces con escasos recur-
sos interpretativos, participaban
en produtos serie B rodados a
presa e con poucos cartos. O trío
de Candela Peña, Goya Toledo e
Mar Flores son os tres prototipos
que valen para contar os tres ca-
miños tópicos que podemos
identificar con moitas daquelas
que durante anos foron carne de
couché en diferentes variedades,

Xosé A. Perozo

S e os premios significan al-
go para unha cultura, na

galega estamos de festa. Estes
días enchéronos de ledicia os
nacionais de Agustín Fernán-
dez Paz e Xusto Beramendi,
pola súa importancia e pola
calidade intelectual de ambos.
E veñen nun momento no que
están mexando moito contra
as culturas de España que non
falan castelán. Agora, cando as
forzas políticas máis retrógra-
das e intransixentes mexan
por nós, xa non temos a pesa-
dume de dicir que chove por-
que lles damos nos narices coa
autoridade e co recoñecemen-
to interno e externo da forza da
cultura galega. Pero con pre-
mios ou sen eles temos a certe-
za de que a identidade cultural
do país, grazas á literatura, ó
ensaio, ó teatro, ás artes plásti-
cas, á moda, ás novas tecnolo-
xías... está por riba das lideiras
oportunistas dalgúns políti-
cos. Porén os premios, e me-
llor se veñen de fóra, axudan a
crear autoestima.

E non digamos se o vehícu-
lo son, ademais, xentes que co-
mo Beramendi mergullaron
no galego vindo de fóra. Ta-
mén é o caso de Flavio Mor-
ganti, un cociñeiro italiano
convertido por amor en ou-
rensán, que vén de publicar en
Everest o libro de gastronomía
chamado Vacas: dignificación
sexual e gastronómica, con fo-
tos de Xurxo Lobato, e tan boa
fortuna que en menos dun
ano recibiu seis premios Gour-
mand, o World Cookbook
Awards 2007, e na recente feira
de Frankfurt o galardón á me-
llor portada fronte a libros gas-
tronómicos de 107 países. Va-
cas reivindica as vacas galegas,
a gastronomía que delas ema-
na, dignifícaas fronte a outras
modas e modos culinarios. O
libro é dunha gran calidade de
contidos e deseño e contribúe
a facer país en galego con
acento italiano.�

VACAS’’

’’Para os que
vivimos
aqueles anos,
corre o perigo
de mostrar
algo mal
mostrado, e
aos que non
naceran
daquela non
lles vai contar
cousas
interesantes”

Arranca en Compostela a maior
edición de Cineuropa. O XXII festi-

val levará a Compostela o máis des-

tacado dos palmarés dos certames

internacionais, unha panorámica do

audiovisual galego e deixará premio

aos directores Jaime Rosales e Pablo

Trapero. Entre as películas que se po-

derán ver tópase O frasco,de Alberto

Lecchi; Estómago,de Marcos Jorge;

Gomorra, de Mateo Garrone; A clase,

de Laurent Cantet; e Still walking,de

Hirokazu Koreeda.�

Presentación en Cineuropa

da película

A noite que deixou de chover. 

Vacasreivindica as vacas
galegas fronte a outras
modas e modos culinarios”

’’

CINEMA.

A Transición
tamén era iso

Os anos nus
DDiirreecccciióónn  ee  GGuuiióónn::  Dunia Ayaso e Félix

Sabroso.

EElleennccoo:: Candela Peña, Goya Toledo,

Mar Flores, Antonio de la Torre e Luís

Zahera.

Mar Flores, Goya Toledo e Candela Peña [desde a esquerda] en Os anos nus.

Candela Peña.
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X.C.
Anxo A. Rei Ballesteros, nado
en Codeso (Boqueixón) o 24 de
xaneiro de 1952, é autor da pri-
meira novela en galego editada
en democracia: Dos anxos e
dos mortos, publicada por
Castrelos en 1977, aínda que
comezara a escribila en 1969.
Licenciado en Dereito pola
USC, a súa traxectoria literaria
comezara na súa mocidade co-
laborando coa revista Bonaval.
No 77, amais de inaugurar a
prosa galega no novo período,
recibe o Pedrón de Ouro polo
seu relato “Querido Brais”. Coa
súa segunda novela, continua-
ción da primeira, titulada Loai-
ra, acadou o Premio Losada
Diéguez en 1993. Entre a súa
obra narrativa ten tamén A
sombra dos teus soños (1998),
volume de seis contos, e outra
novela, Non sei cando nos ve-
remos(2005).

Ballesteros tamén fixo in-
cursións no teatro e o seu Xo-
gos de damas foi estreada no
87 polo grupo Malbarate. No
1991 dirixiu unha versión d’A
voz humana de Jean Cocteau.
Preocupado pola filosofía, pu-
blicou ensaios en revistas e ca-
tálogos de artistas, e en 2003
apareceu o seu libro, premiado
co Ramón Piñeiro de Ensaio,
Tempo e vinganza sobre o
Hamlet de Shakespeare e o
problema do tempo. Xunto
con Carlos Fernández foi gaña-
dor do XXI Premio Ánxel Fole
polo traballo de investigación
titulado Urda e mundo. Un en-
saio sobre Rof Codina. Anxo A.
Rei Ballesteros foi soterrado no
cemiterio do Barqueiro o ven-
res, 31 de outubro ás 13.00.�

O pasado 29 de
outubro finou
en Vigo o escritor
Anxo Rei
Ballesteros,
aqueixado
dunha grave
enfermidade nos
últimos meses

Morre Rei Ballesteros, un heterodoxo

Se cadra non resulta nada ori-
xinal afirmar que coa morte de
Anxo Rei Ballesteros desapa-
rece unha das voces máis sin-
gulares das nosas letras con-
temporáneas, pero non se tra-
ta agora de ser orixinal. 

Non se trata tampouco de
repetir o que Dos anxos e dos
mortos, a súa primeira novela,
na que por vez primeira Com-
postela ve reflectida a súa xeo-
grafía urbana, significou para
a narrativa galega.

Non sei se foi pouco antes
ou despois da súa publicación
cando unha noite lle puiden
poñer cara a este artífice da pa-
labra, de tan arrebatada como
arrebatadora personalidade,
do que xa eu tiña sentido falar.
E querédesvos moito?, pre-
guntou con agarimo de alí a un

pouco de ter eu chegado na
compaña dunha moza a unha
inesperada tertulia na que, an-
te a ollada afervoada e silente
da concorrencia nomeada-
mente feminina, Méndez Fe-
rrín medía a súa capacidade
dialéctica coa do xove novelis-
ta e, xa daquela, intelectual de
altura. A guerra de Vietnam e
outras cuestións do momento
eran os temas da conversa, a
través dos que se deixaba ver
ben ás claras o confronto da
ortodoxia e a heterodoxia. Era
pola noite, na casa de Perfecto
Conde, na compostelán rúa
do Franco, onde eu pernocta-
ba. Os 70 sobranceaban –coi-
do– unha miga por baixo do
seu ecuador. Non o podo afir-
mar, pero xuraría que nun
pick-upsoaba ao fondo Me and

Bobby McGee, de Janis Joplin.
Este presente, tan literario

como cinematográfico, que o
azar e a necesidade me entre-
garon xenerosamente, faría
que uns anos máis tarde, no
verán de 1984, Rei Ballesteros
integrase, con Manuel Puig,
Miguel Anxo Murado e Javier
Máqua, unha mesa redonda
sobre cine e literatura na pri-
meira edición das Xornadas

de Cine e Vídeo en Galicia,
que desde aquela se veñen ce-
lebrando anualmente con de-
sigual fortuna na vila d´O Car-
balliño. 

Volvín ver de maneira for-
tuita, impensada e fragmenta-
ria, en Santiago, no Caramiñal
e se cadra nalgún outro sitio, ao
autor de Tempo e vinganza,
mentres a súa sona de maldito
medraba até o punto de que
persoas de nivel e lustre cultu-
ral do meu entorno ignoraban
mesmo a súa existencia.

Non lembro o motivo pre-
ciso que, a comezos dos 90,
nos levou a manter por un
tempo un intercambio episto-
lar, máis non se me esquece
que ambos alimentamos a es-
peranza de facer na capital do
Barbanza uns actos cine-

TRIBUNA �Miguel Castelo.
Cineasta e crítico.

BENZOADO MALDITO BALLESTEROS

>>>

’’O privilexio maior era ser
testemuña das súas
oportunas e brillantísimas
intervencións”

Xan Carballa
Recén publicado Non sei can-
do nos veremos, Anxo Rei Ba-
llesteros deunos unha entrevis-
ta que se publicou en A Nosa
Terra(nº 1191-Setembro 2005),
do que publicamos un extracto.
PPeerrddeerr  aa  vveerrggoonnzzaa  éé  ffuunnddaa--
mmeennttaall  ppaarraa  ppuubblliiccaarr??
Hai que rachar co pudor para
escribir cousas que non se din
habitualmente. Un personaxe
do meu libro cita a Quevedo:
Sempre hai que sentir o que se
di / nunca hai que dicir o que se
sinte, e penso que en Galiza ha-
bía un exceso de censura políti-
co-moral, tamén de autocen-
sura, porque se a miña nai vivi-
se non sei se me atrevería a pu-
blicar unha obra como esta. Un
dos actos de valor no sentido
ético da literatura, en Galiza e
fóra, é perder a timidez e a ini-
bición e atreverse a dicir o que
os outros sinten. O escritor en
Galiza, hoxe máis ca nunca, ten
tendencia a un pensamento
normativizado, tan axeitadiño

que coido que é importante
que de vez en cando, non por
sistema, rompa ese pudor e se
atreva a escribir cousas coma
esta, boas ou malas, non o sei.
XXaa  nnoouuttrrooss  lliibbrrooss  sseeuuss,,  ppeerroo
mmaanniiffeessttaammeennttee  eenn  NNoonn  sseeii
ccaannddoo  nnooss  vveerreemmooss hhaaii  uunnhhaa
pprreesseennzzaa  ddoo  sseexxuuaall,,  nnaaddaa  hhaa--
bbiittuuaall  nnaa  lliitteerraattuurraa  ggaalleeggaa,,  ttaann--
ttoo  eenn  tteemmaa  ccoommoo  eenn  lliinngguuaa..
Teño como escritor varias fixa-
cións. Unha o erotismo, máis
alá da parella estábel, do matri-
monio ou do pensamento pe-
queno burgués puritano en
Galiza achegado á relixión dos
curas, que non me gosta. As
outras fixacións son o tempo, a
violencia, a morte. Dicíndoo co
tópico Non sei cando nos vere-
mosfalaría de erose tanatos. 
NNeesstteess  aannooss  ffííxxoossee  mmooiittaa  lliittee--
rraattuurraa  pprreemmeeddiittaaddaammeennttee
ppeennssaaddaa  ppaarraa  sseerr  lliiddaa  nnoo  eennssii--
nnoo,,  aallggoo  qquuee  nnoonn  ppaarreeccee  qquuee
sseexxaa  NNoonn  sseeii  ccaannddoo  nnooss  vveerree--
mmooss,,  qquuee  nnoonn  ffaaii  nniinngguunnhhaa
ccoonncceessiióónn..

Na literatura galega hai un fac-
tor de moralina de clase media
ou de labrego que quere facer-
se clase media. Imponse na li-
teratura actual co pretexto ou
a coartada de que así pode ler-
se e escrébese para os institu-
tos. Pero nas películas que ven
os rapaces xa está todo o que
na literatura se lle agacha con
tanta moralina. Mais non é só
un problema de Galiza, afécta-
lle a case toda a literatura con-
temporánea. Hai autores que
escriben para a universidade
ou para especialistas. Iso pro-
duce unha perda que se tradu-
ce en monotonía e servilismo.

Eu son discípulo de Georges
Bataille en canto ao exceso.
AA  oouuttrraa  ffiixxaacciióónn  éé  aa  mmoorrttee..
O individuo cando está só é
cando ve máis a finitude, a
morte. Se eu fose nos-outros,
resucitaría, pero nesta socieda-
de de masas que tanto nos in-
dividualiza máis noto a morte,
como ameaza, como proble-
ma. Unha labrega, a miña aboa
por exemplo, tiña vínculos fa-
miliares moi extensos, e esta
muller tiña ante a morte unha
actitude arcaica, quizais histo-
ricamente superada, pero con
moita máis serenidade que a
do home moderno e desde lo-
go que a miña. En Galiza había
xente que se metía na cama a
esperar a morte. A nosa rela-
ción como “homes posmoder-
nos” coa morte é tan proble-
mática e tabú como a nosa re-
lación coa vida. Que pouca re-
lación temos coa natureza, on-
de sucumbir e nacer é un xogo
repetido, eterno, fermoso aín-
da que terríbel!�

‘O tempo, a violencia e a morte son
as miñas fixacións literarias’

’’En Galiza habái xente
que se metía na cama
a esperar a morte”
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xo
Xosé Miranda

T res son as figuras do lobo na literatura oral europea: o
lobo do mito, o do conto e o da lenda. O lobo do con-

to é un parviolo moi brutamontes e moi confiado, ao que
sempre enganan o raposo, o coello, o home, a vaca, o por-
co, as ovellas, os castróns e as galiñas. Ata perde batallas
contra os sapos ou contra os abesouros. Sempre famento,
só pensa en encher a andorga. Non é de fiar, porque, co-
mo non ten romana, pesa como lle dá a gana. E aínda así
semella arrepentido e mesmo vai confesar. Un individuo
risible, en suma.

Pero non nos enganemos. Debe haber unha causa, e
haina, para que maltratemos así o lobo nos contos. A cau-
sa é, presumiblemente, o medo que lle temos ao lobo “re-
al”. Como tememos o lobo, ímonos rir del nos contos, que
xa se sabe que son mentira e que no fondo reflicten os no-
sos desexos e non a realidade. Se eu son un ninguén, ta-
mén podo ser un príncipe. Se son unha criada, ben podo
ser a Borrallenta. Se o lobo é terrible, ben pode ser risible.
Se non teño un can, ben podo atopar un tesouro. E se son
o fillo parvo, vai resultar que son o listo. Non hai nada
máis democrático ca os contos.

Con que nos rimos do lobo porque o tememos. Unha ra-
zón similar á que nos leva a rirnos do demo (pero só nos
contos), figura que é neste ámbito intercambiable coa do lo-
bo, só que noutro tipo de contos: o lobo nos de animais, o
demo nos que Thompson chamou “Contos do ogro parvo”,
que en Galicia son sempre protagonizados polo demo.

Rimos do que tememos cando cremos que estamos a
salvo. Pero desto pódese deducir que o lobo é unha figura
central nos medos dos europeos desde hai ducias de miles
de anos. Talvez, se puidésemos preguntarlles aos nosos pri-
mos neandertais, desde hai centos de miles de anos. E, sen-
do así, a súa figura no mito e na lenda é ben distinta da súa fi-
gura no conto.

No mito, neses mitos que en parte proveñen dos libros
de animais de Plinio ou de Claudio Eliano, dos fisiólogos e
bestiarios, e da mitoloxía paneuropea anterior aos roma-
nos, o lobo fascina coa mirada, causa embazamento, déixa-
te mudo, provócache o arrepío. O mellor remedio contra el
é velo antes de que nos vexa. Porque é o amo da noite, non
pode andar nin acometer máis ca de noite. Ve no escuro e
foxe da luz e da música. Ten medo do lume. Os seus ollos
brillan coma brasas. Coa súa ollada obstrúe o fogo das esco-
petas e as balas non lle dan. Non se lle pode disparar de fron-
te, pois dese xeito non sae o tiro. Só pode comer a metade
esquerda das súas vítimas. Ama a liberdade e é rebelde, non
se somete. Ataca o home e devora nenos e gando, todo o
gando do mundo. De noite médralle o corazón, faise forte.
Nos Contos do Valadourofálase dun home que tiña unha
pel de lobo. De noite os pelos da pelica poñíanse en pé. Un
rapaz do Instituto de Meira contoume que o seu avó matara
un lobo e lle sacara o corazón. Levou este para a casa e me-
teuno nun recipiente con auga. Pola noite o corazón me-
drou, medrou, medrou ata que estalou o vaso.

