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O 19,3% das vítimas
españolas na guerra
de Afganistán
eran galegos
(Galiza só
representa
o 6% da poboación
de España)

Rubén Alonso Ríos,
vigués, o último
falecido. O outro
morto no atentado era
Juan Andrés Suárez,
asturiano,
pero residente
en Carballo
desde hai
unha década
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PALABRAS

Fran Alonso

A s persoas levamos un es-
traño artefacto na boca: a

palabra. A palabra, para o ser
humano, éo todo. En realidade,
palabra e ser humano son unha
mesma construción. As pala-
bras nunca son inocentes e de-
nótano todo das persoas: a for-
ma de ser, o estado de ánimo, a
ideoloxía, a situación social…

Os escritores traballamos co-
as palabras. As que usamos non
son palabras calesquera. Son
persoais, íntimas, queridas, pró-
ximas, ou tamén odiadas, afas-
tadas, deostadas, pero que sem-
pre acarrexan unha connota-
ción significativa para nós. As
palabras elixidas buscan dispa-
rar, conmover, inquedar. Mes-
mo agachar. Non se elixen ao
chou. Como editor, dígolles aos
correctores que o teñan en con-
ta. Por exemplo, «acender», pa-
ra min é palabra estraña. Miña
avoa falaba de «prender»: pren-
der a luz... Pero desapareceu da
lingua cotiá. Para min é unha
palabra querida, da infancia. 

As palabras poden ser tenras,
suaves, difíciles, abruptas, ferin-
tes… Hainas que producen
arrepío. A min prodúcemo a pa-
labra «poetisa». Sei que é de cur-
so legal, pero é coma se levase
soterrada unha mina debaixo
das letras. Tamén cansan as pa-
labras tópicas. Hai palabras bo-
nitas que perden a súa fermosu-
ra de tanto loala: «vagalume,
«bolboreta», «agarimoso». Si,
ho, son bonitas, pero non é para
tanto. Reivindicalas en exceso
aseméllase á estética extempo-
ránea deses bodegóns hiperen-
xebres ateigados de mesas rústi-
cas. Logo, hai palabras que ta-
pan outras. Ao dicir que Obama
é un tipo de «color», tapamos o
que se ve claramente: que é ne-
gro. E hai palabras que remiten
a un momento, como «talante»
ou como a propia sonoridade
da palabra «obama», que agora
connota esperanza pero, ¿qué
connotará dentro duns anos? �

’’

’’Hai palabras bonitas
que perden a súa
fermosura de tanto loala”

censor. Pasou con moitas can-
cións que procuraban mandar
pequenas mensaxes libertarias
enmascaradas poeticamente.
Nada que ver  con Sofía, que en
todo caso pode ser estudada,
como outras cancións da épo-
ca, para entender a socioloxía
do final da Ditadura.

Outro exemplo: o grupoTri-
go Limpio, de éxito a finais dos
70 e primeiros 80, tiña unha
canción “Rómpeme, mátame”,
que hoxe acabaría no xulgado:
“Tus ojos ya no me miran, / son
tus labios dos mentiras; / tu len-
gua, insulto y caricia, / pero así
me siento viva.  / Prefiero ser
pura sangre y que me tires de las
bridas / que una muñeca de ja-
de, un adorno en tu vitrina. [Co-
ro]: Por eso rómpeme, mátame,
pero no me ignores, no, mi vida:
/ prefiero que tú me mates que
morirme cada día".

A letra de “Sofía” non tiña
achádegos deste estilo maso-
quista, pero para amigos das
casualidades pódese estable-
cer unha conexión cos libros
de Pilar Urbano. O anterior
best-seller da xornalista do
Opus Dei estaba adicado ao
xuíz Garzón, co título de Gar-
zón: el hombre que veía ama-
necer. A canción de Doctor
Pop, saudaba o regreso de So-
fía despois dunha noite de de-
senfreno: “Las campanas
anuncian que / regresa ya la
Reina del amanecer”.�

Xan Carballa
En 1975 un éxito do grupo Doc-
tor Pop, 'Sofía', gabeaba nas lis-
tas de éxitos. A historia dunha
muller, “raíña da noite”, podía
evocar o nome da princesa, fu-
tura raíña española. Era moito
para a época e o disco foi retira-
do de circulación para volver
saír ás poucas semanas retitula-
do como “Lucía”.  Poden ouvir
ambas versións no noso diario
dixital www.anosaterra.com.

“Sofía, siempre se acuesta de
día / va sola sin compañía / con
un vestido ceñido / que des-
pierta admiración al pasar. /
Coqueta deja un perfume a vio-
leta / cuida muy bien su silueta /
vive la vida  y sonríe / sin dejarse
en el amor atrapar”. Velaí unha
parte da letra dunha cancionci-
ña pop, do tandem de compo-
sitores Pablo Herrero e J.L. Ar-
menteros,  moi ao estilo dos exi-
tosos Fórmula V, que cando xa
soaba en todas as emisoras da
época, desapareceu como o
Guadiana para regresar retitu-
lada como “Lucía”.

Ninguén se fixo responsábel
do episodio de censura, e ape-
nas quedan pegadas do mesmo
nos arquivos. Non embargante
algunhas reedicións de recopi-
latorios da época seguen  con-

fundindo ambos títulos, toda
vez que o depósito legal dos dis-
cos é en todo caso o mesmo.

O episodio, paga a pena lem-
bralo nestes días en que as su-
postas declaracións de Sofía de
Borbón á xornalista Pilar Urba-
no, causaron gran impacto. En
ambos e dous casos o silencio é
a resposta inmediata da Casa
Real. Aínda que daquela non
estaba aínda vixente a monar-
quía, protexíana de calquera in-
sinuación e como sempre suce-
de coa censura ocasionábanse
episodios que coñecidos hoxe
moven ao sorriso.

UNHA LETRA POLISÉMICA . Só unha
mente retorta podía crer que o
título e a letriña tiña algunha in-
tención política, pero como se
ten lembrado en diferentes tra-
ballos, unha cousa é o que pen-
sa o cidadán de a pé e outra o

’’Cando ‘Sofía’ soaba
en todas as emisoras da
época, desapareceu como o
Guadiana para regresar
retitulada como “Lucía”

A censura protexía á raíña en 1975
dos atrevementos de Doctor Pop

Nun dos recopolitarios descatalogados do grupo incluíanse as dúas versións da canción.

Cando a canción ‘Sofía’
foi prohibida

2. ? UERE SABER MÁIS?
Pode ouvir as dúas cancións en www.anosaterra.org/nova/a-
censura-protexia-a-raina-sofia-en-1975-dos-atrevementos-de-
doctor-pop-.html

Francesc Homs, deputado de CiU.

Camilo Gonsar.
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A radio pública contra a violencia de xénero. Coa emisión simultánea

dun anuncio gravado en galego, catalán e castelán, as emisoras municipais

transmitirtán o seu apoio á loita contra a violencia de xénero. Confirmaron xa

a súa participación na iniciativa de Radiodifusión e da Asociación de Emiso-

ras Municipais Galegas máis de 300 emisoras. Supérase así o 50 por cento do

total das 600 radios públicas locais que emiten na actualidade no Estado es-

pañol. En www.radiodifusion.eu pódese escoitar o anuncio�
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X.C.
Desde o luns pasado medio cen-
to de galegos non dan regresado
a Santiago desde o aeroporto ita-
liano de Ciampino porque  Rya-
nair non ofrece máis alternativa
que esperar até o vindeiro luns
para colocalos nun vó alternati-
vo da compañía. Nin os oficios
da embaixada e o consulado lo-
gran outra proposta nin a folga
pasiva nos aeroportos italianos,
provocada en parte pola grave
crise de Alitalia, axudan a resol-
ver a insólita situación que co-
mezou coa saída da pista dunha
nave da compañía irlandesa.

Dos máis de 700 españois
bloqueados  dende luns no ae-
roporto de Roma-Ciampino,

medio cento de galegos seguí-
an o mércores a pasar noite tras
noite na capital italiana porque
os traballos de retirada do Bo-
eing 737-700 accidentado ían
devagar.