O lobo! os ollos o lombo do lobo!�

O LOBO DO CONTO 
E O DO MITO

’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’O lobo fascina coa mirada,
causa embazamento, déixate
mudo, provócache o arrepío”

matográficos de presen-
tación-proxección-coloquio,
que finalmente, as autorida-
des municipais non conside-
raron oportunos. Con poste-
rioridade, en máis dunha oca-
sión, pediume desculpas, co-
mo se a imposibilidade de ma-
terialización  do proxecto se
debese a el. 

Un tempo despois, en 1998,
a inesperada morte da súa cu-
ñada, a actriz Marisa Soto,
axuntóunos nos actos funera-
rios en Silleda unha tarde sole-
ada e triste de verán, na que a
súa habitual vitalidade rebor-
dante se deixaba ver notabel-
mente desprazada pola pre-
senza da pena.

A partir de 1995, son os
anuais encontros literarios e so-
ciopolíticos, de Mariñán e
Mondariz respectivamente, da
Fundación Carlos Casares, os
que me proporcionan a benfa-
dada oportunidade de compar-

tir gratos momentos de conver-
sa e bo humor co amigo. Mais,
se cadra, o privilexio maior, era
poder ser testemuña das súas
oportunas e brillantísimas in-
tervencións. Asistir ás súas
emocionantes, estimuladoras e
divertidas alocucións públicas,
nas que o mesmo podía realizar
unha aguda eséxese sobre o
tempo na súa concepción máis
filosófica, que se referir ao mes-
mo como procedemento retó-
rico da narración, ou debullar
–ante unha nutrida audiencia
maiormente feminina– unha
apaixoada e provocadora de-
fensa da misoxinia, malia a súa
probada condición de amante
do amor. Vermos un día xuntos
o filme de Truffaut, L´Homme
qui aimait les femmes, era outro
propósito que tampouco se
chegou a realizar.

Coa súa definitiva ausencia,
perdemos unha das mentes
máis lúcidas e privilexiadas da

nosa cultura actual. Desapare-
cendo el, tan precisado de pro-
tección (aínda que non o mani-
festase), quedamos todos un
tanto desprotexidos. Os que o
miramos con atención e, con-
secuentemente, o admiramos e
queremos, sabemos que a ca-
rón da súa exaltada vehemen-
cia, do seu ton por veces desa-
fiante, estaban a desafección
por todo poder que non fose o
da razón, o gusto pola xusta dia-
léctica, a procura do sentido
verdadeiro das cousas, un ben
entendido orgullo, unha grande
tenrura e unha auténtica bon-
homía. Se cadra, as “máscaras”
das que fala Carlos Fernández. 

Estas e algunhas outras cou-
sas acodiron ao meu maxín na
friaxe augaxenta do venres pa-
sado, no camposanto do Bar-
queiro, onde agora repousas o
teu desacougo non lonxe do
mar, benquerido Anxo, meu
Rei, Ballesteros.�

>>>

XAN CARBALLA
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Antonio Cendán
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

OOs nosos autores
máis prestixiosos
sempre gozaron do
recoñecemento

dos seus conveciños e da ad-
miración de toda a sociedade
galega, aínda que a veneración
da súa figura se fixese tarde ou
despois de que investigadores
foráneos descubrisen que a
súa obra merecía perdurar.
Moitos serán eternamente
lembrados con estatúas, rúas
ou monolitos. Non embargan-
te, hai outros xeitos de que per-
manezan na memoria colecti-
va para facer que o seu recordo
sexa máis pracenteiro, sen re-

correr ás tópicas placas ou bus-
tos que co paso dos anos rema-
tan no deterioro máis absolu-
to, no medio da ignorancia po-
pular, sinxelamente porque
aquelo non lles di nada ou tan
só serve para adorno dunha
praza, parque ou algunha anti-
ga casa perdida na zona vella
dalgunha vila.

Unha das maneiras máis fer-
mosas de lembrar a aqueles
que deixaron a súa pisada a tra-
vés da súa pluma son as rutas
ou itinerarios que percorreron
eses escritores ou poetas ao lon-
go da súa vida, nas vilas que lles
viron dar os seus primeiros pa-
sos e que logo tanto influirían
nesa obra que os perpetuou.
Dous dos máis universais auto-

res galegos de todos os tempos,
Rosalía de Castro e Álvaro Cun-
queiro, xa gozan dende hai
anos desas rutas polas que an-
daban cando se encontraban
cos comúns dos mortais.

OS CARREIROS CO CANTOR CELTA. Es-
te ano, o célebre cantor celta
da nosa terra, Eduardo Pondal,
tamén terá un percorrido que
o lembre, grazas a interven-
ción da asociación cultural
“Monte Branco”, en colabora-
ción coa Deputación Provin-
cial da Coruña e a Fundación
Comarcal, que proporcionou
os fondos económicos proce-
dentes de AGADER.  A idea
desta ruta débese ao devandito
ente cultural, ademais do tra-
ballo que fixeron Xosé Manuel
Varela e Xosé María Varela.

Cos fondos económicos en-
cargáronlle a un prestixioso es-
cultor de Cabana de Berganti-
ños, Anxo Cousillas, a sinaliza-
ción do camiño de Pondal. Es-
ta fíxose mediante a instala-
ción de menhires que lembran
a obra do bardo galego. Hai

cinco que teñen unhas maio-
res dimensións que outros. To-
dos eles teñen en común a fi-
gura da faciana de Pondal na
que salienta o seu portentoso
nariz que, curiosamente, é o
principal indicador da ruta en
honra ao autor do poema que
serviría de letra ao himno. Ta-
mén en cada un destes prehis-

tóricos monumentos se deixa-
ron impresos os versos dalgúns
poemas que fan referencia ao
seu Ponteceso natal. Así póde-
se ler, entre outros, “Fun polo
camiño do Couto”.

A ruta pondaliana comeza
na súa casa natal e prosegue
durante case tres quilómetros
até o Monte Branco. Pero, nes-

MA A INE.40.ZG

A ruta de Pondal, un xeito diferente d
O autor de Os Pinosxa conta,
igual que Rosalía e Curros, cun itinerario
que visitar, promovido pola asociación
Monte Brancode Ponteceso

ESCRITORES NA SÚA TERRA

O monolito na súa memoria a carón da ponte do Anllóns e perto da casa natal [á dereita]. Na outra imaxe, os característicos hórreos da zona, labrados en pedra.

A igrexa de San Tirso de Cospindo, onde foi baptizado.
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bautismais o 10 de febreiro de
1835. Nese treito que separa a
vivenda natal do templo parro-
quial encóntrase o Castro do
Cerezo, ao que fai referencia na
súa obra. Tamén encontramos
as agras e outros lugares em-
blemáticos que foron inmorta-
lizados polo cantor de Ponte-
ceso a través dun pequeno es-
tudo de toponimia.

A IGREXA DE COSPINDO. A igrexa de
Cospindo é fundamental na
obra do autor de “Os Pinos”,
pola obsesión que tiña coa
morte, xa que sufriu varias cri-
ses nerviosas a consecuencia
da ansiedade que lle provoca-
ba pensar no “máis alá”. Ade-
mais, Pondal faría varios testa-
mentos nos que daba conta de
onde quería ser soterrado, un
deles a desembocadura do río
Anllóns para que os mariñeiros
cantasen ao chegar a terra:
“Aquí xace o cantor do noso ei-
do”, xa que el quería ser lem-
brado e recoñecido coma o
cantor da raza celta. Ao carón
do santuario está outro dos fer-

te longo treito hai certos luga-
res, paraxes e monumentos
que marcaron a vida do cele-
bérrimo poeta da Costa da
Morte. Así, partindo da casa
onde Eduardo Pondal chorou
por primeira vez, séguese polo
camiño do Couto até a igrexa
de San Tirso de Cospindo, on-
de o poeta recibiu as augas

mosos e emblemáticos monu-
mentos de Ponteceso, que é a
Casa Reitoral.

No longo camiñar pola ruta
pondaliana encóntranse tamén
sitios que no século XIX tiñan

MA AzG
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un alto grao de misticismo para
os moradores do lugar, entre
eles o coñecido coma A Mato-
gueira, un lugar que, segundo a
tradición, era onde se refuxia-
ban os raposos. Non embar-
gante, o máis lendario é unha
fervenza, coñecida coma o Po-
zo da Señora, onde se di que alí
vivía unha muller encantada.

O percorrido en honra a
Pondal remata nun punto tan
idolatrado por el como é o pico
do Monte Branco, despois de
recorrer arredor de 800 metros
dende as augas do lugar en-
cantado. Dende a súa altitude
divísase todo o encanto que se
xunta en Ponteceso. Alí se po-
de contemplar unha paraxe
sen parangón, na que non fal-
tan as tradicionais leiras de mi-
llo, nin tampouco os cabazos
nos que se gardaba este cereal,
nin os cruceiros, nin toda esa
mítica parafernalia que forma-
ba parte dos rituais celtas e dos
nosos devanceiros ás que lle
deu vida literaria o célebre can-
tor de Ponteceso hai xa máis
dun século.�

MA A INE.41.ZG

rente de coñecer a súa obra

A nova ruta que nace en
honra a outro escritor galego
merece ser feita por calquera
que se achegue a Ponteceso
polos máis variados e diver-
sos motivos, dende a propia
paisaxe, unha das máis fer-
mosas da Península, até a
orixinalidade do seu traza-
do, indicado polo profuso
nariz de Pondal, cicelada
nos, non menos orixinais,
menhires que lembran que
alí naceu o gran cantor, pa-
sando polos fermosos mo-
numentos, tanto os feitos
pola man do home coma os
trazados pola propia nature-
za. Non é menos digna de
aproveitar esta magnífica
ruta cultural e natural para
poñela de escusa e así facer
ese aconsellado paseo para
perder eses quilos que so-

bran, liberarse do estres co-
tián ou simplemente para
achegarse as marabillosas
terras da Costa da Morte,
esas nas que nun xa afastado
día invernal do mes de fe-
breiro de hai máis de 170
anos lle dera a vida ao que
logo sería o máis ilustre can-
tor da raza celta.�

O nariz indica o camiño

’’A ruta pondaliana comeza
na casa onde chorou
por primeira vez e prosegue
durante case
tres quilómetros
até o Monte Branco”

’’A igrexa de Cospindo
é fundamental na obra
do autor, pola obsesión
que tiña coa morte”
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E desta sorte pasamos
a noite con grande gosto
de parolar nos cansamos,
e defuntando o magosto
coas meniñas rebuldamos. 

F.  Añón

Xerardo Dasairas
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

DDespois da introdución
escolar e cinemato-
gráfica do deturpado

divertidas luminarias na véspera
de Defuntos. E moitos menos
saberían relacionar este feito co
festival gaélico da véspera do in-
verno ou Calan Gaeaf e os seus
ritos de chegada do Mais Alá dos
heroes míticos (Tuatha Dé Da-
nann) aproveitando nese día, a
desaparición dos límites entre
este mundo e o sobrenatural.

Porén, moitos dos nosos de-
vanceiros, si que adoitan esten-
derse en explicacións diversas
sobre o que significa o Magosto,
aínda que a maioría tamén se
pronuncia por definilo como
unha festa tradicional de Galiza
na que toda clase de xente (mo-
zos e vellos, homes e mulleres) se
xunta para compartir en grupo
as castañas asadas e o viño novo.

Comensalismo e rito de paso,
son pois, as características mais

perceptíbeis da celebración do
Magosto, celebración que non
ten un día concreto e que se pro-
longa durante os meses de outo-

no, tendo como puntos álxidos e
de sona as datas patronais do
San Martiño e do San Andrés.
Desde hai uns anos, esta cele-

halloween ianki, prodúcese
unha xeira reivindicativa máis
purista e europea que deman-
da o Samain, Samhain ou Sa-
monios da cultura celta como
algo propio de nós. 

Moi poucos dos nosos anter-
gos de antes e de hoxe podería
explicarnos o significado destas
verbas, a menos que llas relacio-
nemos co divertimento de balei-
rar as cabaciñas ou calacús (pe-
quenas cabazas) para facérense

O lume máxico, tempo de magostos
Nin os celtistas da tradición histórico-
literaria chegaron a intuír que unha data
ritual de tradición celta puidese alcanzar
tanto predicamento nesta Galiza de hoxe,
máis moderna e máis urbana
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TRADICIÓNS VIVAS

Festa da Castaña en Folgoso, O Caurel, que se celebra este domingo 9.

Superficie soutos: 50.000 Ha.

Produción castañas: Entre 15.

000 e 25.000 Tm/ano.

Especies: 140 rexistradas. Entre

as máis demandadas: Famosa,

Negral, Longal, Garrida e Parede.

Outras: Amarelante, Branca, Lou-

ra, Luguesa, Verde, Rapada, Rai-

gona, Presa...

Prezo: Entre 0,4 e 1,4 euros se-

gundo cualidade e calibre.

Industria:21 empresas envasa-

doras e transformadoras: Marron

Glacé e Cuevas de Ourense, Cas-

tañas Naiciña de Chantada, Aso-

ciación de Produtores de Casta-

ña de Conso Frieiras,Castañas Ba-

rredo do Barco de Valdeorras e

Alibós (Ebro-Puleva)  de Monte-

rroso, Rufolo de Riós... Adicadas

exclusivamente á castaña hai se-

te en Ourense e tres en Lugo.

Castaña de Galiciaten solicita-

da a Indicación Xeográfica Prote-

xida (IXP). Ademais da castaña en

cru e o marrón, amparará tamén

a fariñas e castañas secas e con-

xeladas.�

A industria da castaña
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bración de carácter rural, cobrou
grande auxe nas cidades da man
dos centros escolares, das aso-
ciacións veciñais e de diversos
colectivos culturais, atraendo a
gran número de persoas que na
súa xuntanza, procuran a cohe-
sión vivencial dos despersonali-
zados barrios urbanos.

DESAPARICIÓN DE CASTIÑEIROS.Cer-
to é que, durante moito tempo,
numerosas zonas de Galiza non
celebraban o Magosto colecti-
vo, mais isto non foi debido á
perda da tradición senón á de-
saparición dos castiñeiros polo
mal da tinta en case todo o país,
afectándolles especialmente ás
zonas costeiras onde segundo
os datos eran máis abondosos.

Nas pequenas vilas e nas pa-
rroquias, aínda que se percibe o

Magosto con idéntico obxectivo,
este goza asemade de caracterís-
ticas seculares, de ritos e dun so-
porte místico que en certa medi-
da se asemellan ás crenzas dos
gaélicos no seu exclusivo día do
Samonios. E é que no ritual do
Magosto tamén se intúe unha
festa de carácter pirofórico con
matiz funerario (Murguía, Tabo-
ada...) que apunta a un culto ás
ánimas e que moitos ven cristia-
nizado no día dos Defuntos (ce-
lebración popular) ou de Todos
os Santos (mortos oficiais). 

A castaña non só foi un ele-
mento básico na alimentación
dos nosos devanceiros senón
que  tamén se lle atribuían pro-
piedades profilácticas e sanda-
doras, a quen as levase consigo,
das almorrás e de liberación do
mal de ollo e da envexa. 

Co tanxer das campás a de-
functus ploro(toque de ánimas)
facíanse antano os magostos
nos camposantos e xantábanse
as castañas acompañadas de vi-
ño mesmo dentro da igrexa co-
mo se recolle nas Sinodais de
Mondoñedo. Acudir aos cam-
posantos con zonchos (castañas
cocidas con anís) pendurados,
depositalos enriba das tumbas
ou poñelos na mesa da cociña
para sustento das ánimas, eran
tamén outros dos costumes de
carácter funerario que nos
transmitiron as crónicas rurais
de antano.

Idéntica misión relacionada
co Mais Alá teñen as lumaradas
que se acenden nos montes ou
nos alpendres ao chegar a noiti-
ña e que na súa prolongación

gostos
Valor nutritivo
AAss  ccaassttaaññaass  ssoonn  rriiccaass  eenn  hhiiddrraattooss  ddee  ccaarrbboonnoo  ccoommpplleexxooss..  AA  ccaannttiiddaaddee  ddee  ggrraaxxaa  qquuee  ccoonntteeññeenn  éé  ssee--
mmeellllaannttee  áá  ddooss  cceerreeaaiiss  ee  mmooii  iinnffeerriioorr  áá  ddooss  ffrrooiittooss  sseeccooss..  PPoollaass  ssúúaass  pprrooppiieeddaaddeess  ee  ppoolloo  sseeuu  ccoonnttiiddoo
eenn  aauuggaa  ((5500%%))  aa  ccaassttaaññaa  éé  uunn  ddooss  ffrrooiittooss  sseeccooss  ddee  mmeennoorr  ccoonnttiiddoo  ccaallóórriiccoo..  

CCoommppoossiicciióónn
((110000  ggrraammooss  ddee  ppoorrcciióónn  ccoommeessttííbbeell))

Calorías .............................165
Hidratos de carbono .....36,6
Proteínas (g) .........................2
Febra (g)  ............................5,5
Graxa (g) .............................2,2
Calcio (mg) .......................145
Fósforo (mg) ....................256
Magnesio (mg) ................234
Folatos (mcg) ...................141

mcg = microgramos.

Algunhas tardiñas, entre lusco e fusco,

séntese nos soutos

o estoupar das castañas asadas

e o barrumbiar dos alegres magostos.

E o chegar as noites

e saír a sombra fóra dos seus tobos,

fórmanse as fiadas

onde se contan os tráxicos contos

e se fala de trasnos e meigas

e se lembran pantasmas e agoiros.

Eladio Rodríguez

Colle castañas, ruliña, 
que son dos meus castiñeiros 
e faremos un Magosto 
os dous solos ti e mais eu. 
Féndeas para que non estoupen, 
e con ponlas dos piñeiros, 
acende axiña para asalas, 
un lume que chegue ao ceo. 
Que aínda non temos de abondo? 
Estánche as árbores inzadas de ourizos, 
e nun instante abaixo vounos botar...
Xa caeron mais de trinta... 
Dis que están moi pechados? 
Esmágaos cunha pedra
e as castañas bota a asar. 
Parece que se apaga o lume. 
Aí che van unhas ramiñas... 
Non sopres ti miña xoia, 
que o vento é moi traidor 
e métese polos ollos. 
Non revolvas coas manciñas! 
¿Non cho dixen?... 
Toma un bico, para calmar ese dolor. 
Agarda que vou polo viño.
Ves como non tardei nada? 
Pois agora bebe e dáme despois 
a xerra para aquí que para saber 
o que sabe a túa boca adobiada 
quero poñer os meus beizos, 
no sitio onde os poñas ti. 
Acabáronse as castañas? 
Pois acabemos o viño, 
e vámonos para casiña, 
que a noite pechando está. 
Para final deste Magosto, 
dáme Sabela un biquiño, 
que de aquí a un ano xusto 
Sabe Deus quen vivirá! 

Rodríguez Elías 

temporal e nos ámbitos máis
urbanos, foron logo substituí-
das polas lampadiñas de aceite,
chamadas mariposas as máis
modernas. A súa misión pri-
mordial non só era a liberación
dunha ánima cada vez que es-
touraba ou se consumía unha
castaña, senón tamén a de guiar
e aquecer neste día os espíritos
errantes nas tebras (mentepsi-
cose) no seu achegamento ao
lar primixenio. E aquí, quen me-
llor pode cumprir esta misión, é
a grande fogueira acendida no
exterior da casa, nun eido, nun
outeiro... e por esa sacralidade
non se debe cuspir nin mexar
nela. E o lume debe extinguirse
por si mesmo até o refugallo cin-
cento que vencido polas tebras
da noite, fai aflorar na resaca re-
cónditos pensamentos que nos
xunguen en ancestral rito cos
nosos devanceiros: O Magosto
devén así en inconsciente ceri-
monia, no “Magum ustum”, o
lume máxico que xa intuíra o
Padre Sarmiento nas súas pes-
cudas filolóxicas.

Mais nesta nosa festa tradi-
cional do outono, tamén so-
brancean outros rituais máis
lúdicos e polo tanto mellor
perceptíbeis por todos como
son as chanzas, os tingues (a
nosa enxebre maquillaxe de
espírito), os contos, as cantigas
e os xogos de namorar que re-
colleron os nosos poetas.�
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VV én de saír a rúa Os
Bolechas queren sa-
ber... como é a Pataca
de Galicia(Edicións

A Nosa Terra), un libro no que
Braulio, Loli, Sonia e o restos dos
pequenos da familia Bolechas
descobren como se sementan,
colleitan e de onde proceden as
patacas que os seus país lles pre-
sentan no prato á hora de xantar.
Neste caso, Pepe Carreiro aché-

no terceiro cultivo agrícola máis
importante en Galiza.

O seu peso é fundamental
na economía do noso país pe-
ro tamén conta cun papel des-
tacado na nosa alimentación.
Segundo as cifras que baralla o
Consello Regulador da IXP Pa-
taca de Galicia, os galegos co-
men de media ao redor de 80

quilos de patacas ao ano, 20
máis que no resto do Estado. 

HISTORIA DE DESENCONTROS E MISTE-
RIOS. A historia da pataca está a
medio camiño entre a crónica
real e a lenda transmitida de pa-
ís a fillos. Ao parecer que se cul-
tivou organizadamente hai uns
8.000 anos antes da nosa era en
áreas montañosas dos Andes
onde non medraba o millo,
principal sustento dos Incas.
Está documentado que o espa-
ñol Gonzalo Jiménez de Quesa-
da descubriuna en 1537, pero a
planta non chegou ao Reino de
Castela até 1560. Algúns exem-
plares foron enviados ao Papa
como curiosidade e floreceron
nos xardíns romanos durante
moitos anos antes de ser consi-
deradas comestíbeis.

En toda Europa usouse nun
principio como planta orna-

galle aos máis pequenos á Pata-
ca de Galicia, a primeira de Euro-
pa coa distinción de Indicación
Xeográfica Protexida, e única,
xunto coa de Prades (Cataluña),
en todo o Estado.

O libro, editado en colabora-
ción coa Indicación Xeográfica
Protexida Pataca de Galicia,
persegue aclarar o misterio que
encerra para moitos nenos, es-
pecialmente urbanos, a proce-
dencia e orixe das patacas, un
produto que se ten convertido

A pataca, o tesouro escondido
Coincidindo co Ano Internacional da Pataca,
os Bolechas mergúllanse no cultivo e historia
da Pataca de Galicia, o primeiro tubérculo
europeo amparado baixo unha Indicación
Xeográfica Protexida. Onovo libro foi
presentado no I Salón Monográfico da Pataca
celebrado en Xinzo de Limia

ANOSATERRA
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Plantación de patacas e [á dereita] recolleita.

’’Os galegos comen de media
ao redor de 80 quilos de
patacas ao ano, 20 máis que
no resto do Estado”

’’Algúnhas sementes
americanas recibiunas o
Papa e floreceron nos seus
xardíns moito antes
de ser consideradas
comestíbeis”

O REI DOS TUBÉRCULOS
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mental, pero pronto comezou
un tímido consumo deste tu-
bérculo por parte das clases
máis pobres. En Galiza, a pri-
meira mención do cultivo da
pataca refírese ao 1607. As me-
morias do Arcebispado de San-

tiago, do cardeal Jerónimo de
Hoyo mencionan que nesas da-
tas sementáronse na horta do
Mosteiro de Recoletos de Her-
bón cunha produción abondo-
sa pero “moi bastarda”. 

Contra o século XVII, coas

epidemias que reduciron a
produción de castañas, come-
zouse o debate de se a pataca é
ou non comestíbel. Antoine
Parmenier foi un dos seus
grandes defensores. Tras so-
brevivir durante anos encarce-
rado comendo patacas, este
farmacéutico conseguiu inte-
resar ao rei de Francia e con-
vencer os seus compatriotas
das propiedades do tubérculo.

Como destaca John Reader,
autor de Propitious esculent: a
pataca na historia do mundo, “a
pataca foi decisiva para o desen-
volvemento dos imperios andi-
nos, pero o seu valor foi máis evi-
dente en Europa. Nunca ocorre-
ra nada semellante en ningún
lugar do mundo. Despois de mi-
lenios de dependencia do trigo,
de súpeto Europa topou un cul-
tivo complementario que non
só prosperaba nunha variedade
máis ampla de solos e de climas,
senón que produce catro veces
máis carbohidratos por unidade
de terra e de man de obra. Onde
se adoptou a pataca multipli-
couse a poboación”.

LONGO PROCESO BUROCRÁTICO. A
sona da calidade das patacas
galegas e a utilización fraudu-
lenta desa etiqueta en produ-
tos que nunca pasaron polo
Padornelo en supermercados
e na hostalaría fóra de Galiza
foron o detonante para que co-
mezase o longo proceso de
protección deste tubérculo da
especie Solanum Tuberosum
L, da variedade Kennebec. 

O primeiro paso para a pro-
tección legal desta pataca culti-
vada na zona de Bergantiños,
Terra Cha e a Mariña, na comar-
ca de Lemos e na Limia, ovalada
de pel lisa, deuse en 1999 coa súa
declaración de Produto de Cali-
dade. A protección, que só afec-
taba ao territorio de Galiza, au-
mentou cando se lle concedeu a
Denominación Específica, apli-
cábel a todo o Estado. Dende
2007 goza da Indicación Xeográ-
fica Protexida.

Na campaña pasada, produ-
círonse máis de 7.200.000 quilos
de Patacas de Galicia e, como si-
nala Ricardo Losada, secretario
do Consello Regulador da IXP
Pataca de Galicia, o seu cultivo
está a crecer ao igual que o fai a
demanda. Na actualidade esta
IXP conta con 732 produtores,
11 plantas de envasado e máis
de 530 hectáreas de superficie de
cultivo en toda Galiza. �

do
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Nacións Unidas declarou
2008 Ano Internacional da
Pataca, por moito que poda
sorprender. Con esta medida
perséguese crear conciencia
da importancia da produción
e uso da pataca como alimen-
to nos países en desenvolve-
mento e para contribuír co
cumprimento do primeiro
Obxectivo de Desenvolve-
mento do Milenio (erradicar a
pobreza extrema e a fame) e a
súa vez asegurar a estabilida-
de do medio ambiente.

Este tubérculo xa se ten
convertido en parte funda-
mental da alimentación mun-
dial e ostenta a marca de ser o
produto non cereal número
un. En 2007 acadou a cifra sen
precedente de 320 millóns de
toneladas de produción. 

MAPA EN CAMBIO. Segundo
apuntan os informes de Na-
cións Unidas, o sector mun-
dial da pataca atravesa gran-
des mudanzas. Se até os 90

case a totalidade do cultivo
deste tubérculo situábase en
Europa, América do Norte e
os países da antiga Unión So-
viética dende eses anos pro-
duciuse un aumento especta-
cular da produción e consu-
mo en Asia, África e América
Latina. En 2005, por vez pri-
meira, a produción de pataca
do mundo en desenvolve-
mento excedía a dos países
desenvolvidos. China conver-
teuse no primeiro produtor
mundial de pataca, e pouco
menos dunha terceira parte
de todas as patacas, colleitan-
se hoxe en China e India.�

Un ano para a pataca

’’Un terzo da produción
mundial de pataca recóllese
na China e na India”

De primeiras as patacas non foron do agrado dos galegos.

O volume protagonizado
polos Bolechas foi presenta-
do no I Salón Monográfico
da Pataca, celebrado a pasa-
da semana en Xinzo de Li-
mia cunha afluencia desta-
cada de publico e coa parti-
cipación de máis de 40 pro-
dutores. O Salón, que se
arreda do concepto de feira
no seu funcionamento, ten
como antecedente Expo Li-
mia. Nesta primeira edición
estivo representado o sector
da pataca, tanto a nivel esta-
tal coa presenza de diversos
produtores, como interna-
cional da man de agriculto-
res portugueses e polacos.

Como explica Ricardo

Losada, secretario do Con-
sello Regulador da IXP Pata-
ca de Galicia, o salón quería
servir de escaparate das in-
novacións que se están pro-
ducindo no cultivo do tu-
bérculo, dos resultados das
investigación que se levan a
cabo na materia e para dar a
coñecer os diversos produ-
tos. No seu marco celebrá-
ronse o I Concurso de Ta-
pas, no que resultou vence-
dor Bar O Peto, o I Certame
de Contos, con máis de cen
nenos participantes e o I
Certame de Recoñecemen-
to da Pataca. O balance que
fai tras a clausura é de  “moi
positivo”.�

I Salón en Xinzo
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COGOMELOS.

A andoa

O xénero dos Boletus é un dos
máis seguros que aparecen en
Galiza. Son sinxelos de identifi-
car, por carecer de lamelas no
seu himenio e ter no seu lugar
unha especie de esponxa, ou pe-
quenos tubos porosos. Reciben
outras denominacións científi-
cas como Gyroporus, Xeroco-
mus, Suillus, Leccinum, Chalci-
porus, Pulveroboletus ou Tylopi-
lus, en función das diferenzas físi-
cas das distintas partes dos cogo-
melos que os encadran nunha
familia ou noutra, pero cunha
pauta común. Dentro deste xé-
nero, atopamos unha serie de
cogomelos de gran calidade, moi
apreciados na cociña e moi ben
pagados, como son o Boletus
edulis, aereus, aestivalis, fragans,
reticulatusoupinicola cunha ca-
racterística rede que vai dende o
sombreiro até a metade do pé,
sendo éste tan carnoso que pode
comerse. Despois aparecen ou-
tros Boletus de calidade media
como o B. scaber, castaneus, lu-
teus, erythropus ou badius, e fi-
nalmente outros como oB. bobi-
nus oupiperatus (picante),todos
comestíbeis, e só un perigoso, o
Boletus de satanás, que polas ca-
racterísticas do chan en Galicia
non aparece con facilidade.
Tampoco é frecuente a varieda-
de ammophilus,que presenta
certa toxicidade, e outros que es-
tán catalogados como non co-
mestíbeis, entre eles o Boletus al-
bidus ou ocalopus,tóxico en crú.

No caso do Boletus edulis é
un cogomelo moi apreciado en
toda Europa. Comercialízase
seco ou en conserva. O nome
popular en Galicia é andoa, aín-
da que en determinadas zonas

máis perfumado que de cando
en vez asoma entre os anterio-
res máis estábeis. Se o seu nariz
cumpre as expectativas dun
mozo coma el da Ribeira Sacra,
a súa boca anuncia os novos
tempos que para esta denomi-
nación asoman en exemplares
coma o Guímaro, seguramen-
te con máis alardes nos seus ir-
máns maiores o Guímaro Ba-
rrica e o El  Pecado, anuncio
que fala de volume con certa
potencia contida pero sen aga-
rrarse no seu paso, para que no
final fique unha sensación
fresca na boca cun relatorio de
todos os aromas denantes as-
pirados.