A proposta da ‘low cost’ de re-
colocar gratuitamente os pasa-
xeiros afectados noutros voos da
compañía  en función dos sitios
dispoñíbeis converteu o regreso
nunha verdadeira odisea, que á
hora de pechar esta edición aín-
da enfronta varias xornadas en
Roma. A contraproposta da
compañía aos afectados é o re-
embolso do billete do voo can-
celado, pero dado os costes bus-
car unha alternativa por fóra dis-
para os custes da viaxe.�

Ryanairnon é capaz de mover
Roma con Santiago

TURISMO DE BAIXO CUSTO

H.V.
No proceso de compra dun bille-

te electrónico de avión en

Ryanair, a compañía “colócalle”

un seguro de viaxe de 14,5 euros

aos compradores que non están

avisados e que na corresponden-

te persiana despregábel non es-

collen a opción case oculta de

“Non solicitar seguro de viaxe”. A

póliza, nalgúns casos de acciden-

te ou de cancelacións, por exem-

plo, ofrécelle unha indemniza-

ción de até 500 euros ao pasaxei-

ro. Nin é necesario este seguro,

nin as indemnizacións nin a co-

bertura se achegan ao que inclú-

en as tarxetas de crédito polo fei-

to de empregalas para pagar o bi-

llete –cuxo uso é imprescindíbel

para adquirilo.

Se se viaxa en Ryanair cunha

maleta e, en consecuencia, factú-

rase no aeroporto, hai que enga-

dir outros 30 euros ao billete. A

cantidade sobe a 70 euros se son

dúas maletas e a 110 se son tres.

Hai que ter coidado e escoller a

opción “Non” ante a pregunta

“Desexa ser un dos primeiros pa-

saxeiros en embarcar?”, porque

en caso contrario terá que abonar

outros 8 euros. Por suposto, a op-

ción que aparece por defecto

sempre é a que implica un custe

engadido e innecesario. Final-

mente, o prezo do billete incre-

méntase noutros 5 euros por pa-

gamento por tarxeta, que é im-

prescindíbel.

Son algunhas das andróme-

nas que empregan as compañías

aéreas de baixo custo para que o

prometido billete de cero euros

alcance unha cifra polo xeral

nunca por debaixo de 60 euros o

traxecto, é dicir, 60 ida e 60 volta

como mínimo. Existe, neste senti-

do, un detallado protocolo para

subir o prezo dos billetes, como

tamén hai outro que marca co-

mo actuar en caso de cancela-

ción da viaxe, só que neste caso

non é tan diáfano.�

As andrómenas
do baixo custo
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Pasaxeiros do voo cancelado

no aeroporto de Ciampino en Roma.
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seus veciños. As vitorias de Ma-
nuel Prado, alcalde popular
dende hai tres decadas, son
apabullantes. Nas últimas elec-
cións municipais acadou o oi-
tenta e nove coma cinco por
cento dos votos, era a primeira
vez que baixaba do noventa por
cento nas dúas últimas deca-
das. Con estes resultados segue

non censada en Beariz é allea a
localidade. A do BNG chegou
aos setenta e catro sufraxios pe-
ro tamén se tivo que nutrir de
veciños doutros concellos da
comarca do Carballiño.

UNHA VILA SEN DEBATE POLÍTICO. Pa-
seando pola vila é imposíbel al-
biscar signo da presenza dal-
gún partido político, nin nas
casas en semiruínas que sem-
pre son soporte da cartelería
nas eleccións municipais. Ob-
viamente o esforzo investidor
en publicidade dos partidos da
oposición en Beariz é mínimo,
pensando de anticipado nos
malos resultados electorais,
sen mítines nin presenza pú-
blica. Todo isto trasladase a rúa
e a os veciños que malamente
acertan a nomear a algún can-
didato que non sexa o alcalde.
Incluso a dous funcionarios
municipais  lles é difícil lem-
brar o nome de Magín, último
candidato do PsdeG: “O nome
non me acorda, é que non vive
aqui e apenas o vexo”. Fora da
casa do concello máis do mes-
mo. Para un xubilado, único
cliente das catro entidades
bancarias existentes no lugar,
ainda é candidato Luís Janeiro,
eterno aspirante do PSdeG, ex-
pulsado do partido antes das
últimas municipais: “como
non hai campaña, nin mitines,
a maioría dos candidatos non
os coñecemos e nas eleccións

Alberte Rivero [TEXTO & FOTOS]

É un caso único en Gali-
cia. No concello de Be-
ariz, na provincia de
Ourense, todos os edís

son do Partido Popular. Dende a
lexislatura de 1987, Manuel Pra-
do é alcalde sen oposición, ob-
tendo porcentaxes de votación
superiores ao noventa por cento.
O Partido Socialista e o BNG
completan as súas listas con case
un sesenta por cento de persoas
non censadas no concello. Por-
centualmente é o segundo con-
cello de Galicia, con maior por-
centaxe de voto emigrante, o
cincuenta por cento son resi-
dentes ausentes, en gran medi-
da residentes en Mexico, non
embargante a maioría non vota.

No que si está Beariz primeira
no ranking galego é en renta per
capita, máis de trinta mil euros,
aquí si que o peso dos residentes
no país americano é decisivo.

A política en Beariz tamén
emigrou, coma a maioría dos

tendo pleno na corporación, os
nove edis que a conforman, ao
igual que nas cuatro lexislaturas
anteriores. A lista do PSdeG ob-
tivo trece votos, un máis que o
seu número de integrantes. Pe-
ro “non é de extrañar” segundo
a marioría dos veciños, porque
máis do cincuenta por cento da
mesma estaba feita con xente

municipais votase á persoa”.

O QUIXOTE SOCIALISTA. Se hai un
quixote no século XXI, esta figu-
ra podería estar simbolizada
por Luís Janeiro. Foi candidato
socialista en tres lexislatuas,
aínda que nunca chegou a aca-
dar a acta de concelleiro. Reside
de maneira habitual en Beariz e
ante as dificultades demostra-
das antes e agora para confor-
mar unha lista, que non sexa a
popular, involucraba a boa par-
te da súa familia, chegando a fi-
gurar catro familiares directos
nos seis primeiros postos. 

Nas municipais de 2007, coa
lista elaborada, e poucos días
antes dos comicios, é expulsa-
do do partido a causa das

AALDEAGLOBAL.4. ANOSATERRA
13-19 DE NOVEMBRO DE 2008

PSOE e BNG levan máis de vinte anos sen lograr un só
concelleiro en Beariz. O alcalde popular di que, de votar
os emigrantes en urna, a súa porcentaxe aínda sería máis alta,
porque na actualidade a maioría son abstencionistas.
Outros concellos viven a situación contraria. Tres deles, Ordes,
O Grove e Valdoviño, contan con gobernos cuatripartitos

Beariz, vinte e un anos sen oposición

>>>

OS EXTREMOS DO MAPA MUNICIPAL DE PARTIDOS

Manuel Prado goberna sen oposición no concello de Beariz.

Casa do Concello de Beariz que, xunto con Avión, é o concello con máis residentes ausentes. Na imaxe da dereita, monumento á nai do emigrante..

O candidato socialista
presentouse tres veces e
nunca saíu concelleiro”

’’

Nos plenos ás veces
hai un debate moi intenso,
segundo o alcalde”

’’

>>>
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gundo o último atlas económico
de Caixanova, como o concello
galego cunha renda per capita
máis alta, preto dos trinta mil eu-
ros. Nótase nas catro entidades
bancarias existentes nesta pe-
quena poboación e nalgunha vi-
venda mergullada no luxo. Este
dato, segundo o alcalde, non ex-
presa a realidade, dado que “os
cartos están moi concentrados e
a maioría dos veciños vivimos
con outros umbrais económicos
ben diferentes”. �

O VOTO EN URNA AUMENTARÍA A MAIO-
RÍA DO PP. Conxuntamente con
Avión, Beariz é o concello galego
con máis residentes ausentes
con dereito a sufraxio. Nos dous
concellos limítrofes, e bastións
do Partido Popular, o 50% dos
censados residen en Mexico. A
diferenza doutros concellos con
menor proporción de electores
na emigración, aquí a participa-
ción é mínima. Manuel Prado,
alcalde de Beariz, está convenci-
do que a súa vitoria sería máis es-

diferenzas con Miguel Fi-
dalgo, responsábel provincial
do PSOE. Moi as presas, o parti-
do presenta outra candidatura.
Candidatura que logra un ba-
lance aínda máis pésimo do
obtido con anterioridade polo
propio Janeiro.

Contra o que se poida pen-
sa, en Beariz celébranse plenos
de maneira ordinaria e, segun-
do o propio alcalde, as comi-
sions de goberno están a veces
cargadas de debate.

magadora de se facilitar o voto
do emigrante. “De votarse en ur-
na estou convencido de que ga-
ñaría por máis do noventa e cin-
co por cento, xa que en Mexico
acudirían a votar máis emigran-
tes”, asegura. A diferenza dou-
tros rexidores galegos non viaxa
a Mexico antes das eleccións en
busca de voto: “hai cinco anos
que non vou, a última vez fun
por outro tipo de motivos”.