A adega que elabora este vi-
ño, sita en Santa Cruz de Bros-
nos no concello de Sober, é
propiedade de Pedro Rodri-
gues Pérez. Como enólogo a se-
guir o día a día dos viños e das
viñas ten a Luís Buitrón e como
ideólogo, ou artista lanzándose
a crear, o xa famoso Raúl Pérez.
Este ano ficará marcado nos
anais desta adega xa que un
dos seus viños, o El  Pecado,
converteuse grazas aos algorit-
mos de Robert Parker, que o
colocou nos 98 puntos sobre
cen posíbeis, no tinto galego
con maior puntuación en cal-
quera guía desde que estas
existen, neste caso na da revista
norteamericana The Wine Ad-
vocate que é a máis determi-
nante do mundo.

A ideoloxía de Pérez atopa
en Galiza as sete ou oito castes
adaptadas aos seus terreos e
climas, algo polo que segundo
el suspirarían moitas zonas, a
partir das que crear viños que
extraen das súas castes e terri-
ñas a máxima expresión, para
iso hai que esperar o bago de
uva, sen présas, como se espera
ao viño na copa, ou debería,
pero isto é asunto da sección
“Mundoviño”.�

Antonio Portela
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ESTILO.

Dous cabalos
cubista

Berlingo, Partner ou C4 Picasso
son algúns dos modelos prota-
gonistas da produción da fac-
toría de PSA-Citröen en Vigo.
Nun dos anuncios en televi-
sión de máis éxito da marca, os
brazos robotizados dunha liña
de fabricación decoraban un
modelo da marca co estilo su-
rrealista do pintor malagueño.
Agora Andy Saunders, un me-
cánico británico, foi moito
máis aló e aplicou os principios
do estilo cubista de Picasso a
un vello Citröen dous cabalos.

O resultado, un curioso ve-
hículo capaz de superar os cen
quilómetros e que foi bautiza-
do como “O Citröen de Picas-
so”. O traballo para realizar es-
ta caste de tunning durou seis
meses, e segundo o seu autor
“o seu pequeno motor francés
é agora unha obra mestra da
arte logo dun proceso de ma-
quillaxe multicolor e altera-
cións abstractas”. O mecánico,
de 44 anos, sinala que “decidín
tentar eliminar a liña entre de-
seño industrial e arte empre-
gando a Picasso como inspira-
ción”. En concreto Saunders
citou as obras “Os Tres músi-
cos” e o retrato de Dora Maar.

Saunders é coñecido no
mundo dos aficionados ás mo-
dificacións de coches polas súas
obras, que van desde a restaura-
ción de modelos raros, como o
Aurora, até a recreación de pro-
totipos que nunca se produci-
ron, como Ford X-2000. Unha
das súas marcas persoais é a fa-
bricación de modelos “aplana-

dos”, como A Vancake, un auto-
bús Volkswagen, de só un me-
tro de altura ou o Flat Out, un
Fiat 126 que non levanta máis
53 centímetros do chan. Non se
trata só de carrocerías, senón
que poderían empregarse no
día a día. Por suposto, noutros
países nos que pasar a ITV non
sexa tan complicado como é en
España.�

Xurxo González

VIÑOTECA.

Guímaro 2007

Guímaro 2007.
Mencía.

DO Ribeira Sacra.

Guímaro, despois de pedir uns
minutos para tomar aire, ensi-
na con xenerosidade o carácter
das súa personalidade aromá-
tica que basicamente se asenta
en tres piares evidentes coma
son a froita vermella, a máis
doada de apreciar, tamén con
nitidez descansa no aire mine-
ral que nos remite ao solo e á
pedra, no seu caso xisto, e nun
floral azulado coma o aroma

de Ourense recibe o nome de
nízcalo.

O sombreiro ten entre cinco
e 25 centímetros de diámetro, é
hemisférico e logo convexo car-
noso, de cor parda, pero sem-
pre coa beira máis clara. A cutí-
cula sepárase con dificultade e é
viscosa e brillante despois de
chover. 

Non existen as lamelas, se-
nón unha esponxa ou tubos de
tons claros cando o exemplar é
novo, que muda de cor ao opri-
mila. Os poros son escotados,
apertados e brancos ao princi-
pio, mentres que co paso do
tempo se volven amarelos e
despois verdosos.

O pé é robusto e macizo e
pode chegar aos 15 centímetros
de alto e case oito de ancho.
Apréciase culinariamente igual
ca o sombreiro. Moi engrosado
na base, pasa a unha forma ci-
líndrica de tons brancos e ma-
rróns claros. Do mesmo xeito,
presenta un retículo fino que re-
corda a unha rede na parte su-
perior, signo de calidade.

A carne é branca con tonali-
dades pardoavermelladas, de
cheiro agradábel e sabor seme-
llante á abelá, que permanece
inmutábel ao corte.

O seu hábitat adoita estar
baixo coníferas e frondosas.
Aparece asociado aos castiñei-
ros pero tamén podemos colle-
lo baixo piñeiros, habitualmen-
te en pequenos grupos.

Trátase pois dun comestí-
bel excelente, aspecto re-
flectido no seu propio
nome, edulis, que signi-
fica “comestíbel” e
xa o di todo. Acae
moi ben coas car-
nes, pero adquire
un sabor sorprendente en so-
pas ou nunha fabada de cogo-
melos.�

Alexandre Mínguez

viaxar.comer.mercar

Raúl Pérez.
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e as doenzas. Evidentemente,
comprendemos que hai cam-
pos da medicina onde é necesa-
ria unha intervención clínica e
non abonda coa participación
activa do doente.

Ademais do poder autocura-
tivo debemos considerar as
pautas de comportamento que
inciden directamente na nosa
saúde, así fumar, durmir pouco,
alimentarse deficientemente ou
manter unha actitude pesimis-
ta, favorece a aparición de erros
na duplicación das células. Pola
contra, adestrar de forma siste-
mática segundo as característi-
cas particulares, adoptar unha
actitude positiva ou alternar o
ciclos de traballo e descanso de
forma adecuada, facilita unha
correcta reprodución celular.

Non debemos resignarnos e
entregarlles a nosa forza a tercei-
ras persoas. O binomio médico-
doente ten que ser activo e coo-
perativo. O médico debe ensinar
e o doente aprender nunha rela-
ción de cooperación que estará
fundamentada na capacidade
de ambos para solucionar un
problema, cada un dende o seu
papel non na situación actual
onde cerca dun 80 por cento da
poboación maior de 50 anos é
consumidora de pastillas.�

Xurxo G. Ledo
jgledo@gmail.com

Segundo Wolfram Schüffel,
ex director da Clínica Psicoso-
mática de Universidade de Mar-
burg (Alemaña), o 80 por cento
das afeccións e trastornos po-
den tratarse e incluso curarse
coa propia forza do organismo.
Nun experimento da Universi-
dade de Georgia, un grupo de 50
persoas conseguiu que dimi-
nuíse de forma permanente,
mediante sesión diarias de 15
minutos, a tensión arterial.

No Instituto Karolinska de Es-
tocolomo (Suecia) comprobou-
se nun estudo “duplo cego” que
pílulas sen ningún principio acti-
vo son capaces de desencadear
os mecanismos de autocuración
do noso corpo mitigando nunha
porcentaxe moi alta a dor física.
Noutros estudos clínicos realiza-
dos en Alemaña concluíron que
o 60% das úlceras de estómago
eran curadas con placebo.

O neurólogo Oliver Sacks
afirma que todo o mundo ten
talento autocurativo pero que é
necesario aprender unhas téc-
nicas e practicalas. É polo tanto
moi importante informar a xen-
te acerca das súas capacidades,
orientala e facilitar a súa apren-
dizaxe para converter a depen-
dencia en autonomía, rexeitar o
papel de vítimas para converter-
se en persoas capaces de previr,
afrontar e superar os problemas

EXERCICIOESAÚDE.

Os incribles
poderes do corpo

Estamos acostumados a consi-
derar as proezas do corpo como
froito das capacidades de de-
portistas excepcionais ou de
persoas que desenvolveron un-
ha habilidade en grao sumo. Pe-
ro a realidade amosa que non é
necesario ser un atleta de alto ni-
vel ou un especialista extraordi-
nario para conseguir resultados
asombrosos co noso corpo.

Vivimos moi convencidos de
que non podemos intervir na
maioría dos procesos do noso
corpo. Dende o ámbito da medi-
cina xerouse unha dependencia
excesiva dos doentes con respec-
to aos médicos. Estes posúen un
poder de influencia nas vidas das
persoas moi por riba do aconse-
llábel. Moitos preguntaranse, por
que tal afirmación? Algunhas das
explicacións son: porque as con-
sultas están cheas de xente, por-
que se receitan proporcional-
mente máis medicamentos que
nunca e isto non é debido a que
as persoas estean cada vez peor
de saúde ou porque as listas de
espera son cada vez maiores e as
persoas son elementos pasivos
na procura de respostas.  

Dende a administración mé-
dica lánzase a mensaxe de que a
cada doenza correspóndelle un
medicamento, ou que para ca-
da problema hai unha receita. E
ante esta situación cabería pre-
guntarse: que pasaría se se pa-
gase polas consultas e os medi-
camentos? 

Hai estudos que amosan co-
mo unha gran parte das consul-
tas de atención primaria teñen
un compoñente fundamental
de orientación psicolóxica, é di-
cir, as persoas necesitan falar
con alguén, ser escoitados e
confiar en si mesmos. En defini-
tiva, necesitamos desenvolver
as potencialidades autocurati-
vas que todos posuímos e pero
que a maioría descoñecemos.

Vexamos a través de exemplo
as potencialidades sinaladas. No
Baylor Collage of Medicine en
Houston, (EE UU), Bruce Mose-
ley realizou un experimento con
doentes queixados de artrose no
xeonllo. 180 doentes que sufrían
artrose foron operados de forma
ficticia e o 90%, despois de dous
anos, non manifestaba dor.
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BENCOMER.

Ventos
de Camariñas

Restaurante Catro Ventos
Muíño do Vento 81. Camariñas.

Teléfono:981 736 064.

Prezo menú: 9 euros.

No amplo mundo da gastrono-
mía e da restauración hai lugares
onde sempre serven os mesmos
pratos, as mesmas especialida-
des, hai lugares que varían a súa
carta nas distintas estacións se-
guindo un patrón de mercado e
hai locais que van e veñen como

o vento e adaptan a súa cociña e
o seu negocio ás circunstancias
que os rodean. Este último é o
caso do Restaurante Catro Ven-
tosen Camariñas.

Co vento frío, cando os turis-
tas e visitantes abandonan o lu-
gar e cando o longo inverno apa-
rece, este local refúxiase no me-
nú diario. Abre os días laborais
para ser local de reunión de xen-
tes do mar, de traballadores, de
comerciais, de obreiros, de mes-
tres e funcionarios que acoden a
Camariñas. Para eles están os
dez ou doce pratos escollidos en-
tre produtos frescos e mirando
moito o clima. Caldos e sopas, os
días de friaxe e, para os máis cáli-
dos, tortilla, empanada ou salpi-
cón de surimi.E sempre guisos,
potaxes, fabadas, carnes ao for-
no, peixes ao caldeiro e sobre-
mesas caseiras.

Co vento quente, cando retor-
nan os de fóra, o Catro Ventos,
sen abandonar o menú, recupera
a carta, os mariscos, as cigalas, os
percebes, as navallas, as ameixas
e os peixes moi frescos. Unha co-
ciña alegre e aberta de luns a do-
mingo. Agora esperando outra
vez que volte o calor, as mareas vi-
vas refúxianse neste gastronómi-
co espazo da Costa da Morte.�

Xosé Rey
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A data do 11 de novembro, San

Martiño, marca no noso país e na

cultura tradicional ligada ao rural, o

comezo das matanzas do porco e o

punto culminante dosmagostos. 

Inútil e imposible sería dar

conta, no que atinxe a estes últi-

mos, de todos os que se van cele-

brar estes días, polo seu número e

por ser unha festa ligada ao en-

torno próximo da comunidade

veciñal ou de amizades, máis que

ao multitudinario.

Destaquemos logo esta  feira e

romería de Vilar de Francos (Teo),

moi perto de Santiago, donde per-

vive unha importante feira cabalar

cun notable volume de equinos

aparcados ao pé dos carballos da

carballeira desta aldea da Rúa de

Francos. Ao mesmo tempo, a feira

vese acompañada de todo tipo de

postos de venda ao uso nos mo-

dernos mercadiños. 

No San Martiñode Francos co-

existen, nun número ben elevado

de asistentes, o feirante enxebre co

visitante de estracto urbano, e to-

dos eles ateigan logo os numero-

sos postos de polbo e churrasco, si-

tuados no atractivo enclave da car-

balleira centenaria en medio da

aldea. Si se quere ver bons exem-

plares equinos, e tamén aparcar ra-

zonablemente perto da feira, com-

pre chegar a primeiras horas da

mañán, ainda que a romería se pro-

longa até ben entrada a tarde.

Feira do San Martiño de Vilar de Fran-

cos (Teo),  carballeira de Francos, 11 de

novembro, até as 16:00 aprox.

Coordenado por Gonzalo Vilas

obra musical de producción ga-
lega, da compañía Produccións
Acontrabutaca,  o venres 7 no Au-
ditorio Municipal.

CARBALLO
¬MÚSICA.Estereotypo. Os cánta-
bros Estereotypo presentan o seu
disco Join the Electro Funky Party!.Sá-
bado 8, ás 23:00, entrada 5 euros,  na
Sala A Reserva. 

A CORUÑA
¬CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 6
Alain Resnais
20.30 h. Tout la memóire du
monde (1956). Le chent du Syrène
(1958). Guernika (1950). Les staues
meurent aussi (1953). Noite e né-
boa (Nuit et bouillard) (1955). 114´.
Vídeo/Cine. VOSE.
Venres 7 
O cine pensa a arte
20.30 h. Soprallu Oghin Palestina.
Per “Il Vangelo secondo S. Mat-
teo” (Pier Paolo Pasolini, 1963-64).
Scénariodu film Passion (Jean-Luc
Godard, 1982) 106´. Vídeo. VOSE.
Entrada gratuíta.
After Hours / Alain Resnais
23.00 h. Hiroshima mon amour
(1959), 91 .́ VOSE.
Sábado 8
O cine pensa a arte

culo de maxia polo Mago Vituco,
este venres 7, ás 23:00, na Zona Zero.
¬MÚSICA. Faltriqueira. Ac-
tuación deste cuarteto feminino
que combina tradición musical
cunha imaxe renovada. Este  ven-
res 7, ás 21:00,gratuita, na Praza
das Palmeiras.

CAMBADOS
¬MÚSICA. Kin García Trío. O bai-
xista de jazz noiés dá un concerto
este domingo 9, ás 22:00, na sala Ba-
dulake.
¬TEATRO. Arte. Comedia presen-
tada pola compañía Fulano, Men-

gano e Citano, o domingo 9, ás
19:00, no Auditorio Municipal de Xu-
ventude.

CANGAS
¬MÚSICA. Por placer. O grupo  ba-
sea a súa proposta nun pop/rock que
ten algo que contar, cada canción é
unha historia, unha experiencia. O
venres 7, ás 23:00, na Sala Son.

O CARBALLIÑO
¬TEATRO. Robin Hood. Logo de
cinco anos nas cruzadas, Robin
volve á súa vila natal con idea de go-
zar dun merecido descanso. Unha

ALLARIZ
¬MÚSICA. Iván&Josito. Unha
boa combinacion entre a canción
protesta, o amor e, por suposto, o
humor, indispensable nos espectá-
culos deste dúo lucense. O sábado
8, ás 00:00, no  Café-cultural Roi
Xordo.

ARTEIXO
¬TEATRO. Sobre Flores y cer-
dos. Monólogo, adubiado con
números musicais, a cargo do ac-
tor de orixe galega Nancho Novo.
O  venres 7, ás 20:30, no  Centro Cí-
vico Cultural .

AS PONTES
¬TEATRO. Aeroplanos.Unha obra
da compañía galega  Lagarta, la-
garta, interpretada por X. M. Ol-
veira Pico e Ernesto Chao, este
venres 7, ás 21:00, no  Cine Alovi.

BAIONA
¬MÚSICA. A tuna rastafari.
Grupo formado no Morrazo no ano
2005 con compoñentes doutras
bandas locais, até a formación ac-
tual de 10 membros/as. O venres 7,
ás 21:30, no pub Marrucho.

O BARCO
¬TEATRO. Hendaya mon
amour. Farsa sobre uns amoríos
entre Hitler e Franco, polo grupo
Bacana Teatro. O venres 7, ás 21:30,
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.
¬MÚSICA.Norge Batista. O can-
tautor cubano, residente en Galicia
desde hai anos, estará este venres 7,
ás 22:30, entradas a 4 euros, no pub
Aturuxo. 
¬MÚSICA. Gustavo Almeida.
Cantante e compositor brasileiro., fi-
llo da consagrada cantante brasi-
leira Ellen de Lima. O domingo 9, ás
21:30, entradas a 5 euros, no pub
Aturuxo. 

BOIRO
¬TEATRO. Babiliglub. Teatro in-
fantil polo grupo Galitoon, este xo-
ves 6, ás 11:15, na Casa da Cultura.

BURELA
¬TEATRO. Polgariño. Obra de tea-
tro infantil posta en escena polo
grupo Artello Teatro Alla Scala 1:5,
estesábado 8, ás 18:00, na Casa da
Cultura.

CALDAS DE REIS
¬MAXIA.Ollos máxicos. Espectá-

¬ EXPO/COMIC

Alain Resnaisé protagonista

na programación do CGAI ao

longo deste mes. (Na imaxe, Hi-

roshima mon amour)

Un ano de Retranca

O humor gráfico galego, coma
outras manifestacións  propias de
arte sen as discutibles maiúsculas
dos sesudos críticos, tardou ben
tempo en consolidar unha publi-
cación con continuidade e voca-
ción de pago polas colaboracións.
Desde heroicos e voluntariosos
magazines perdidos nos baúles
do tempo e o esquecemento, até
intentos máis sólidos pero gua-
dianescos, coma Can sen Dono
ou Xo!, o humor gráfico e o comic
de humor en galego careceron
históricamente dun asentamento
editorial estable. Fora dos peque-
nos espazos dalgunhas publica-
cións diarias ou semanais, polo
demáis reacias ao pagamento, en
aras dunha difusa contribución a
unha suposta causa xeneral na-
cional ou lingüística.
Esta situación, que deixou máis
dun cadavre exquisito (polo po-
tencial frustrado por anos de inútil
insistencia) polo camiño, non im-
pideu sen embargo que pouco a
pouco se foran consolidando un
crecente número de novos no-
mes con calidade gráfica e  expe-

riencia collida ás veces en publica-
cións estatais. 
A iniciativa da Retranca, revista
ideada e liderada por Kiko
daSilva, pretende ser esa publica-
ción consolidada que dé voz en
galego e dignidade no profesio-
nal a eses novos humoristas, e a
outros/as máis veterans.
Que a revista teña acadado un
ano de vida, sen grandes axudas
externas, é un mérito indudable,
nun mercado cultural xeral no
que o galego segue sen cotizar,

por moito que se diga coa boca
pequena.
Unha mostra de varios traballos
publicados neste ano, selecciona-
dos polo seu factotum daSilva, es-
tarán expostos nunha galería
pontevedresa. Unha boa ocasión
para apreciar unha parte impor-
tante do humor feito desde Gali-
cia, e de apuntarse ao seu segui-
mento habitual nas páxinas da
Retranca.
Galería Sargadelos, Pontevedra,
até o 31 deste mes.

San Martiño 
en Francos (Teo)

Robin Hood, musical de producción galega dirixido ao público máis novo.

Viñeta conmemorativa do aniversario da revista.
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19.00 h.Essais pour une partie de
campagne (Jean Renoir, Claudine
Kaufmann, 1994). Le parti des cho-
ses:Bardot / Godard (Jacques Ro-
zier, 1963). Romanfragment“Ame-
rika” (Harun Farocki, 1983) 49´. Ví-
deo / Cine. VOSE. Entrada gratuíta.
O cine pensa a arte
20.30 h.Les années, Chantal Aker-
man, 1983. 79´. Vídeo. VOSE. En-
trada gratuíta.
Luns 10 
Alain Resnais
20.30 h. Hiroshima mon amour
(1959) 91 .́ VOSE.
Martes 11
Contos de Marineda
20.30 h. El hombre que se quiso
matar, Rafael Gil, 1942. 93 .́ Entrada
gratuíta.
Mércores 12
Alain Resnais
20.30 h. O ano pasado en Marien-
bad(1961).93 .́ VOSE.
Centro Galego de Artes da Imaxe.
Proxeccións na Rúa Duran Loriga,
10 baixo.
¬DANZA.De cabeza. Espectáculo
de danza, realizado pola compañía
Teresa Nieto, o domingo 9, ás
19:00, noTeatro Rosalía Castro.
¬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 outubro.
Atlántica Centro de Arte. 
Luis Prado. Pinturas. Até o 31 de ou-
tubro. Galería de Arte Xerión.  
Heidi Morstang. Fotografías. Até o

8 de novembro. Galería Ana Vilaseco. 
Ana Lloret. Pinturas. Até o 5 de no-
vembro. Galería Arte Imagen. 
¬EXPO. Un día en Mongolia.
Máis dun centenar de obras, pezas e
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 con-
temporáneo.Até o 15 de novem-
bro no Museo de Arte Contemporáneo
Unión Fenosa.
¬EXPO. A escultura en Fritz
Lang. A Fundación Luís Seoane
acolle esta exposición, que explora
a importancia da escultura naobra
do gran director de cinema vienés,
especialmente en pezas clave da
súa filmografía, como Metrópo-
lis(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.
¬EXPO.Na frente unha estrela.
A Real Academia Galega homenaxea
a un dos seus fundadores, o poeta
Curros Enríquez, no primeiro cente-
nario da súa morte cunha exposición
inédita de cen obxectos orixinais. Até
o 23 de novembro, na Sala de exposi-
cións do Palacio Municipal.
¬MÚSICA. Carlos López Quartet.
Jazz electro-acustico do máis alto ni-
vel onde a improvisación prima por
encima de todo. Este venres 7, ás
23:00, no Jazz Vides.
¬MÚSICA. Hate is Just a Feeling
+ Bastards on Parade. Actua-

ción este sábado 8, ás 22:00, no
Garufa.
¬MÚSICA. Knell. Concerto, o sá-
bado 8, ás 22:30, no Mardi Grass.
¬MÚSICA. Extremoduro. O agar-
dado retorno aos escenarios de unha
das bandas máis influíntes do rock
hispano. Tamén actúanMemoria de
Pez como acompañantes. O ven-
res7, ás 20:00 (apertura portas), en-
trada 22/26 euros, no Coliseum.
¬MÚSICA.Antonio Vega. O com-
positor e intérprete de referencia no
pop español desde os 80 ofrece un
concerto en formato eléctrico e con
banda. A entrada anticipada,17 eu-
ros, na sala 20. Actuación para este
sábado 8, ás 00:00, no Playa Club. 
¬TEATRO. Xesucristo Supers-
tar. A ópera rock que Andrew
Lloyd Weber e Tim Ricecrearon en
1970, reeditada nunha montaxe
que tirou moitos meses en cartel e n
Madrid.  O xoves 6, ás 21:00 . Venres
7 e sábado 8, ás18:30 e 22:00. E do-
mingo 9, ás17:30 e 21:00 , no Teatro
Rosalía Castro.
¬TEATRO. A boa persoa de Se-
zuán. O Centro Dramático Ga-
lego comeza a nova tempada con
esta obra escrita por un exilado
Bertolt Brecht en California hai 65
anos. A dirección é do luso Nuno
Cardoso. O venres 7 e sábado 8, ás
20:30 , no Teatro Rosalía Castro.

FERROL
¬CINE. Galiza: o cine en ga-
lego .Ciclo que  trae un filme cada
martes ás 19:00,  no Ateneo Ferro-
lán. O martes 11 proxéctase
Lena,deGonzalo Tapia(2001). 

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

A boa persoa de Sezuán, úl-
tima montaxe do CDG, base-
ada nun texto de Brecht, estará
en cartel na Coruña.

XVIII Festival 
Internacional 
de Jazz Cidade de Lugo

O Festival de jazz lucense chega
á súa edición número 18. Farao
cunha interesante selección de
artistas internacionais e galegos
do mundo jazzístico. Até o 15
deste mes desfilarán pola ci-
dade da muralla os jazzistas Da-
nilo Perez, Lee Konitz, Avishai
Cohen, Mike Stern, Randy Brec-
ker, Jean Michel Pilc,  ou Chris-
tian Scott, así como as forma-
cións galegas Cool Beat ou
Sumrrá, entre outros.

Lee Konitz(nacido en 1927) é
un xa lexendario compositor e in-
térprete do saxo alto. un dos míti-
cos propulsores do estilo Cool
Jazz, Konitz tamén ten tocado en
clave BeBop  e Jazz de vangarda.
Foi un dos poucos saxos altos en
manter un estilo diferenciado,
nos anos 50, do de Charlie Parker,
daquela cunha influencia domi-
nante nos instrumentistas.

Lee Konitz, alumno de Lennie
Tristano, destacou polas espon-
táneas composicións de longas
liñas melódicas,cun interés rít-
mico provinte de acenos novido-
sos, ou extraños grupos de notas,
suxerindo imposicións de sinatu-
ras temporais superpostas. Paul
Desmond e Art Pepper estiveron
moi influidos por  Konitz.

A asociación de Konitz co mo-
vemento Cool Jazz dos 40 e 50 re-
fréxase na participación nas se-
sións de Miles Davis "Birth of the
Cool", e o seu traballo con Lennie
Tristano do mesmo período. Na
súa carreira ten participado con
jazzistas de case todos os estilos
coñecidos.

Até o sábado 15, no Círculo das Ar-

tes, Auditorio Caixa Galicia e Club

Clavicémbalo.

Manu Dibango
Manu Dibango Emmanuel N'D-
joké Dibango, saxofonista, direc-
tor de orquestra, autor, compo-
sitor e cantante, naceu en 1933,
en Douala, Camerún.

O seu estilo é, esencial-
mente, unha fusión de jazz,
soul e ritmos africanos, e de
salsa en menor medida. Ta-
mén incorporou ao seu reper-
torio algunhas cancións tradi-
cionais francesas e outras per-
tencentes á chanson francesa
contemporánea, como a
Chanson pour l'Auvergnat, de
Georges Brassens, ou A java-
naise, de Serge Gainsbourg.

Formou parte como pianista
do grupo de músicos que acom-
pañaba a Nino Ferrer, ata que en
1972 inicia a súa carreira en soli-
tario e consegue o éxito interna-
cional con Soul Makossa. Nese
mesmo ano realiza unha xira por
Estados Unidos.

Colaborou con moitos ou-
tros grupos musicais e solistas,
como Fania All Stars, Fela Kuti,
Peter Gabriel, Herbie Hancock,
Salif Keita, King Sunny Adé,
Eliades Ochoa ou Sinéad
Ou'Connor.

Dibango é tamén o autor
da música da película de debu-
xos animados Kiricou e os ani-
mais salvaxes, nas partes instru-
mentais

Auditorio de Galicia, Santiago.

Domingo 9 , ás 21:00 horas, entra-

das a 15 ou 7’5 euros.

¬ MÚSICA

Sonata de Outono
Pentación Produccións

Versión: José Carlos Plaza e Ma-
nuel Calzada
Director: José Carlos Plaza
Elenco: Marisa Paredes, Nuria Ga-
llardo, Chema Muñoz y Pilar Gil
Música orixinal: Mariano Díaz
Interpretación ao piano: Juan Ro-
bles Cánovas
Axudante dirección: Manuel Cal-
zada
Productor executivo: Jesús Ciga-
rro
Idioma: castelán.

A obra pretende acompañar a
Bergman nun paseo tortuoso
pero profundamente lúcido, nun
terreo especialmente movedizo,
delicado, cruel e confuso: a alma
das persoas. Cando nace o amor
que se transforma nun odio que
nin sequera podemos recoñecer?

Cando empezan as feridas? 
Indubidablemente somos o

produto desas feridas, pero ao
mesmo tempo vivimos creando as
situacións que ferirán aos demais.
Aos que máis queremos, que leva-
rán para sempre cicatrices dos no-
sos afectos. A obra disecciona fría-
mente  o perfil desas almas.

Sonata de outono estrutúrase

como unha loita, un encontro fí-
sico entre dúas almas separadas.
Nese encontro o que se di e o que
se escoita case nunca é o mesmo.
Hai diferenzas infranqueables
tanto nas vivencias como nas lem-
branzas, mesmo nas que foron
compartidas.

O director da montaxe, José
Carlos Praza, recibiu, entre outros,
o Premio Nacional de Teatro en
1967, 1970 e 1987. Foi director do
Centro Dramático Nacional  desde
1989 até 1994.

Marisa Paredes é unha das ac-
trices españolas máis coñecidas
internacionalmente. Entre os anos
2000 e 2003 ocupou a presidencia
da Academia do Cine Español,
sendo acreedora de numerosos
premios ao seu traballo.

Martes 11 , Pontevedra, Centro Social

Caixanova . Xoves 13, en Vigo. Sá-

bado 15 e domingo 16, A Coruña. E

martes 18, en Cangas do Morrazo.

Patrocinada por Caixanova.

¬ TEATRO

Marisa Paredes nunha escena.
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ternacional co arxentino Mad Mar-
tín, o belga Mikael, Jérôme Hel-
fenstein de Suiza, Jerome Murat
de Francia, Dance Magic Show de
Israel e os españois Luis Manuel e
Arkadio. Ambas no Auditorio Gus-
tavo Freire.
¬MÚSICA. Few days later. A
banda luguesa presenta o seu tra-
ballo debut Your voice is my intoxica-
tion. Este venres 7, ás 23:00, na Sala
Babel.
¬MÚSICA.XVIII Festival de Jazz
de Lugo. Outra edición deste ex-
perimentado festival, que até o sá-
bado 15 verá pasar, entre outros,
aos jazzistas Danilo Perez, Lee Ko-
nitz, Avishai Cohen, Mike Stern,
Randy Brecker, Jean Michel Pilc,  ou
Christian Scott.
Esta semana estarán:
No Círculo das Artes (Entrada Libre)
Luns10, ás 21:30, 50 anos de Bossa
Nova. Con Mike Stern Band, Special
Guest: Randy Brecker. Con Dave
Weckl e Chris Minh Doky.
Martes11 , ás 21:30 , The Avishai
Cohen Trío.
Mércores12, ás21:30, Jean Michel
Pilc Trío.
NoAuditorio Caixa Galicia (Entrada
Libre).
Luns10, ás 20.00, Doris Cales & Dan
Rochlis.
Martes 11, ás 20.00, Eduardo Nie-
bla Trío.
Miércoles 12, ás 20:00 , Pablo
Arrieta Trío.
No Club Clavicémbalo:
Luns10, ás 23:30, CoolBeat.
Martes 11, ás 23:30, Sumrrá.
Mércores12, ás  23.30, Jordi Matas
Quintet “Atom”.