Este vencellamento co país
americano colocou a Beariz, se-

VIGO HILLS
María Xosé Queizán

A cidade de Vigo, como tan-
tas de Galicia, está enmar-

cada por milleiros de casas si-
tuadas nos outeiros que a rode-
an. Compároa con Beverly Hills
nos Ángeles, California. Na aba
daquelas montañas, teñen o
privilexio de vivir personaxes ri-
cos e famosos, algúns moi co-
ñecidos polo cine, como Robert
Reford, Leonardo diCarpio, Ju-
lia Roberts, Tom Cruise, John
Travolta e David Beckham, en-
tre outros.  

Vigo Hills ten un contorno
mellor que Beverly. Aquí con-
témplase a ría e unha das paisa-
xes máis fermosas do mundo.
O clima é inmellorable e sauda-
ble. Ademais, quen alí viven
non necesitan xardineiros que
lles coiden o céspede. Saben
traballar e sacar rendemento
aos terreos, e teñen árbores
froiteiras, cultivan hortalizas e
mesmo crían galiñas para teren
ovos de casa. Poden satisfacer
os padais con eses produtos xe-
nuínos e frescos. Quen son os
afortunados que viven en Vigo
Hills? Son os proletarios das fá-
bricas, as perruqueiras, depen-
dentes de comercio, electricis-
tas, as limpadoras, a señora que
coida a miña nai... van e veñen
da casa ao traballo, a grandes
velocidades, por unhas estra-
das estreitas e labirínticas. 

Como é posible que onde
noutros lugares viven os ricos,
aquí viva a clase obreira? E isto
sen facer a revolución! Que or-
gullo para o país! 

Si e non. Como non houbo
ningún plan territorial, as per-
soas propietarias dos terreos
fixeron as casas como quixe-
ron, orientadas casualmente e
co acceso que lles conviña. O
resultado é un caos urbanísti-
co, unha anarquía e unha des-
feita fortuíta do territorio. Isto
ocorre cando non hai un Go-
berno responsable. �

’’

’’Como é posible que onde
noutros lugares viven
os ricos, aquí viva a clase
obreira?”

n

>>>

En Ordes hai representantes
de sete formacións diferentes,
xa que Manuel Astrai, elixido
nas siglas de Nova Alternativa,
abandonou este grupo para
pasarse ao mixto e apoiar o ac-
tual alcalde Manuel Reyes. 

A situación é un auténtico
galimatías. O rexidor, ex con-
celleiro do Partido Popular,
ten a maioría grazas aos votos
da súa actual formación UXO,
que sumados aos tres conce-
lleiros do PsdeG, conxunta-
mente co único edil de Terra
Galega e o escindido de Nova
Alternativa reúnen os nove vo-
tos que dan a maioría. 

Na oposición, oito edís e
tres formacións, catro conce-
lleiros populares, tres do BNG
e Xoán Simón, edil que se
mantén fiel ás siglas polas
que se presentou, as de Nova
Alternativa. 

Obviamente priman as re-
lacións personais sobre as po-
líticas, o actual cabeza de lista

do Partido Popular, Teodosio
Martino foi alcalde na lexisla-
tura anterior cando se presen-
tou por Democracia Galega.
Daquelas, mandara os popu-
laresá oposición mediante un

pacto. Ao encabezar a lista po-
pular, nas municipais de
2007, provocou a marcha dos
edís do PP anteriores cara a
outra siglas, convertendo a
política municipal de Ordes

nun labirinto. Mesmo un pac-
to de goberno no que entra-
sen PSdeG e BNG sería inviá-
bel, vistas as diferenzas que
manteñen as dúas forma-
cións no terreo municipal.�

Ordes, un labirinto con sete partidos

O equipo de goberno de Ordes fórmano sete organizacións políticas.

Gobernos
cuatripartitos

Ben diferentes ao de Beariz son

os casos de once concellos nos

que, nas municipais de 2007,

obtiveron representación cin-

co candidaturas diferentes.

Agás Verín, onde o popular Xo-

án Manuel Jiménez ten maio-

ría absoluta, en lugares coma

Sada, Porriño, Tomiño, Ferrol,

Neda ou Porto do Son, o alcal-

de goberna coa espada de da-

mocles da moción de Censura

sobre a súa cabeza.

Pero o récord téñeno os

concellos de O Grove, Ordes e

Valdoviño onde obtiveron re-

presentación seis candidaturas

diferentes o que abocou a que

sexan gobernados por cuatri-

partitos, de difícil equilibrio.�

>>>

Non tendo máis de 150 veciños, o núcleo urbano de Beariz acolle catro entidades bancarias que durante o inverno

apenas traballan. No verán fano, maiormente, coa emigración mexicana.
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LUME 
NA LAREIRA
Francisco Carballo

S on dos que nacemos á cul-
tura arredor da lareira. Era

aínda aquela cultura agraria ga-
lega e europea tan omnipre-
sente. O lume  era inspiración,
apertura, busca. Se había lume
na lareira, había veciños, había
protección. Mais hoxe, cando
renxen os eixos da superviven-
cia humana,  cando se pregoan
solucións tramposas para que
sigan os mesmos carros e os
mesmos eixos, é que xa non
queda lume na lareira? Que os
miolos están tan asfixiados que
non captamos o engano?

A complexidade  das infor-
macións cruzadas, a escurida-
de  dos centros económicos
que deciden o fluír social,  todo
explica que nos confundamos,
que nos engaiole calquera tu-
nante. Barack Obama non ten
ese cometido: é  intelixente, lu-
minoso; é un presidente electo
do “Imperio”, é un mulato de
educación intercultural, de afir-
macións cristiás firmes. Paga a
pena oílo. Non encobre a inten-
ción nin a realidade. Certifica
que hai lume na lareira.

Mais unha persoa limpa
non é capaz de darlle volta ao
presente e xerar un novo entra-
mado socioeconómico. Son os
veciños quen poden dar un
cambio. No 1944-1970 mellora-
ron a convivencia Bretton Wo-
ods, a ONU, os sindicatos, etc.
Nos 70, desde  as decisión de
Washington, o mercado funda-
mentalista levou ao precipicio á
humanidade. Non se trata de
voltar a Bretton Woods. Iso é re-
mendar: “non botes remedos
novos en pelellos vellos”.

Benvido Obama. Reinvente-
mos un convivir dos humanos e
das nacións desde a experiencia,
desde as análises, desde a igual-
dade e con amor. Urxe rachar
máscaras que dan receitas para
manter privilexios e seguer sen
changee sen fraternidade  Aí es-
tán nesa busca Venezuela,
Ecuador, Bolivia, Paraguai, e “o
mar, o barco e máis nós”: Parece
que queda “ lume a lareira”. �

’’

Paga a pena oír  a Barack
Obama. Non encobre

a intención
nin a realidade”

’’

do Decreto”. Nas parroquias,
en troques, o galego ten unha
presenza máis compensada.

Os datos non son definiti-
vos, advirten os autores deste
informe, que consideran que
sería preciso un estudo por-
menorizado para comprobar
se se rexistra esta situación e
para saber onde hai que intro-
ducir medidas correctoras.

LIBROS DE TEXTO. Noutro ámbito
no que detectan incumpri-
mentos do Decreto é no dos li-
bros de texto. “Falamos coas

H. Vixande
Un grupo de profesores uni-
versitarios realizou unha son-
daxe preliminar sobre o grao
cumprimento do Decreto do
galego no ensino e atoparon
indicios de que o castelán se-
gue a ser a lingua maioritaria
en case todas as materias. Este
colectivo considera recomen-
dábel un estudo máis amplo
que determine a magnitude
do problema. Tamén reclama
unha campaña informativa
para que ensinantes e pais sai-
ban en que consiste o Decre-
to. O obxectivo sería rematar
coa “desinformación” reinan-
te na actualidade.

A sondaxe realizada cen-
trouse nos colexios vigueses e
non tivo un carácter estrita-
mente científico, aínda que si
tomou en consideración os
criterios habituais para facer
unha mostraxe, como escoller
centros públicos, privados e
concertados, ou como sope-
sar a presenza de contornos
rurais e urbanos. Ademais, re-
xístrase moita opacidade nos
colexios. A recollida de datos
non sempre recibiu o apoio da
dirección dos centros, que
non teñen a obriga de colabo-
rar nun estudo que nin ten ca-
rácter oficial nin está promo-
vido pola Administración.