MELIDE
¬MAXIA. A soirée máxica. Espec-
táculo de maxia polo ilusionista
Kiko Pastur, o sábado 8, ás 19:30,
na Sala 600.

NARÓN
¬TEATRO. Sombreiros  sen cha-
peu.Teatro de títeres e sombras
chinesas, dirixido aos mási cativos, a
cargo do grupo  Tanxarina Títeres ,
oxoves 6, ás 10:00 e 12:00 no  Audi-
torio Municipal.
¬TEATRO. A cidade inventada.A
acción sitúase nun convento du-
rante unha das revoltas irmandiñas.
Polo grupo  Teatro do Atlántico , o
venres 7, ás 20:30 no  Auditorio Mu-
nicipal.
¬TEATRO. Cristovo e o libro
das marabillas. Colón é neno
e o mundo quédalle pequeno.
Cristovo quere viaxar ...Pola com-
pañía Sarabela Teatro, o luns 10 e
martes 11, ás 10:00  e 12:00, no  Au-
ditorio Municipal.

país e Galicia. O sábado 8, ás 23:50,
no Con do Moucho.

LARACHA
¬MÚSICA. Grasa. Cunha base de
rock contundente, a súa música
viaxa por un amplo lenzo sonoro.
Pinceladas de funk, blues, bossa
nova. O venres 7, ás 00:00, no  Pub
d´Antón Rock Café .

LUGO
¬EXPO. Os Santos: trece epígo-
nos. Exposición de Bernardo te-
jeda, aberta desde este venres 7 na

Sala nº 25 do Museo Provincial.
¬EXPO.Curros Enríquez. Na-
ción, liberdade e progreso.
Exposición sobre a vida e o tempo
do vate de Celanova, na Horta do Se-
minario.
¬EXPO.Out side, de Joaquín
García-Gesto . Exposición aberta
até este domingo 2, no Museo Pro-
vincial.
¬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.
¬FESTA.75 festas para cele-
bralo . Documentais (Edmund Hi-
llary / Neil Armstrong), ás 12:00 ho-
ras. Para conmemorar cos máis no-
vos o 75 Aniversario do Museo
Provincial de Lugoorganízanse 75
festas para celebralo. Todos os sába-
dos e domingos, ás 12 horas, até o 3
de xaneiro de 2009: monicreques, tí-
teres, contacontos, cantacontos, po-
esía, maxia, ilustracións, teatro, cine,
música. Entrada gratuíta, no Museo
Provincial.
¬MAXIA. Lugo Máxico 2008.
Unha vintena de magos participan
nesta edición da semana máxica de
Lugo, con escenarios diversos, in-
cluindo bares e prazas. Do xoves 6
ao sábado 8. Haberá dúas galas fi-
nais: o venres, ás 21.00, actuará Mag
Lari, con Secrets . O sábado, gala in-

¬TEATRO. Pensión 13. A compa-
ñía Nova Escenapresenta esta obra
o domingo 9, ás 19:00, no Centro Cí-
vico Caranza.

FOZ
¬TEATRO.Quero ser grande.
Obra para o público máis novo, polo
grupo Talía teatro. Este venres 7 , ás
21:00, na Sala Bahía.

A ILLA DE AROUSA
¬MÚSICA. Bruno T. Ford. Can-
tante e guitarrista alemán, líder do
grupo Río Bravo, a cabalo entre o seu

¬EXPO.Pintura/Fotografía. Re-
seña de varias exposicións abertas
na cidade:
PhotoGalicia2008: Neorrealismo.
A nova imaxe de Italia, 1932-60. Até
o 5 de xaneiro. Sede Fundación Caixa
Galicia. 
Alejandro Bica. Pinturas , exposi-
ción aberta até o 12 de novembro.
Ateneo Ferrolán. 
Federico F. Ackerman. Até o 30 de
novembro permanecerá aberta
esta mostra de fotografías, no Ate-
neo Ferrolán.
¬MAXIA.A soirée máxica. Espec-
táculo de maxia polo ilusionista
Kiko Pastur, este venres 7, ás 23:00,
na Sala Run Rum.
¬MÚSICA. XXII  Concurso In-
ternacional de piano Cidade
de Ferrol. Final do certame, cun
concerto de clausura pola Orques-
tra Sinfónica de Galicia. O venres 7,
ás 20:30, entrada 5 euros, no Teatro
Jofre.
¬ÓPERA. Carmen de Bizet. A
State Opera de Bulgaria, dirixida
por Cristian Mihailescu, será a encar-
gada de pór en escena esta obra clá-
sica baseada no libreto homónimo
de Prosper Merimée. O domingo 9,
às 19:00, entradas a 27 e 18 euros, no
Teatro Jofre.
¬TEATRO. Varadas.Unha obra de
novo cabaré, pola compañía Com-
pañía Femme Fatale dirixida por
Nelson Quinteiro. O venres 7, ás
20:30, no Centro Cultural Torrente
Ballester .

ANOSATERRA
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A ópera Carmen de Bizet, a cargo dun grupo búlgaro, estará en Ferrol, Pontevedra eVigo..

Lugo Máxico é un festival de ma-
xia que se desenvolve polas rúas,
estblecementos hosteleiros e salas
da capital lucense, até este sábado.

Na fronte unha estrela

A Real Academia Galega home-
naxea a un dos seus fundadores,
o poeta Curros Enríquez, no pri-
meiro centenario da súa morte
cunha exposición inédita de cen
obxectos orixinais entre os que
están as lentes e a primeira ban-
deira galega que ondeou en Gali-
cia e cubriu o seu féretro.

A exposición, que xa perco-
rreu diversas cidades e vilas ga-
legas, estará estas semanas n’A
Coruña, cidade que recibira os
seus restos con multitudinaria
asistencia. 

A mostra leva como título Na
fronte unha estrela, un frag-
mento do poema dedicado por
Curros a Rosalía de Castro, elixido
"porque a estrela tamén simbo-
liza a liberdade".

Para a mostra reuníronse cen
obxectos directamente relaciona-

dos con Curros, como as súas len-
tes, herdadas pola súa tataraneta
Miriam Gilbertson, a bandeira que
cubriu o seu féretro en 1908 no
traslado da Habana ata A Coruña e
que ademais foi a primeira galega
que ondeou en Galicia e logo cu-
briu os féretros de Eduardo Pondal
e Manuel Murguía.

A imaxe de introdución á mos-
tra é un dos bosquexos orixinais do
escultor de Cambados, Francisco
Asorey, na elaboración do monu-
mento que lembra a Curros Enrí-
quez na cidade da Coruña dende
1930.

Tamén se poderá ver a coroa
entregada ao poeta en 1904, si-
milar ás entregadas a outros au-
tores como José Zorrilla, coroa-
dos como autores nacionais . A
isto súmanse as primeiras edi-
cións de todas as súas obras con
anotacións manuscritas de Cu-
rros nalgunhas delas.

Igualmente  se amosa o libro

de honra no que se rexistrou a
entrada en 1905 do poeta como
membro numerario da Real Aca-
demia "que tanto protexeu e
axudou a fundar".

Os visitantes da mostra están
acompañados en todo mo-
mento, por un fondo musical de

máis de 200 versións de diferen-
tes autores que musicaron poe-
mas de Curros,  seguramente o
poeta galego máis cantado. 

Na Sala de exposicións do Palacio

Municipal, Praza de María Pita 1,

Baixo, A Coruña. Entrada de balde.

¬ EXPO

Imaxe do enterro de Curros Enríquez.
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¬MÚSICA. Hyde Casino. O grupo
pop-rock compostelán actúa o sá-
bado 8,  ás 23:00, na sala Outotono.

PONTEVEDRA
¬EXPO. Carlos Sobrino. Exposi-
ción adicada ao pintor pontevedrés.
Abrangue dende os traballos reali-
zados nos primeiros anos do s. XX,
até as derradeiras obras do artista, fi-
nado en Vigo no 1978. Permanecerá
aberta até o 30 de novembro, no
Centro 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 Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Un ano de Retranca. A
mostra Retranqueira: lerasnos de
morto se non nos les de vivo coincide
coas actos de celebración do pri-
meiro aniversario da publicaciónhu-
morística galega. Até o 30 de no-
vembro, na galería Sargadelos.
¬EXPO. Ahoras. A Sala X inaugura
un curso de exposicións coas obras
de 5 bolseiros de investigación. Até
o 11 de novembro.
¬ÓPERA. Carmen de Bizet. A
State Opera de Bulgaria presenta
nesta ocasión Carmen, a obra máis
coñecida de Bizet, ambientada en
Sevilla e estreada en París no ano
1875. A ópera está baseada no libro
do mesmo título, de Prosper Méri-
mée. O xoves 6, ás 21:00, no Centro
Social Caixanova.
¬MÚSICA. Extremoduro. O agar-
dado retorno aos escenarios de
unha das bandas máis influíntes do
rock hispano. Tamén actúanMemo-

ria de Pez como acompañantes. O
sábado 8, ás 20:00 (apertura portas),
entrada 22/26 euros, no Recinto Feiral
.
¬MÚSICA. Amaro Ferreiro.
Amaro Ferreiro presenta en concerto,
acompañado de Emilio Saiz, o seu
primeiro disco "Laciudaddelasagu-
jas". A entrada, 5 euros, na sala 8.  O
venres 6, ás 23:00, na Sala Karma. 
¬TEATRO. Extrarradios (come-
dia das mulleres desampa-
radas). Unha obra do grupo Tea-
tro do Noroeste que estará en es-
cena este xoves 6, ás 20:30, no
Teatro Principal .
¬TEATRO. Sonata de Outono.
Esta produción de Pentación Espec-
táculos , con Marisa Paredes á
fronte, retoma a idea de Bergman so-
bre o que tería que ter sido a súa So-
nata de outono.O martes 11, ás 21:00,
no Centro Social Caixanova.

O PORRIÑO
¬MÚSICA. Gustavo Almeida.
Compositor mundano-brasileiro
que, a cada composición sorprende
e amosa un xeito pouco frecuente de
sentir e facer música. O venres 7, ás
23:00, con entradas a 6 euros (socios
3), no Café Bar Liceum.
¬MAXIA.Cocktail Máxico . Maxia
a cargo do Mago Cali, este sábado 8,
ás 23:00, con entradas a 6 euros (so-
cios 3), no Café Bar Liceum.

REDONDELA
¬MÚSICA. Ataque Scampe.
Grupo compostelán con letras de
afán transgresor, estarán este sá-
bado, ás00:00, na Fragua .

SANTIAGO
¬CINE.Cineuropa 2008. O clá-
sico e maratoniano certame de cine
arranca xa con toda a forza, e estará
presente con máis de 150 filmes,
até o 3 de decembro. Na imposibili-
dade espacial de  detallar aquí a
programación de cada semana, re-
mitimos ao espazo web: http://ci-
neuropa.compostelacultura.org/p
rograma/?lg=gal, donde atoparán
o pormenor dos horarios, lugares e
títulos das proxeccións.
¬CINE.III Mostra de cine etno-
gráfico. Remata esta mostra coa
proxección do documental vasco so-
bre pesca Kardala (18:00) e o arxen-
tino Bolivia para todos (19:00). O
xoves 6, no Museo do Pobo Galego.
¬CINE.Cineclube Compostela.
Proxéctanse  O recordo dun porvir
(Franza, 2001), de Chris Marker, e Sa-
úde, cubanos (Franza / Cuba, 1963),
de Agnès Varda,ambas baseadas en
montaxes fotográficas. O mércores
12, ás 22:00, no Centro Social O Pichel,
Rúa de Sta. Clara, 21.

GUIEIRO.51.

OURENSE
¬EXPO. Momentos. Fotografías
de Omar Pérez, dentro do Outono
Fotográfico, expostas até este luns
10, naGalería Visol.
¬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.Alegales. Grupo proce-
dente do mundo orquestal, que re-
aliza versións en galego de Los Ile-
gales. O venres 7, ás 21:00, no Café
Cultural Auriense.
¬MÚSICA. Los Flaming Guays.
Grupo de rock de Alacante que es-
tará este sábado 8, ás 21:30, entrada
5 euros, no Rock Club. 
¬TEATRO. La vida es sueño.A clá-
sica obra de Lope de Vega, nunha
versión do grupo Siglo de oro, en
dirección de Juan Carlos Pérez de la
Fuente. O domingo 9, ás 20:00, no
Teatro Principal.
¬TEATRO. Dáme veleno. A
compañía Sarabela Teatro pre-
senta esta obra para os días : xo-
ves 6 (11:00), venres 7 (11 e 20:30)
e sábado 8 (20:00), no Auditorio
Municipal.

PONTEAREAS
¬MÚSICA. El Cubo. Unha banda
de rock con formación clásica que
aborda outros estilos parellos, como
o metal e o pop rock.  O venres 7,  no
Salón Parroquial.

Quere saber máis”                                        anosaterra.com ANOSATERRA
6-12 DE NOVEMBRO  DE 2008

Rúa de Cambados, unha das pinturas do pontevedrés Sobrino.

Sonata de Outono, nunha ver-
sión da obra de Bergman liderada no
seu elenco por Marisa Paredes.

Guieiro 1332 6 novem.qxd  4/11/08  19:54  Página 5



¬EXPO. Xenaro Martínez de
Castro. Exposición e homenaxe a
este fotógrafo, falecido hai un ano en
plena madureza creativa. Até o 30
deste mes, no Museo do Pobo
Galego.
¬EXPO. Clemens Von Wede-
meyer. O CGAC acolle a mostra
Clemens Von Wedemeyer presenta,
un creador audiovisual alemán que
esculca na propia relación do es-
pectador co cine. Até o10 de de-
cembro, no Museo de Arte Contem-
poránea (CGAC)
¬EXPO. Bestiario.Trátase dunha
selección de obra do artista inglés
Philip West, que incide na impor-
tancia simbólica que se lle atribúe ós
animais ó longo de toda a traxecto-
ria do artista. A mostra estará com-
posta por óleos de grande formato e
debuxos. Na Fundación Granell.
¬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 pin-
tura Reseña de varias exposi-

cións abertas na cidade:
Valle-Inclán: retratos, caricaturas e
visións. Pinturas de Siro.Até o 8 de
novembro. Fundación Granell. 
No marco da arte. Obras de Esther
Ferrer. Até o 14 de novembro. Galería
Trinta. 
Un debuxo. Obras de Mauro Tras-
toy. Até o 7 de decembro. Galería Es-
pacio 48. 
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. 
¬EXPO.Florence Pazzottu. Ex-
posición, na Biblioteca Pública Ánxel
Casal, de pinturas e poemas desta
artista, até o 30 de novembro.
¬MAXIA.Ollos máxicos. Espectá-
culo de maxia polo Mago Vituco,
este xoves 6, na Casa das Crechas.
¬MÚSICA. Sr. Chinarro. Concerto
para o venres 7, ás 22:00, na Sala Ca-
pitol.
¬MÚSICA.Loquillo. O rockeiro es-
pañol, supervivinte das épocas da
movida ochenteira, presenta un
novo disco chamado Balmoral. O sá-
bado 8, ás 21:00, entradas a 18 e 22
euros , na Sala Capitol.
¬MÚSICA. Manu Dibango. O sa-
xofonista camerunés dá un con-
certo, dentro do ciclo Sons da Di-
versidade, este domingo 9, ás
21:00 , con entradas a 15 ou 7’5 eu-

ros, no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA.Real Filharmonía de
Galicia., A  RFG ofrece un novo
concerto, desta volta baixo a direc-
ción do prestixioso Paul Daniel e
coa viola solista de Lawrence
Power, interpretando a Bartók e
Beethoven. O xoves 6, ás 21:00, no
Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA/TEATRO.Ultranoite
científica. A ultranoite é un ca-
baré canalla, crítico e irreverente,
feito para divertir. Coa actuación
dunha serie de coñecidos artistas,
con números arredor do tema
científico. O venres 7, ás 23:00, na
Sala NASA.
¬TEATRO. Bicos con lingua. Hu-

mor, xestos, actitudes e costumes do
cotián que constitúen unha pro-
posta sincera que leva ás táboas a
nosa situación sociolingüística, polo
grupo Talía Teatro.  Sábado 8 e do-
mingo 9, ás 21:00 , entradas 5 euros,
na Sala Santart, Ruela de Brión, 5.
¬TEATRO. Comida chinesa. A
compañía Teatro de Adro pre-
senta esta obra o venres 7, ás 20:30,
no Teatro SGAE.

TEO
¬FEIRA. San Martiño . Tradicional
feira de cabalos acompañada da
venda de  productos de tempada e
habituais dos mercadiños, e postos
para xantar. Enxebre e multitudina-

ria romería, o martes 11, desde ben
cedo ate o mediodía,na carballeira de
Vilar de Francos.
¬TEATRO. Hendaya mon
amour. Farsa sobre uns amoríos
entre Hitler e Franco, polo grupo Ba-
cana Teatro. O sábado 8, ás 21:30, no
local social da Pontevellaen Reis.

TOURO
¬EXPO. 2050. How soon is
now?. Proxección do documental
de Ruth Chao, o venres 7, ás 20:00,
na Biblioteca Municipal X. Neira Vilas.

TUI
¬EXPO. Esculturas . Traballos es-
cultóricos de Xosé Cid, expostos até
o 22 de novembrona galería Trisquel
e Medulio.
¬TEATRO. La ciudad inventada.
Obra para o público infantil, polo
grupo Gorakada. O  venres 7, ás
20:00, no Teatro Municipal Área Pa-
norámica.

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

VIGO
¬CINE. As mans de Orlac. Inquie-
tante filme mudo de Karl Freund, es-
tará acompañado pola música ao
piano de Chris Rannemberg. Pro-

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

XIII Premio 
Vicente Risco de Ciencias Sociais
Co fin de honrar a memoria de Vicente Risco e
asemade axudar á consolidación da nosa cul-
tura e á normalización lingüística do galego, os
concellos de Allariz e Castro Caldelas e mais as
Fundacións Vicente Risco e Sotelo Blanco con-
vocan o XIII PREMIO VICENTE RISCO DE
CIENCIAS SOCIAIS, dotado con 6.000 euros
(1.500 euros por cada un dos organizadores) e
que se ha rexer polas seguintes bases:

Os  textos serán en lingua galega, conforme
ás Normas do ILG e a RAG e aprobadas polo
Parlamento .

Os textos presentados, amais de seren inédi-
tos e totalmente orixinais, han tratar do estudo
do ámbito galego sempre desde o punto de
vista das ciencias sociais (antropoloxía, historia,
sociolingüística, economía, socioloxía, etc.),
tendo unha extensión mínima de cento cin-
cuenta páxinas e unha extensión máxima de
trescentas páxinas, tamaño folio e mecanogra-
fadas a dobre espazo. Valorarase especial-
mente que o estilo expositivo se adecúe aos
usos habituais do xénero ensaístico.

De cada texto presentaranse cinco copias
antes do día 28 de decembro do 2008, remi-
tíndoas á Fundación Sotelo Blanco, San Marcos,

77, 15820 Santiago de Compostela.
Os gañadores do premio nalgunha das súas

edicións anteriores non poderán concorrer
nesta convocatoria.

Sotelo Blanco Edicións, segundo acordo
coas entidades organizadoras, resérvase o de-
reito de publicación, sen limitación de número
de exemplares nin de edicións, da obra gaña-
dora, reservándose tamén os dereitos de edi-
ción da mesma en todas as linguas coa posibili-
dade de ceder tales dereitos a terceiros.

XV Premio Nacional de Periodismo
Gastronómico Álvaro Cunqueiro

Convocado polo Concello de Lalín, a asociación
Amigos da Cociña Galega e as demais asocia-
cións gastronómicas galegas-Poderán tomar
parte os escritores, xornalistas e particulares
que publiquen artigos, libros, entrevistas, re-
portaxes, viñetas, fotografías, comentarios, etc.
en galego ou en castellano nos distintos me-
dios de comunicación sobre temas relaciona-
dos coa gastronomía galega nos últimos 2
anos. Tales traballos non poderán ser premia-
dos anteriormente .

-Os traballos deberán ser presentados ben
polo seu autor ou ben por terceiras persoas ou
entidades, achegando inexcusablemente seis
exemplares dos traballos que xustifican a súa
opción ao premio e un escrito dirixido ao alcal-
depresidente do Concello de Lalín co nome,
datos persoais, teléfono de contacto e currículo
do autor (no seu caso, tamén da persoa que
presenta o traballo). 

-O xurado nomeado ao efecto seleccionará
os traballos que considere merecedores dos
premios tendo en conta en primeiro lugar a súa
calidade xornalística, pero tamén a súa difu-
sión. Ademais, considerarase un mérito enga-
dido a súa referencia ao Cocido de Lalín. 

-Prazo límite 31 de decembro de 2008. No
entanto, se o envío realízase por correo, terase

en conta a data que figure no cuño postal.
- Primeiro premio ao mellor traballo xorna-

lístico entre todas as categorías: 5.000 euros.
Outras categorías: 1.000 euros

Segue aberta a convocatoria 
para participar en Play-Doc 2009

O vindeiro 15 de novembro remata o prazo
para participar na V edición de Play-Doc, Fes-
tival Internacional de Documentais de Tui,
que terá lugar en marzo de 2009 na cidade
fronteiriza.

A  organización do festival invita a partici-
par a todos aqueles realizadores e/o producto-
ras que posuan os dereitos ds obras que inscri-
ban, sendo a convocatoria para películas docu-
mentais de calquer duración, temática e
nacionalidade, producidas despois do 1 de xa-
neiro de 2007.

O festival fai un especial chamamento aos
realizadores e produtoras de Galicia, xa que en-
tre os seus principais obxectivos atópase, a pro-
moción e difusión do documental galego, ao
que se lle dá unha especial relevancia dentro da
programación.

Todos aqueles interesados en participar de-
berán presentar os seus traballos antes do 15
de novembro de 2008. Para máis información
consultar bases e ficha de inscrición, dispoñi-
bles na web do festival www.play-doc.com

¬ CONVOCATORIAS

ANOSATERRA
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Sr. Chinarro estará na Sala Capitol..

A cidade inventada, obra de tea-

tro para o público infantil, do grupo

Gorakada.
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mingo até o 9 de novembro.Os visi-
tantes sairán do peirao do Museo do
Mar para iniciar un traxecto comen-
tado pola ría de Vigo e coñecer a Illa
de San Simón. Ás 10:00 e 16:00. Re-
servas en  www.fundacionilladesan-
simon.org  ou teléfonos 986 90 38 84
e  671 06 50 30 .

VIVEIRO
¬MÚSICA.Alejandro cabalar e
Laura Díaz. Música de cámara,
con este dúo de saxo e piano, con te-
mas clásicos de autores internacio-
nais e galegos.Este venres 7, ás
21:30, no  Teatro Pastor Díaz.

Bossa Nova e Funk, sen esquecer as
súas raice punk. Entrada 6 euros.O
sábado 8, ás 00:00, na Iguana Club.
¬MÚSICA. Joan as Police Wo-
man. A neoiorquina Joan Wasser,
preséntase con Real Life, disco de
debut como herdeira da “american
soul music”, cun deixe punk nas le-
tras. Entradas a 12 e 15 euros.O luns
10, às 21:30, na Fábrica de Chocolate.
¬MÚSICA.Dakidarría, El Cubo,
The Mirage. Actuación dentro da
celebración de San Teleco 2008. O
xoves 6, ás 22:00, na Sala A! .
¬ÓPERA. Carmen de Bizet. A
State Opera de Bulgaria, dirixida

por Cristian Mihailescu, será a en-
cargada de pór en escena esta obra
clásica baseada na obra homónima
de Prosper Merimée. O venres 7, às
20:30, no Centro Cultural Caixanova.
¬TEATRO. Anxeliños.A compañía
Espello Cóncavo reedita unha
obra do prolífico Vidal Bolaño.
Chali, ex policia franquista, dirixe
unha axencia de cobro de moro-
sos.Este xoves 30, ás 20:30, no Cen-
tro Cultural Caixanova.
¬ROTEIRO.Ruta cultural pola
Ría de Vigo. Organizadas polo
Museo do Mar e a Fundación illa
San Simón, terán lugar cada do-

xéctase o xoves 6, ás 20:30, no  Audi-
torio Martín Codax do Conservatorio
Superior de Música.
¬CINE. Dersu Uzala. Inesqueci-
ble filme sobre a amizade e a natu-
reza, unha obra xaponesa-soviética
dirixida por Kurosawa. No ciclo
“Cine e medio Ambiente”, o do-
mingo 9, ás 19:00, no Auditorio Cen-
tro Social Caixanova.
¬EXPO. Máscara e Ritual en
Galicia. A exposición recolle diver-
sas pezas de toda Galicia relaciona-
das cunha serie de ritos e tradicións
ancestrais. Até o 30 de novembro, no
Museo Etnográfico Liste, Rúa Pas-
tora,22.
¬EXPO. A grande transforma-
ción. Arte e maxia táctica.
Unha exposición coproducida en-
tre o Marco e o Frankfurter Kusntve-
rein, reúne unha trintena de obras,
entre fotografías, vídeos, películas,
instalacións, esculturas e unha per-
formance .  Até o 11 de xaneiro de
2009, no  Museo de Arte Contempo-
ránea (MARCO).
¬EXPO. Luis Torras. Exposición
permanente, na Casa das Artes Rúa
Policarpo Sanz 15.
¬EXPO. Baltazar Torras. Artista
do Porto, expón na Galería Bacelos,
Progreso,3.
¬EXPO. Naturnova. Exposición
permanente, destinada a concien-
ciar, en especial aos máis novos/as,
da conservación do noso medio. No
Centro Social Caixanova.
¬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 figura de Celso

Emilio Ferreiro, con paneis infor-
mativos que repasarán a través de
textos e imaxes a súa traxectoria vi-
tal, e dun documentario. Até o 30
de novembro, no Museo Verbum,
Casa das Palabras.
¬EXPO. Galicia 25. Unha cul-
tura para o novo século. Ex-
posición que percorre 25 temas,
obras ou acontecementos deste
último cuarto de século no pano-
rama da cultura galega, o seu con-
texto, as súas políticas culturais e
os seus principais logros. Até  o 1
de decembro, no Centro Cultural
Caixanova.
¬MAGOSTO. Magosto no CVC
Valladares.Terá lugar osábado
8, a partir das 21:30, no Centro Veci-
ñal e Cultural de Valladares.
¬MÚSICA. Estereotypo + Pa-
quidermo.Os cántabros Estere-
otypo presentan o seu disco Join
the Electro Funky Party!. O quinteto
pontevedrés Paquidermo com-
pleta o cartel. Entrada a 5 euros. O
venres 7, ás 22:00, na Fábrica de
Chocolate.
¬MÚSICA.Luke Leighfield. O
británico Luke Leighfield, neno
prodixio de Upton Upon Severn, é
un dos máis precoces e divertidos
compositores e teclistas do Reino
Unido. O venres 7, ás 00:00, na
Iguana Club .
¬MÚSICA. No reply. En 14 anos
evoluiron desde o Hard Punk até
unha mestura de  influenzas como
Black Sabbathou a psicodelia de fi-
nais dos 60, Bossa Nova ou Funk ,
sen esquecer  o seu punk e orixinal.
Entradas 6 euros. O  sábado 8, ás
21:00, na Fábrica de Chocolate.
¬MÚSICA.Rip Kc. Desde 1994  o
seu son evoluiu desde o Hard Punk
até un estilo baseado nunha mes-
tura de influenzas como Black Sab-
bath, sicodelia de finais dos 60, ou

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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Anxeliños, revisión da obra de
Vidal Bolaño pola compañía Espe-
llo Cóncavo, 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.

� 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

� 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

�  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.

Hyde Casino, grupo compostelán de rock que actúa en Ponteareas.
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con seis galardóns, incluído o
de mellor serie dramática e o de
mellor actor. As revistas de ten-
dencias aseguran que é a res-
ponsábel da actual recupera-
ción da estética de finais dos 50
e primeiros 60.

O Paraíso de Hafner
Dirixe: Günter Schwaiger.
Intérpretes: Cristina de Rueda,
Paul Hafner.
Documental. Austria-España, 2007

Cousas da memoria histórica,
tivo que vir o realizador austríaco
Schwaiger para descubrir que na
España de hoxe aínda se acubi-
llan vellos superviventes do su-
midoiro nazi. Neste documen-
tal, que comeza con suavidade e
remata cunha labazada, relata a
historia de Hafner, un velliño de
orixe xermana que vive na sole-
ada España dende hai 60 anos,
antigo criador de porcos, inven-
tor arruinado, o individuo vaise
trasmutando ante a ollada do es-
pectador para dar a coñecer o
verdadeiro Hafner, un antigo ofi-
cial das SS acollido á protección
do réxime franquista, nostálxico
do seu grotesco pasado e carente
de todo arrepentimento polas
atrocidades da súa mocidade.  �

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.
Cinzas do ceo
Dirixe: José Antonio Quirós.
Intérpretes: Celso Bugallo,
Gary Piquer.
Drama. España, 2008

Levaba anos desaparecido o di-
rector de Pídelle contas ao Rei.
Un curioso documental, Gran
Casal, sobre o ascenso e caída do
mítico Tino Casal, foi o único
que lle puidemos ver dende a
odisea mineira de Resines. Re-
gresa Quirós con esta fábula so-
cial de trasfondo ambiental so-
bre un vagabundo escocés va-
rado no ignoto norte peninsular,
un criptoecoloxista rural e unha
central térmica. O seu cine segue
a abalar entre o social e o có-
mico, desta volta máis escorado
cara á segunda faceta. Os “desta-
pes” de Beatriz Rico, máis pro-
pios dunha comedia de Andrés
Pajares e Fernando Esteso con
pícaras muiñeiras e similares,
non son o que mellor lle acaen
ao cine de Quirós, pero ben se lle
pode desculpar algunha falta
menor. A cuota galega, que re-
caía no seu filme anterior en
Manquiña, é agora para un en-
trañábel Bugallo na liña dos
grandes secundarios da come-
dia británica costumista.

Rede de mentiras
Dirixe: Ridley Scott.
Intérpretes: Leonardo DiCaprio,
Russell Crowe.
Acción. EE UU, 2008 

Se Martin Scorsese xa non é ca-
paz de rodar un filme sen contar
con DiCaprio, Scott leva o
mesmo camiño co protagonista
de Gladiatordende que os seus
camiños coincidiran naquel os-
carizado peplumde deseño. Dá
un pouco a sensación de que o

Damme atravesa unha crise
emocional e acaba enredado
nunha rocambolesca trama
moi propia dos seus filmes
“convencionais” mentres re-
flexiona sobre a súa vida e  tra-
xectoria profesional. Metalin-
guaxe nunha película de Van
Damme; Cousas veredes.