Os autores sinalan as limita-
cións do seu estudo mais con-
sideran que ofrece unha ache-
ga “preocupante” sobre o nivel
de cumprimento do Decreto
do galego no ensino, que pro-
mulgou a Consellaría de Edu-
cación a final do curso
2005/2006. Eses datos indican
que só o 25% dos centros cum-
pren o Decreto, moitos deles
por falta de información ou
porque o profesorado non está
preparado. Tamén detectaron
que os colexios privados e con-
certados son os que por regra
xeral rexistran maior grao de
incumprimento. Neste senti-
do, un dos autores denunciou
que “os privados do centro de
Vigo, agás os Salesianos, rinse

editoriais e admiten que os li-
bros en castelán véndense dú-
as ou tres veces máis que os do
galego, aínda que son simples
versións traducidas”. Tamén
indicaron que “cando o libro
está en castelán non hai dúbi-
da, as clases tamén son en cas-
telán; mais cando o libro está
en galego, as clases non sem-
pre son en galego porque non
houbo reciclaxe do profesora-
do”.

A falta de coñecerse os da-
tos da Administración, o infor-
me dos profesores universita-

rios contrasta co elevado
cumprimento do Decreto que
denuncia Galicia Bilingüe.
“Eles falan de que o 80% dos li-
bros están en galego; nós fala-
mos coas editoriais e din que
venden moito máis en caste-
lán, de modo que aquí alguén
mente”, sinalou un membro
deste colectivo, que aprovei-
tou a oportunidade para de-
nunciar a baixa calidade das
versións en galego.

Entre as distorsións que ato-
paron os autores da sondaxe
ten que ver coa informa-

Os datos dunha sondaxe preliminar
indican que o castelán segue a ser
a lingua predominante e suxiren
a necesidade dun estudo máis amplo

Indicios de que o Decreto do galego

A Consellaría de Educación in-
formou de que a Inspección
Educativa está inmersa nun
proceso de recollida de datos
para coñecer o alcance do
cumprimento do Decreto
124/2007, polo que se regula o
uso e a promoción do galego
no sistema educativo. Con to-
do, na Consellaría non precisa-

ron cando rematará o proceso
de reunión de información nin
o momento no que se publica-
rá o resultado da investigación.

Na disposición adicional
quinta do Decreto indícase
que “con periodicidade
anual, despois de finalizar o
curso escolar, o Goberno de
Galicia avaliará os resultados

de aplicación deste decreto, e
desenvolverá regulamenta-
riamente cantas disposicións
fosen precisas para o mellor
cumprimento e adaptación
dos seus obxectivos, co fin de
que poida achegarse gradual-
mente á plena aplicación da
Carta europea das linguas re-
xionais ou minoritarias”.�

A Inspección elabora un informe completo

’’Falamos coas editoriais
e admiten que os libros
en castelán véndense
dúas ou tres veces máis
que os de galego”

’’Moitos profesores non se
senten preparados,
son necesarios cursos
de formación e,
nas oposicións, hai
que esixir a competencia
absoluta nas dúas linguas”

>>>
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parados, son necesarios cur-
sos de formación e, nas oposi-
cións, hai que esixir a compe-
tencia absoluta nas dúas lin-
guas porque todo o mundo
pode ter que impartir algunha
materia en galego ou en caste-
lán”. Por último, denuncian
que o corpo da inspección
educativa non está a actuar
coa dilixencia necesaria.�

campaña informativa ampla
que lle permita aos ensinantes e
pais coñecer en que consiste o
Decreto.

Tamén detectan falta de re-
ciclaxe do profesorado e un
control do acceso á función
pública por parte dos ensi-
nantes que garanta o coñece-
mento do galego. “Moitos
profesores non se senten pre-

ción que reciben ensinan-
tes e pais. “Moitos mestres pen-
san que o Decreto está derroga-
do ou que non entrou en vigor”,
sinalan. Ademais, detectaron
desconcerto e temor por parte
dos pais do alumnado. “Houbo
moita intoxicación, contáronse
mentiras e difundiuse o medo”,
indican, ao tempo que lle recla-
man á Administración unha

AALDEAGLOBAL.7.

galego no ensino non se respecta

PACO VILABARROS

C.A.
No debate do informe do Va-
ledor do Pobo sobre 2007 Be-
nigno López destacou que na
política lingüística “téndese a
converter o galego en obxecto
de conflito”. López fixo unha
“chamada á responsabilidade
de todos os axentes políticos e
sociais para que prevaleza a
harmonía característica de
Galicia”. O Valedor fala de cal-
mar a polémica sobre a pro-
moción pública do galego.

No eido da lingua, a conse-
llaría de Educación é a que re-
cibe máis reclamacións, “o
maior número de queixas co-
rresponden aos pais que non
están conformes co Decre-
to124/2007”, texto que regula o
galego no ensino. Pero o pro-
pio Valedor deu conta no Par-
lamento dun “numeroso gru-
po de queixas, con contido e
redacción idéntica, que consi-
deran que se relega o galego á
condición propia de lingua se-
cundaria”. Sánchez recordou
que a obriga das administra-
cións é “fomentar a lingua pro-
pia da comunidade, o galego”.

“Dentro da administración
local, déronse queixas tanto
pola non utilización do galego
coma do castelán”, salientou o
Valedor como exemplo do au-
mento da polémica lingüísti-
ca. úas institucións, a consella-
ría de Innovación (BNG) e o
Concello de Trazo (PP) recibi-
ron recomendacións do Vale-
dor en materia de lingua, reco-
mendacións que “aceptaron”.

INTEPRETACIÓNS DISPARES. Os par-
tidos fixeron interpretacións
totalmente diferentes do in-
forme. Agustín Bahamonde
(PPdeG) falou das “dúbidas
que existen sobre a concep-
ción da propia institución” do

Valedor malia que o seu infor-
me reflicte “a opinión da cida-
danía galega sobre a adminis-
tración”. Bahamonde dixo
que esa opinión é “de todo
menos favorábel (..) o número
de queixas non deixa máis
que aumentar dende a chega-
da ao poder do bipartito”. O
parlamentario destacou a
“alarma social” en temas co-
mo os atrasos na Xustiza e as
listas de espera na Sanidade.

Iago Tabarés (BNG), ava-
liou positivamente o informe
pois, na súa opinión, mostra
unha maior transparencia da
administración. Con todo, Ta-
barés criticou especialmente
que o Valedor non admítese
máis de oitocentas queixas a
trámite. Tamén demandou
unha campaña de difusión da
función do Valedor, pois ase-
gura que as queixas reais non

aumentan. E é que 749 das
queixas presentadas en serie,
eran en realidade protestas so-
bre oito asuntos. “Máis queixas
non implica un peor funciona-
mento da administración pú-
blica” argumentou.

No eido da lingua, Tabarés
asegurou que os cidadáns pre-
sentaron máis protestas de-
nunciando a marxinación do
galego que do castelán. Sobre
as reclamacións enviadas a In-
dustria por enviar documenta-
ción só en galego, Tabarés ar-
gumenta que proban que
cómpre promocionar o ensino
da lingua do país.

Francisco Cerviño (PS-
deG), acusou ao PPdeG de
“instrumentalizar” o informe
do Valedor. Cerviño dixo que
o filósofo de cabeceira de Nú-
ñez Feixóo é o actor Manqui-
ña coa súa máxima “o mesmo
che digo unha cousa que che
digo outra”. ño ironizaba así
“o cambio de 360 grados” do
PPdeG que consideraba que o
Valedor “funcionaba moi
ben” cando se bateu a marca
de queixas no último ano do
Goberno Fraga, mentres ago-
ra “camiñamos polo val da
morte, a apocalipse”. �

O Valedor do Pobo reivindica
a ‘harmonia lingüística’

O Valedor, Benigno López, acompañado pola vicepresidenta do Parlamento. 

A Mocidade pola Normali-
zación Lingüística, Galiza
Nova e os Comités Abertos
de Estudantes convocaron
unha folga estudantil para o
26 de novembro que ten co-
mo lema “Paremos as agre-
sións contra o galego”. Esta
xornada servirá para reivin-
dicar o cumprimento do De-
creto. Os convocantes de-
nuncian “ataques case a dia-
rio desde sectores reaccio-
narios” contra o galego que
estarían “teledirixidos por
poderosos grupos económi-
cos, políticos e mediáticos”
co fin de “marxinar o noso
idioma”.

A convocatoria de paro
tamén sinala que o Decreto
do galego non se cumpre e
que a Consellaría de Educa-
ción non fixo públicos datos
sobre o seu grao de aplica-

ción no curso pasado “malia
o Decreto indicar que ten
que facerse”. Ademais, de-
nuncian que a Administra-
ción non puxo en practica
ningunha das demandas da
comunidade educativa.