DVD. VENDA.
Mad Men 
((Primeira temporada)
Dirixen: Tim Hunter e outros.
Intérpretes: Jon Hamm,
Vincent Kartheiser.
Drama. EE UU, 2007

Logo do seu pase polas cadeas
de pago –disque Cuatro está a
piques de traérnola en aberto–
chega ao formato doméstico a
serie de referencia na TV norte-
americana actual. Ambientada
nos anos dourados da industria
publicitaria de Madison Ave-
nue, a principios dos 60, ten
como creativo principal a
Matthew Weiner, un dos mem-
bros do estupendo equipo de
guionistas e produtores recru-
tados por David Chase para a
desaparecida “Os Soprano”.
Arrasou nos últimos Emmy

resto, historia, reparto e escena-
rios, foi unha cuestión a poste-
riori, logo de que o dúo decidise
volver a facer unha película por
xunto. Desta volta toca un thri-
llerde espionaxe con axente ve-
terano –Crowe– e axente confli-
tivo –DiCaprio– no que ecoan
mil e unha referencias do re-
cente cine de intrigas terroristas
internacionais. Guioniza Wi-
lliam Monaham, novelista ini-
ciado no mundo do celuloide da
man de Scott n’O Reino dos
Ceose co que DiCaprio xa coin-
cidira en Infiltrados.

El Greco
Dirixe: Ianis Smaragdis.
Intérpretes: Nick Ashton,
Juan Diego Botto.
Histórica. Grecia-España, 2008

Andy García facendo de Modi-
gliani, Ed Harris de Pollock ou
John Malkovich de Klimt dan
boa fe do interese do cine dos úl-
timos anos pola anécdota bio-
gráfica das grandes figuras da
pintura do século XX. A proposta
desta coprodución grecoespa-
ñola brinca cara atrás, até os es-
tertores do Renacemento para
recuperar a azarosa vida do au-
tor do Cabaleiro da man no

Xosé Valiñas

peito, o cretense Doménikos
Theotokópulos, máis coñecido
para a posteridade como O
Greco. O director, Smaragdis, é
practicamente descoñecido fóra
do seu país de orixe, onde es-
treou hai anos unha biografía do
poeta grecoalexandrino Cons-
tantino Cavafis. A salientar a re-
cuperación do curmán de De-
mis Roussos, Vangelis, responsá-
bel da banda sonora na súa se-
gunda aproximación musical á
figura do artista grecoespañol. 

JCVD
Dirixe: Mabrouk el Mechri.
Intérpretes: Jean-Claude Van
Damme, François Damiens.
Comedia. Francia, 2008

Se David Mamet dirixe unha
película sobre o mundo da loita
libre, porqué non vai poder
Van Damme protagonizar o
seu propio 8 e medio. A estrela
belgohollywoodiana do ci-
nema de acción interprétase a
si mesma nesta comedia de de-
construción sobre o seu propio
“mito”. O astro regresa ao país
natal logo de fracasar nos  últi-
mos proxectos na Meca do ci-
nema. Na terra dos belgas, Van
Damme interpretando a Van

Celso Bugallonun intre de Cinzas do ceo. Fotograma de El Greco. 

Russell Crowe en Rede de mentiras. Jean-Claude Van Damme[no centro] protagonízase a si mesmo en JCVD. John Slattery en Mad Men. 
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CRUCIGRAMA AUTODEFINIDO
por Gonzalo Vilas

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

A Ernest Levonovich Pogosyants (1935-1990) xa o citamos algunha vez como
un dos máis grandes e prolíficos problemistas de xadrez. Compuxo máis de
6.500 estudios dos que foron publicados alomenos 4.500. Erik Pogosyants foi un
inxenuo idealista comunista na Rusia de Stalin, e sufreu o acoso do xefe da KGB
Alexander Shelepín, polo que foi inxustamente recluído nun psiquiátrico, onde
elaborou unha boa parte dos seus estudios que de xeito absurdo lle aportaron
unha multitude de premios e medallas nun sistema que o tiña recluído e que
utilizaba  o xadrez como símbolo internacional de fortaleza intelectual. 

Ernest Levonovich Pogosyants
1977

As regras que seguimos no xogo son
como atallos que evitan tediosos e difíci-
les cálculos e son froito de centos de anos
de investigación e desenrolo teórico das
posibilidades das pezas. Son regras xerais
que o bispo é superior ao  cabalo en posi-
cións abertas, que o cabalo é especial-
mente débil preto dos bordes e esquinas

ou que a fortaleza do rei no final aumenta
coa súa proximidade ao centro. Pero, ta-
mén no xadrez, a gran regra é que non hai
regras, por iso este estudio é especial-
mente instrutivo e aleccionador xa que in-
cumpre tódolos preceptos anteditos. As
negras con dous peóns de máis son inca-
paces de gañar esta posición contra un
cabalo e un rei tristemente situados. A
clave está no cabalo, que a modo de araña
tece unha tea da que as pezas negras non

poden fuxir. 1.Ce3! Aa6! [se 1...Ah3
2.Cd5+ Re6 3.Cf4++=] [se 1...Ae2 2.Cd5+
Re6 3.Cf4++=] [se 1...Ad3 2.Cd5+ Re6
3.Cf4+=] [se 1...Ab5 2.Cd5+ Re6 3.Cc7+=]
2.Cd5+ Re5 [2...Re6 3.Cc7++=] 3.Cxe7
Ab7+ 4.Rg1 Rf6 5.Cg8+ Rg7 6.Ce7 =:=

XADREZ       Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Persoa que vai dun lado para outro arreo, fervellasverzas. 2-

Que ten destreza nalgunha labor ou acción. Pobo belicoso e

orixinario da actual Nova Zelandia. 3- Provisión de víveres e

demais cousas necesarias para unha comunidade. Cortiza seca

e oca dunha árbore. 4- Felino europeo selvaxe, do que só

sobreviven poucos exemplares. Grupo de rock norteamerica-

no, fundado en 1980. 5- Empezase a durmir, fora collendo o

sono. 7- Dunha forma xeométrica que consta de cinco lados e

ángulos. 8- Aquí, na Arxentina. Facer a labor necesaria cos fíos

para facer unha peza de roupa. 9- Crego. Infante da mariña nor-

teamericana. 10- Ferida ou dureza producida polo roce dos

aparellos no lombo das cabalerías. Cavidade dunha rocha

cuberta de minerais máis ou menos cristalizados. 11- Estu-

pendo, excelente, marabilloso!

Verticais:

1- Pano para poñer a muller sobre os ombreiros, como adorno

ou abrigo. Que non deixan pasar a luz (feminino). 2- Existía,

estaba presente. Esto é escuma, está en francés pero asemélla-

se ao galego. 3- Deixaran á súa sorte, desbotaran. 4- Posible

perigo en que se incorre ao tomar unha decisión ou empren-

der unha acción. Asistente sanitario dun centro hospitalario.  5-

Provocar un incidente ou pelexa. Unha vogal repetida. 7- Prefi-

xo latino que indica negación ou privación, so que este escrí-

bese así diante de “p” ou “b”.  Avión de aluguer privado. 8-Siglas

de “South African Airways”. Segun a etimoloxía do nome Nerei-

da, esta era filla de.... 9- Relación recíproca entre dúas ou máis

cousas. 10- Arreos das cabalerías.   Relato de sucesos que teñen

máis de fantástico que de histórico. 11- Elegante raza gatuna

de orixe asiática. Antiga moeda equivalente á cuarta parte

dunha peseta.

O xogo da Araña

SOLUCIONS

Cru-
cigrama:

Horizontais:1.Charabiscas.2-Hábil.Maorí.3-Abasto.Arna.4-Lince.A.REM.5-Adormece-
se.7-Pentagonal.8-Aca.R.Tecer.9-Cura.Marine.10-Amata.Xeoda.11-Sensacional.Verti-
cais:1-Chal.Opacas.2-Había.Ecume.3-Abandonaran.4-Risco.T.ATS.5-Altercar.AA.7-
Im.Aerotaxi.8-SAA.C.Nereo.9-Correlación.10-Arnés.Lenda.11-Siamés.Real.

Autodefinido:

Horizontais:Surrealista.Acné.Riscar.Ne.Pamplona.Tivera.Ao.D.Irán.Dentro.Fálico.Deu.I.

Ocorreran.Carón.As.Na.Ale.Sefardí.Roséola.Ras

Verticais:Santificar.Uceira.Aló.Rn.Valores.Repenico.E.E.Ar.Conso.Armador.El.Lip.E.Rafa.Is

landesa.Scooter.RR.Tan.Ruanda.Arado.Nais.
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Alberte Rivero
A asociación creou un grupo
folclórico encamiñado a pór
en valía cantigas do muiño xa
perdidas no tempo. Teñen ta-
mén receitas propias das pa-
pas, bica ou pan de millo, ali-
mento hoxe deostado pero im-
prescindíbel noutra época. 
Romer traballa a escul-
tura en madeira e pe-
dra, céntrase nas
lendas do máis
ala e trata de levar
á praxe as Xuntas
de Meigas e a
Santa Compaña,
mundo que tamén
o apaixoa.
AAggoorraa  éé  ppaarrttee  ddaa  ccuull--
ttuurraa  ppeerroo,,  aanntteess,,  ooss
mmuuííññooss  eerraann  iinndduussttrriiaa??

Federico Cocho

Puxen a tope o meu google
intracraneal para preparar

respostas convincentes nun
curto espazo de tempo. Com-
pría estar alerta. Prever a interro-
gante máis obvia ou a saída máis
inverosímil. Non era cousa de
calar, nin de lle fallar, nin de adiar
a explicación para outro mo-
mento mellor. Desta vez tocaba
o conto de Teo na casa da súa
amiga negra e, cecais hoxe si,
Carlos se descolgase con algún
aceno, algún comentario de sor-
presa. Ou, sen máis, exercese o
sagrado dereito infantil a respos-
tas eficaces e sinxelas para pre-
guntas claras e frontais.

Nada dixo nestes meses  atu-
rando telexornais obamizados ,
porque, seica, change, we need.
Que tamén iso é o imperio, a
dose informativa diaria sobre o
asunto, mesmo coma se Chan-
tada fose New Jersey . 

Tampouco se sorprendeu, o
día en que, no habitual xogo do
gato e o rato coa policía, o
mesmo vendedor da rúa Real
–negro, claro– apareceu e desa-
pareceu, unha vez tras outra,
diante dos seus grandes e sor-
prendidos ollos. Change we
need a pé de supervivencia.

Así que que o neno foi mi-
rando o seu heroe de papel xo-
gar coa nena negra, bañarse
canda ela e vestir as típicas rou-
pas coloristas africanas. Pesába-
lle o día nos ollos, pero aguantou
ata a última páxina. Entón espe-
liuse e  decidiuse a preguntar.
Fixo un último esforzo para sina-
lar co dedo:
–  Que comen ?
– Ensalada.
– Aaahhh ¡!! A min tamén me
gusta a ensalada.  �
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Xan Carballa

Aoperación de mercado-
tecnia de Planeta para
lanzar La reina muy de

cerca de Pilar Urbano, é sus-
ceptíbel de moitas interpreta-
cións. As filtracións dos textos
contentan un día á dereita, coa

súa crítica ao matrimonio ho-
mosexual, para axiña contra-
pesar cunha furiosa declara-
ción anti-Bush que deixa en ti-

morata a Izquierda Unida. A
Constitución limita a liberdade
de expresión pública dos mo-
narcas, que deben someterse á
soberanía popular, silencio
obrigado que lle permitiu á au-
tora, recoñecida supernumera-
ria do Opus  Dei, dar por bó

todo o que puxo no libro aínda
que careza de documento gra-
vado, porque Zarzuela non ía
replicar. Na operación gañan
todos, uns vendendo libros,
outros  reequilibrando ante a
dereita a opinión de que a mo-
narquía era pro-PSOE.�
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OPUS E 
MONARQUIA

Unha canella, o muíño, as papas de millo, unha corga, os fariñeiros e as cantigas de río, son parte vital da nosa
cultura para Alberte Romer. Este tudense escultor, etnógrafo e presidente da Asociación de Fariñeiros e
Muiñeiros do río Tripes, ten como obxetivo recuperar os máis de corenta muíños existentes neste afluente do
Miño. Isto conleva tamén procurar que non se extinga o burro fariñeiro, do que apenas quedan unha ducia na
zona, e loitar contra o formigón e o alcatrán, que segundo Romer, case deixou os cativos sen terra para xogar.
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Imaxínao nesta parroquida de
Randufe, en Tui. Existían co-
renta muíños, a maior parte
deles eran de grupos de vinte
persoas e traballaban a pleno
rendemento todo o ano. Eran
moitos cartos. O río Tripes, que

nace aquí no monte Aloia, era
un muíño tras outro até o
Miño. Agora nós recuperamos
tres, seguiremos con máis, so-
bre todo para que os máis pe-
quenos saiban o que se movía
en torno a este mundo, que era
moito máis que facer fariña.
ÉÉ  uunnhhaa  tteeiimmaa  eessppeecciiaall  ssúúaa  rree--
ccuuppeerraarr  ooss  mmuuííññooss  ee  ooss  sseennddeeii--
rrooss,,  ppeerroo  sseenn  ffoorrmmiiggóónn..
Tanto se alquitranou que prác-
ticamente non deixaron sitio
para que os rapaces poidan xo-
gar coa terra, foi unha obsesión.
Aquí xa nos negamos varias ve-
ces a que asfaltasen carreiros
entre Randufe e Pazos de Reis,
as dúas parroquias que loita-
mos por recuperar os muíños.
Na contorna do río, o acceso ao
muiño era a través de canellas, a
maioría das veces empedradas,
tan prácticas coma calquer
pista asfaltada e por suposto

cen veces máis bonitas.
TTaamméénn  ttrraattaann  ddee  nnoonn

ppeerrddeerr  oo  bbuurrrroo  ffaarrii--
ññeeiirroo  ee  ccaannttiiggaass  ddoo

sseerráánn  ddee  mmuuiiññaa--
ddaass??

Hai anos había
centos, agora

os fariñeiros
non son
tan ne-
cesarios
por que

os muíños non traballan. En
Randufe conservanse preto
dunha ducia, xa estamos pro-
curando que non desaparezan
realizando montas. É un ani-
mal que traballa moito e come
pouco, total rendabilidade
coma dirían algúns dos em-
presarios actuais. Respecto á
música, non queremos que se
perdan as cantigas. Levamos
dez anos recolléndoas entre os
vellos da parroquia para que
non ser perdan. Moi antiga-
mente o muiño era por aquí o
lugar dos seráns, con cantigas
propias, a maioría con moita
picardía.
TTaamméénn  éé  eessccuullttoorr  ee  mmooii  ppeeccuu--
lliiaarr??
Non sei se tanto, o certo e que
trato de trasladar, á pedra e á
madeira, lendas galegas sobre
bruxas, meigas ou sinais. Fixen
unha figura de meigas de case
un metro, tamén varias da
Santa Compaña; fago de todo o
que teña que ver con este tipo
de lendas no límite do sobrena-
tural. Polo que vin, este tema ta-
mén interesa noutros países, fi-
guras deste tipo hainas no Sal-
vador, Ecuador, Estados Uni-
dos e prácticamente toda Eu-
ropa. Agora voume centrar na
pedra por que penso que ta-
mén ofrece unhas posibilida-
des enormes.�

Alberte Romer
Presidente dos fariñeiros e muiñeiros do río Tripes
‘Non quedou sitio para que os nenos xoguen coa terra’

’’O Estado sería como un
marido que, abandonado
pola esposa,  recorre

á chamada
violencia
de xénero” 
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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.
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