As organizacións que
convocaron esta folga con-
tan con repetir o “éxito” dun
paro análogo celebrado du-
rante o curso 2005/2006 pa-
ra que a Consellaría tomase
medidas “en defensa do ga-
lego no ensino”. Estiman
que uns 60.000 estudantes
secundaron aquela mobili-
zación, o que “foi funda-
mental para que a Consella-
ría de Educación tivese que
elaborar unha nova norma
de galeguización do ensino,
o Decreto 124/2007”,  cuxo
cumprimento agora de-
mandan.�

Convocada unha folga
para que se cumpra

>>>

’’O valedor fala de calmar 
a polémica sobre
a promoción pública
do galego”
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principal partido do BNG, a
Unión do Povo Galego (UPG)
debate os seus relatorios no seu
XII Congreso, que se celebrará
en Compostela os días 15 e 16
deste mes. O documento prin-
cipal que debate internamente
a UPG incide na necesidade de
perfeccionar a “simbiose” entre
a organización e o Goberno ga-
lego. A nivel estatal, as teses son

críticas cos dous partidos maio-
ritarios, o PP, ao que acusa de
antinacionalista, e o PSOE, do
que destaca a “desvalorización
das nacionalidades”. Con todo,
o fío condutor do documento é
a  conxuntura económica. Tres
anos despois do último congre-
so, que se celebrou en xaneiro
do 2005, a UPG renovará todos
os órganos partidarios.�
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M. Obelleiro
Un novo grupo político vén de
inserirse nas filas do BNG. Trá-
tase de Espazo Socialista Galego
(ESG), que se constituíu como
partido nunha Asemblea Na-
cional na que saíu elixido secre-
tario xeral Xoán Bascuas, actual
delegado da Consellaría de Vi-
venda na Coruña. Segundo o lí-
der da formación, a asemblea
“cumpriu amplamente coas ex-
pectativas, xa que ao longo da
xornada participaron 210
asembleístas”.

No acto de clausura da xor-
nada, que se celebrou o sábado
día 8 en Compostela, estiveron
representadas as correntes da
organización frontista. “Tive-
mos unha grande acollida por
parte do BNG”, asegura Bas-

cuas, que destacou a presenza
de Alberte Ansede, de Carlos
Aymerich e de Teresa Táboas. Á
asemblea acudiu Martiño No-
riega polo Encontro Irmandiño,
Xesús Veiga, por Inzar, Antonio
Somoza, polo Movemento pola
Base e Iago Tabarés, polo PNG.
Tamén estivo presente como
representante de Galiza Nova
Iria Aboi.

Segundo o secretario xeral
de ESG, a identidade nacional é
a principal característica deste
novo grupo, no que se adscribi-
ron distintas opcións proce-
dentes da Esquerda Nacionalis-
ta, do sector de Camilo Noguei-
ra e doutras correntes. Creada
para asentar a socialdemocra-
cia no seo do BNG, a formación
reclama “os máis elevados tei-
tos a nivel competencial e o Es-
tatuto de Nación”. O líder de
ESG subliña os valores republi-
canos do grupo e a introdución
do debate de laicismo.

Bascuas apuntou no discur-
so de clausura da asemblea que
ESG “quere construír un lugar
ao que se poden achegar ho-
mes e mulleres dispostos a tra-
ballar polo país e polo BNG, con
amplitude de miras”. Ademais,
sinalou a necesidade dunha
igualdade real de oportunida-

des, da redistribución da rique-
za e da participación dos pode-
res públicos no funcionamento
do mercado. ESG “vai achegar o
seu gran de area para que entre
todos e todas fagamos de Anxo
Quintana o novo presidente da
Xunta e acadar, por fin, un novo
Estatuto de Nación”, concluíu.

CONGRESO DA UPG. Pola súa banda, o

Liderado por Xoán
Bascuas, defenderá
a socialdemocracia
e os valores
republicanos
e estará integrado
no BNG

NOVA FORZA POLÍTICA

CRIMINAIS
AO VOLANTE?

Neste meses nos que se aplica
a lei penal contra as infraccións
de tránsito vimos como, a pe-
sar da dureza das sancións,
moitos comportamentos non
varían. Seguen conducindo
con alcol en sangue moitos,
non só rapaces do botellón, ta-
mén señores casados e mulle-
res, despois dun banquete ou
porque pensan que o viño da
comida non dá nas análises.

Calquera que vaia pola au-
tovía unha tarde normal e
queira non pasar de 120 quiló-
metros por hora ha ver como
lle treme o coche pola forza de
grandes motores que adiantan
pola esquerda a gran velocida-
de. E non só vehículos de moita
cilindrada, tamén automóbiles
vellos ou de clase media.

E iso por non falar de atro-
pelos no paso de cebra, semá-
foros que se saltan en vermello,
motoristas sen casco e xente
sen cinto de seguranza… En
definitiva, que despois de moi-

tos xuízos rápidos, condenas a
miles de horas de traballos so-
ciais e incluso consecuencias
graves para os infractores (con
antecedentes un non pode
presentarse a unha oposición,
por exemplo), o problema se-
gue a ser o de sempre: o coche
forma parte da nosa cultura
como a televisión ou o pan nas
comidas.

Considerar criminal un
condutor é un exceso que non
resolve nada.�

Carme González
(Madrid)
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Pablo López, Begoña Manteiga, Xoán Bascuas e Saúl Santín na presentazón de Espazo Socialista Galego.      JESSICA BARCALA / A.G.N.

Nace Espazo Socialista Galego
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por estimular a demanda e por
facer que o financiamento che-
gue ás empresas mediante a co-
laboración co Igape, Xesgalicia,
a Xunta e as entidades financei-
ras. "Todo isto está dando bos
resultados", insistiu Touriño.�

POLÍTICA.9.

X.C.
Touriño asegurou que 'non hai
respostas autárquicas nin nacio-
nalistas' para afrontar a crise
económica e rexeitou o organis-
mo proposto polo vicepresiden-
te acrecentando que a campaña
electoral 'aínda non comezou'.

Fronte ao instituto galego
de crédito oficial para poten-
ciar a economía produtiva que
propón o líder do BNG, o presi-
dente da Xunta apostou por
medidas "cohesionadas e glo-
bais" e defende as respostas xa
adoptadas en Galiza.

Segundo o líder dos socia-
listas galegos "non é o mo-
mento de inventar respostas
illadas", senón "coordinadas e
potentes", tanto no ámbito in-
ternacional como entre os go-
bernos de España e Galiza,
porque, ao seu xuízo, "non
existen receitas nin propostas
milagrosas, nin vale sacarse
da manga variñas máxicas".

'GALIZA TEN OS INSTRUMENTOS QUE NECE-

SITA' .  Touriño lembrou o plan de
activación de recursos financei-
ros, que dispón de máis de
1.500 millóns, 500 deles dirixi-
dos a que o financiamento
"chegue" ás pequenas e media-
nas empresas, mediante a cola-
boración e o traballo activo coas
entidades financeiras de Galiza.

"É o que fai falta facer e o
que se está facendo", garantiu
Touriño, á vez que destacou
que o país é "pioneiro" na im-
plantación destas medidas. Se-
gundo dixo, o Goberno que li-
dera "debe responder fronte á
crise e faino xa en colaboración
cos sindicatos, os empresarios

e as entidades financeiras, por-
que Galiza ten os instrumentos
que debe ter".

Celebrou o presidente gale-
go que o emprendedor da au-
tonomía baséase nos tres ali-
cerces de diálogo social, aposta
polo capital humano –"forma-
ción e educación por encima
de todo"– e de mellora da pro-

dutividade e competitividade,
con "máis capital físico e tec-
nolóxico e máis bombeo de in-
vestimento público".

A mellor resposta á crise pa-
saría por deseñar políticas acti-
vas de emprego e formación,

ANOSATERRA
13-19 DE NOVEMBRO DE 2008
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’’Non valen respostas
autárquicas nin
nacionalistas fronte á
crise” 

[Emilio Pérez Touriño]
Presidente da Xunta.

Ceferino Díaz

O paro é o resultado lóxico á
crise, aínda que non é

ningún consolo que sexa un
problema de moitos. Non po-
demos nin debemos acostu-
marnos ao aumento das cifras
de desemprego. Temos que re-
belarnos e esixirlles aos axentes
económicos e sociais que traba-
llen xunto cos poderes públicos
para superalo. 

De haber lóxica –deica ago-
ra non a houbo–, e tras imple-
mentarse as medidas acorda-
das polos gobernos, a crise fi-
nanceira debería estar a tocar
fondo para logo comezar a
normalización lenta dos mer-
cados. Mais o dano na econo-
mía produtiva xa está feito. A
crise xerou a caída xeral da de-
manda e do investimento.

Esta conxuntura obriga os
poderes públicos a pór en mar-
cha políticas orientadas en tres
sentidos: frear a destrución de
emprego, ofrecer apoio social
aos desempregados e apostar
pola recuperación da econo-
mía. Nesta liña móvense as me-
didas dos gobernos de Galicia e
España que a oposición segue a
considerar insuficientes. 

Arbítranse políticas de apoio
aos sectores produtivos, ás em-
presas con problemas de finan-
ciamento e increméntase o in-
vestimento en obra pública e en
vivendas sociais.

De cara a afrontar a situa-
ción dos parados o goberno
contempla recursos ampliá-
beis para que ninguén quede
ser percibir axudas sociais
mentres dure esta situación,
con novidades como o apraza-
mento das hipotecas. 

Crear emprego en tempo de
crise non é fácil, sabémolo. Aín-
da así hai que apostar pola recu-
peración apostando por secto-
res de futuro: renovábeis e bio-
tecnoloxía.

Os cidadáns non debemos
quedar pasivos. A inacción é
perniciosa. �

PLANTARLLE
CARA AO PARO

’’

’’Hai que apostar pola
recuperación apostando
por sectores de futuro:

renovábeis
e bio-
tecnoloxía”

O presidente da Xunta rexeitou
tallantemente a proposta de Quintana de
crear un instituto galego de crédito público

Touriño dille non ao crédito público
galego proposto por Quintana

RESPOSTAS Á CRISE

A proposta de Quintana é un-
ha idea que xa desde os anos
80 vén enarborando a organi-
zación nacionalista. o líder do
BNG fíxoa pública no acto de
clausura do seminario 'Outra
Europa: a alternativa dás na-
cións sen Estado', organizado
pola Fundación Galiza Sem-
pre, onde comentando a si-
tuación de crise falou de
"substituír" e non de "refun-
dar" o actual modelo econó-
mico por outro xestionado
polo autogoberno para con-
trolar e coordinar democrati-
camente as institucións a tra-
vés de políticas propias.

Dentro dunha futura revi-
sión estatutaria propuxo for-
malizar un sistema de finan-
ciamento que asegure os re-

cursos necesarios para o exer-
cicio propio das competencias.
Apostou pola "coordinación
do poder político e o mundo fi-
nanceiro", e suxeriu a posibili-
dade dun "crédito asistencial
galego" con capital risco, "un
organismo galego de crédito
oficial" para poñer o capital
"ao servizo da economía pro-
dutiva" coa "confluencia dos
instrumentos financeiros pú-
blicos coas actividades de sec-
tores estratéxicos".

Teimou tamén en que
compría avanzar na reforma
da lei reguladora das caixas de
aforro o que podería intensifi-
car a creación de emprego. Pa-
ra Quintana Galicia debe "par-
ticipar na dirección do Banco
de España e das demais insti-

tucións de control e supervi-
sión de mercados como o de
valores, as telecomunicacións
ou a enerxía".

Engadiu tamén que a ex-
periencia de goberno na Xun-
ta desvela que "as institucións
galegas contan con recursos"
para paliar a crise económica
fronte á recesión, pero adver-
tiu de que as políticas neste
sentido deben desenvolverse
con "raíces na terra", defini-
das en función das demandas
da xente. O  "esforzo presu-
postario" na mobilización de
recursos para o medio rural, a
potenciación da enerxía eóli-
ca ou as políticas de benestar
social foron algúns dos exem-
plos que enumerou o vicepre-
sidente.�

Unha vella proposta nacionalista

Emilio Pérez Touriño. XOÁN CRESPO A.G.N.
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Antonio Cendán
O alcalde de Lugo, Xosé López
Orozco, saíu reforzado despois
de superar a moción de con-
fianza á que el mesmo se so-
metera, despois de rexeitar a
oposición, formada por PP e
BNG, os orzamentos presenta-
dos polo grupo de Goberno.
López Orozco conseguiu saír
airoso do último pleno, ao abs-
terse na moción o grupo mu-
nicipal nacionalista. 

O líder local do BNG, Xosé
Anxo Laxe, xustificou o posi-
cionamento do seu grupo
aducindo que “a confianza do
alcalde non se lle daba a través
dunha sesión plenaria do Con-
cello de Lugo, senón que eran
os cidadáns cos seus sufraxios
os que decidían a sorte dunha
corporación”. Laxe criticou ta-
mén o grupo municipal do PP
lugués por entender que foran
o principal sustento do actual

mandatario da cidade das Mu-
rallas ao longo do último ano e
agora propoñíase derrocar o
executivo presidido por López
Orozco. Sinalou tamén que o
obxectivo do seu partido no
era o de derrubar gobernos,
senón o de mellorar a calidade
de vida da cidadanía.
“TRAXICOMEDIA”, SEGUNDO O PP. Pola
súa banda, o voceiro do Par-
tido Popular na corporación

luguesa, Xaquín García Díez,
acusou a Orozco de escenificar
unha “traxicomedia”, xa que
se someteu a unha cuestión de
confianza, sabendo que non
corría ningún risco. Así
mesmo, manifestou tamén
que a posibilidade de traballar
cuns orzamentos prorrogados
non era unha mala situación
para o alcalde porque esa si-
tuación obrigaríao a levar a

pleno todas as obras do plan
de investimentos. Tampouco
quedaron á marxe as súas crí-
ticas ao BNG, do que dixo que
se fose García Díez o que se so-
metese á cuestión de con-
fianza, o resultado da votación
sería outro moi distinto.

López Orozco afirmou, no
decurso da súa intervención,
que o feito de someterse ao
veredito da Corporación non
era un “órdago” aos demais
grupos políticos senón un
acto de responsabilidade polí-
tica. Salientou tamén que o
feito de ter que gobernar o
Concello de Lugo cuns orza-
mentos prorrogados houbera
provocado moitas dificultades
para sacar adiante os investi-
mentos previstos e para cum-
prir os acordos acadados cos
funcionarios e as empresas
que prestan servizos á Admi-
nistración local. Dixo tamén
que fora el quen fixera todo o
posíbel para sacar adiante os
orzamentos e acusou o PP de
“non expoñer ningunha alter-
nativa”, mentres que co BNG
había puntos de encontro,
pero o xeito de condicionar o
voto positivo á entrada do
Concello de Lugo no Consor-
cio de Servizos Sociais fixo in-
viábel a posibilidade de aca-
dar un pacto.�
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Lugo non se para

O7 e o 8 de novembro de-
senvolveuse en Ribadeo a

IV Escola Fermín Penzol. Hai
catro anos, lembrando a este
galeguista de Castropol, puxé-
ronse en marcha unhas xorna-
das coas que se pretendían
construír puntos de encontro
entre xentes de fala galega tanto
da Galiza como do Eo-Navia, As
Portelas e o Val do Ellas.

Tras catro anos, de novo en
Ribadeo, volvémonos atopar
todos para continuar co labor
de defensa e difusión da nosa
lingua. Na primeira edición o
ambiente xornalístico da beira
asturiana estivo un pouco cal-
deado. Unha proposta de de-
bate entre xentes de Abertal e
Xeira semellaba unha oportuni-
dade cando menos interesante
para intentar clarexar posicións
e construír pontes.

A presión foi intensa. Se ben
nun primeiro momento Xeira
decidira enviar un representante
ao debate, despois recuou e a
súa cadeira quedou baleira. A
posición isolacionista de parte
dos compoñentes de Xeira a res-
pecto da lingua do Eo-Navia
(unha variante da área lingüís-
tica galego-portuguesa, pero
que nalgúns casos excéntricos e
pouco rigorosos ven como unha
lingua de seu aparecida no sé-
culo XIX), levounos a negarse a
calquera debate-diálogo.

En realidade, o pano de
fondo nesta problemática é so-
cio-económico e político-ideo-
lóxico. Unha toma de postura
antinacionalista, unida a certo
sentimento de superioridade e,
por outra banda, unha política
empresarial de marcaxe comer-
cial da zona levaron a empregar
todos os medios dispoñíbeis
para que os eonaviegos descu-
brisen a súa asturianidade e mi-
rasen con receo todo o que soase
a galego.  Superarmos esa situa-
ción, xerando puntos de encon-
tro co asociacionismo cultural
de base e posibilitando que este
vexa que tamén cara a Galiza ten
posibilidades de desenvolve-
mento, é crucial. Para cando li-
bros eo-naviegos nas nosas bi-
bliotecas? Sería un bo comezo.�

LINGUA NA RAIA

TRIBUNA
� Farruco Graña

’’O pano de fondo desta
polémica lingüística
é socio-económico
e político”

O alcalde López Orozco e portavoz do BNG Xosé A. Laxe ao final do pleno, coa

Concelleira de Economía Sónia Méndez.
X
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Orozco supera
a moción
de confianza
e di que non foi
un órdago
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Xurxo González
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

A crise económica expulsou da
axenda dos medios o debate so-
bre o financiamento autonó-
mico, tema estrela do principio
do ano. Non obstante, a nego-
ciación política segue viva. O
Tribunal Constitucional non se
pronunciou sobre o recurso que
afecta á totalidade do Estatut, e
os partidos nacionalistas cata-
láns rexeitaron os orzamentos
do Estado tras o incumpri-
mento da data límite (9 de
agosto) que marcaba esta
norma para o acordo dun novo
modelo para Catalunya. Fran-
cesc Homs (Vic, 1969) é prota-
gonista nestes procesos. Foi po-
nente estatutario e actualmente
é o home de confianza de Artur
Mas á hora de negociar unha
postura común de Convergèn-
cia i Unió e os partidos do tripar-
tito e entre as forzas catalás e o
Goberno central. O parlamenta-
rio nacionalista detallou as ideas
de CiU nunha conferencia da
Cátedra Alexandre Bóvedaen
Pontevedra, titulada “Cata-
lunya: financiamento xusto”.
OO  ffiinnaanncciiaammeennttoo  aauuttoonnóómmiiccoo
eerraa  uunn  ddooss  tteemmaass  eessttrreellaa  ddee  aann--
tteess  ddoo  vveerráánn,,  ppeerroo  aa  ccrriissee  eeccoo--
nnóómmiiccaa  ee  ffiinnaanncceeiirraa  rreessttoouullllee
pprroottaaggoonniissmmoo..  CCaannddoo  ppeennssaa
qquuee  vvoollvveerráá  aaoo  pprriimmeeiirroo  ppllaannoo
iinnffoorrmmaattiivvoo??
Inflúen dous factores. Por
unha banda, efectivamente, a
virulencia da crise financeira
que padecemos. Pero, por ou-
tra banda, unha vez incum-
prido o prazo que marcaba o
Estatut, o 9 de agosto, o único
vehículo para o debate é a Lei
de Orzamentos, e nesas esta-
mos. No mes de decembro,
polo menos desde a perspec-
tiva catalá, o debate do finan-
ciamento vai coller outra vez
un pouco de voo. A min non
me preocupa excesivamente
que estea no primeiro plano.
Mesmo diría o contrario, por-
que así hai posibilidade de po-
der traballar con máis tranqui-
lidade. Para os que participa-
mos en procesos de negocia-
ción, un inconveniente é que
logo de cada reunión tes que
renderlle contas á prensa. O
que quero deixar claro é que
non hai ningún argumento
que sosteña a pretensión de

é que este déficit é esaxerado, xa
que está moi por enriba do 4%,
que é o límite que os economis-
tas de moitos países federais
consideran como máximo de
contribución a un sistema de
solidariedade. Por iso, insisto,
calquera método demostra que
o déficit fiscal de Catalunya é o
máis alto de España. 
VVoosstteeddee  ffooii  ppoonneennttee  eessttaattuuttaarriioo..
TTeenn  aaffiirrmmaaddoo  qquuee  nneessttee  ttiippoo  ddee
rreeffoorrmmaass  nnoonn  éé  ttaann  iimmppoorrttaannttee
oo  ccoonnsseennssoo  ttoottaall  eennttrree  ttooddooss  ooss
ppaarrttiiddooss..  NNoo  ccaassoo  ddee  CCaattaalluunnyyaa,,
ppoorr  eexxeemmpplloo,,  ssóó  oo  PPPP,,  ccuunnhhaa  rree--
pprreesseennttaacciióónn  mmooii  mmiinnoorriittaarriiaa,,
ffooii  ccoonnttrraarriioo..  EEnn  GGaalliizzaa  aa  ppoorr--
cceennttaaxxee  ddeessttaa  ffoorrzzaa  éé  mmooiittoo
mmaaiioorr..  MMaarrccaa  vvoosstteeddee  aallggúúnn  llíí--
mmiittee  ddee  rreepprreesseennttaacciióónn  aa  ppaarrttiirr
ddaa  qquuee  nnoonn  sseerrííaa  aaccoonnsseelllláábbeell
rroommppeerr  oo  ccoonnsseennssoo??
É absurdo apelar a un consenso
xenérico. As leis xa marcan o
procedemento, e é o que se ten
que cumprir. O Estatuto require
un punto de partida que supón
dous terzos da cámara autonó-
mica. Aos que din que existen
convencións polas que é nece-
sario buscar maiorías máis am-
plas, eu diríalles que estas son
positivas, pero se non chega a
ser máis, non pasa nada. Xa hai
uns mecanismos moi reforza-
dos para a elaboración e apro-
bación de novos estatutos, que
inclúen unha maioría absoluta
nas Cortes e un referendo. A
apelación a un consenso que
esixe unha maioría superior á
estabelecida pola lei, só provoca
a subversión da mesma.
CCoommoo  vvee  CCiiUU,,  ddeessddee  oo  sseeuu  llaa--
bboorr  ddee  ooppoossiicciióónn,,  ooss  ccoonnfflliittooss
eennttrree  aass  ““aauuttoonnoommííaass  ppoobbrreess””
ee  CCaattaalluunnyyaa  nnoo  CCoonnsseelllloo  ddee  PPoo--
llííttiiccaa  FFiissccaall??
A nosa opinión non cambiou
desde a nosa etapa no goberno.
Hai que atopar mecanismos
que primen o esforzo fiscal de
cada nacionalidade ou rexión
no conxunto do Estado español,
crear unhas regras de solidarie-
dade claras e accesíbeis para to-
dos. Ademais penso que o de
“ricos” e “pobres” é un relato de
hai trinta anos, non o da España
do século XXI. Nun contexto de
globalización, ou vamos a un
modelo de competencia entre
as Comunidades Autónomas
ou o conxunto do Estado espa-
ñol non ten futuro.�

POLÍTICA.11.

aaccoorrddoo  ssoobbrree  oo  mmooddeelloo  mmááiiss
aaxxeeiittaaddoo..  EEssttaa  ssiittuuaacciióónn  rreess--
ppoonnddee  aa  ccrriitteerriiooss  ppoollííttiiccooss  oouu
eexxiisstteenn  ddiiffiiccuullttaaddeess  ttééccnniiccaass  iinn--
ssaallvváábbeeiiss??
Existen criterios diversos, pero,
na miña opinión, estes marcan
uns máximos e uns mínimos.
En calquera caso, collamos o
modelo que collamos, está claro
que dá un déficit fiscal brutal, in-
xustificábel, para o caso de Cata-
lunya. Isto é o que se ten que
axustar. Se estabeleza no 9,8  ou
no 8,7% do PIB, o que é evidente

que a crise impide a reforma
do modelo de financiamento.
Eu defendo o contrario, xa que
as Comunidades Autónomas
soportan os servizos de aten-
ción ás persoas necesitadas, os
máis vinculados ao Estado de
Benestar. O que sería nefasto é,
coa escusa da crise, o apraza-
mento sine die da reforma do
financiamento.
AAss  bbaallaannzzaass  ffiissccaaiiss  ttaamméénn  ffoorroonn
pprroottaaggoonniissttaass  hhaaii  uunnss  mmeesseess..
CChhaammaa  aa  aatteenncciióónn  qquuee  ooss  aaccaa--
ddéémmiiccooss  nnoonn  cchheegguueenn  aa  uunn

ANOSATERRA
13-19 DE NOVEMBRO DE 2008

Francesc Homs, parlamentario catalán e relator estatutario

‘O futuro do Estado español pasa pola
competencia entre as Comunidades Autónomas’

’’A crise non impide
a reforma do modelo
de financiamento”

’’Nas reformas dos estatutos
a busca de maiorías máis
amplas que as que marca
a lei é positiva, pero non
imprescindíbel”
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Azizbad, no distrito de Shin-
dand da provincia de Herat. O
sr. Ahmadi dixo que o ataque
fora en represalia por unha in-
cursión na vila por parte das for-
zas de operacións especiais dos
Estados Unidos en agosto, que
deixou 90 civís mortos, segundo
investigacións do goberno afga-
no e Nacións Unidas. Unha in-

vestigación dos EEUU reduciu
a cifra a 33”.

TERRORISMO
E PUBLICIDADE

EEll  PPaaííss
((ddoommiinnggoo  99  ddee  nnoovveemmbbrroo))

Unha extensa reportaxe asi-
nada en El País por JJoosséé  LLuuiiss

BBaarrbbeerrííaa  sobre as fendas da
ETA, tamén pon de manifesto
algúns aspectos da política
antiterrorista. “Malia que a co-
laboración hispano francesa
alcanza os cualificativos de
sublime ou insuperábel en
boca dos políticos dun ou
doutro país, o día a día non es-
tá exento de lagoas e dificulta-
des. Cinco meses despois da
detención de López Peña [en
Francia], a policía española
segue sen dispor da copia da
información encriptada que o
terrorista gardaba no seu or-
denador. Sen negar a penuria
de recursos materiais e huma-
nos cos que traballan, os fran-
ceses repróchanlle á súa vez á
parte española o desmedido
afán por dar a máxima publi-
cidade a todo o relacionado
coa ETA. ‘Tivemos que preci-
pitar a detención de Thierry
porque, incribelmente, resul-
tou que había un equipo de
televisión español axexando
pola zona. E sabe vostede que,
segundo o calendario de citas
que atopamos na vivenda, ía
producirse unha reunión do
comité executivo en datas
posteriores?’”.

CAFÉ PARA TODOS

FFaarroo  ddee  VViiggoo
((lluunnss  1100  ddee  nnoovveemmbbrroo))

Faro de Vigo publica unha en-
trevista ao autor de ensaio FFee--
rrrráánn  GGaalllleeggoo, na que aborda a
transición política desde o
franquismo á democracia.
“Creáronse nacionalismos.
Cos vascos houbo moi pouca
negociación e Galiza nin se-
quera aparece como un ele-
mento de negociación nacio-
nalista. Hai provincias que se
converten en Comunidades
autónomas, como Murcia.
Mesmo Segovia estivo a piques
de facelo. Son soberanías ma-
nexadas polos caciques da
UCD e que procuran reducir o
nivel de soberanía das Comu-
nidades históricas”. Na entre-
vista, o xornalista RRaaffaa  LLóóppeezz
introduce algunhas das súas
opinións: “Asumiu Zapatero a
idea de que as únicas nacións
auténticas son a vasca e a cata-
lá?” Ferrán Gallego responde:
“En canto diga iso, Andalucía,
que fixo moita presión para lo-
grar o ‘café para todos’, farao
recuar. As concesións que lle fi-
xo Zapatero ao Estatut debían-
se máis a unha normalización
do PSOE en Catalunya que a
dar prioridade a Catalunya”.�

MORTES
EN AFGANISTÁN

TThhee  NNeeww  YYoorrkk  TTiimmeess
((lluunnss  1100  ddee  nnoovveemmbbrroo))

Unha información de The New
York Times informa de que
“dous soldados españois resul-
taron mortos e catro feridos
nun ataque suicida con coche
bomba no oeste de Afganistán,
informaron funcionarios afga-
nos o domingo. Un civil afgano
resultou ferido ao ser sorpren-
dido pola explosión coa súa
motocicleta cando pasaba po-
las proximidades, sinalaron os
funcionarios. Os talibáns reivin-
dicaron a responsabilidade da
explosión. O portavoz talibán,
Qari Yousuf Ahmadi, dixo nun-
ha chamada telefónica que o
ataque suicida foi sobre un con-
voi militar próximo á aldea de

ENPOLEIROALLEO

Funeral en Figueirido o pasado día 11 polos soldados mortos en Afganistán.         A.G.N.

ABARATAR
A PATRONAL
’’

Antón Losada

A leluia. Xa coñecemos as
receitas da patronal gale-

ga fronte a crise: flexibilizar o
despido, baixar o imposto de
sucesións e recortar o gasto
público; o tradicional “Un,
dos, tres responda otra vez” da
dereita económica. O mundo
busca un novo paradigma
económico global cun con-
senso parecido o que susten-
tou o estado do benestar. Ban-
cos e as aseguradoras caen e os
executivos con beneficios
multimillonarios pasan  hoxe
por cobizosos inútiles. Pero en
Galicia, a patronal resiste
chantada na ortodoxia.

A primeira vai para os tra-
balladores. Como van moitos
ao paro e sae caro, abarátese o
despido para que saia a conta.
O das rixideces do mercado la-
boral é como o da crise do tea-
tro: oímolo dende nenos. Re-
forma tras reforma, aí segue
tanta rixidez. A ver se é porque
o problema da nosa economía
é a falla de competitividade.
Ao noso sistema produtivo fál-
talle tecnoloxía, investigación,
formación e xestión e sóbralle
traballo barato e mal formado.
A cuestión fiscal insiste en bai-
xar os impostos a quen máis
gañan. Todo o mundo se fai
cruces dos 3.000 millóns que
deixou de recadar o IRPF polos
famosos catrocentos euros de
ZP. Nembargante non tantas
voces protestan pola caída en
9.000 millóns na recadación
fiscal debida aos cambios no
imposto de sociedades.

Pode ter razón no do gasto
público. Hai que acabar co dis-
pendio improdutivo. Por
exemplo, a xenerosa subven-
ción que recebe cada ano a pa-
tronal para as súas cousas.
Abaratando iso, liberaríamos
recursos para poder adicalos á
inversión pública para, en pa-
labras de Paul Krugman, o No-
bel de economía, darlle á eco-
nomía o que necesita.�

Postos a aforrar, podíase
suprimir a xenerosa
subvención que
recebe a patronal
para as súas
cousas”

’’

ANOSATERRA
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Decreto, que detalla a “instru-
ción do procedemento”. Primei-
ramente, cada proxecto expoñe-
rase durante un mes á cidadanía.
Para iso, será publicado no Dia-
rio Oficial de Galicia (DOG), no
correspondente Boletín Oficial
da Provincia (BOP), no taboleiro
de anuncios do concello ou con-
cellos afectados e nun dos diarios
de maior circulación da área.

Durante ese prazo, calquera
persoa ou organismo poderá
presentar alegacións, ou solicitar
o exame do expediente e a docu-
mentación técnica do proxecto.
A compañía que aspira a instalar
cada parque deberá contestar as
dúbidas dos interesados.

Os expedientes resultantes
deste proceso serán logo remiti-
dos á Consellaría de Medio Am-
biente, para que esta realice a
avaliación de impacto ambien-
tal do proxecto. Tamén é nece-
sario que a Consellaría de Políti-
ca Territorial emita un informe
ao respecto. 

Fontes da Consellaría de In-
novación e Industria incidiron
en que a confirmación de que
cada proxecto se adecúa á nor-
mativa vixente, tanto no aspecto
ambiental como no urbanístico,
é imprescindíbel. Polo tanto, a
última palabra téñena as Conse-
llarías dirixidas polo PSdeG.�

Xurxo González
A data límite para a admisión a
trámite dos parques eólicos que
permitirán alcanzar os 6.500 Mw
instalados en Galicia está preto.
En concreto, o 17 de decembro,
como moi tarde, a Consellaría de
Industria deberá facer públicos
os proxectos que mellor valora-
ción recibiron entre as 172 ofer-
tas que cumprían os requisitos
estabelecidos. Este proceso está a
levantar as suspicacias de dife-
rentes grupos, tanto políticos,
coa destacada oposición do Par-
tido Popular, como ecoloxistas.

O último exemplo constitúe-
no as queixas da Asociación pa-
ra a Defensa Ecolóxica de Galiza
(ADEGA), que piden a suspen-
sión do concurso por “falta de
transparencia no sector eólico”
por parte do departamento que
dirixe Fernando Blanco. Os eco-
loxistas solicítanlles ás Conse-
llarías de Política Territorial e
Medio Ambiente que non per-
mitan a instalación de aeroxe-
radores en zonas de valor ecoló-
xico ou preto da costa.

De feito, estas dúas consella-
rías xunto coas de Medio Rural
e a de Industria compoñen a
Mesa de Valoración, que debe
puntuar as 172 ofertas. O traba-
llo desta comisión comezou a
finais de outubro e estase de-
senvolvendo actualmente, froi-
to do cal se coñecerán as pro-
postas admitidas a trámite.

A CONFIRMACIÓN POR PARTE DAS CONSE-

LLARÍAS DO PSDEG É IMPRESCINDÍBEL.

Cando se coñezan os proxectos
seleccionados, comezará a ins-
trución do procedemento, no
que as Consellarías dirixidas polo
PSdeG teñen un peso importan-
te, segundo o Decreto promovi-
do por Innovación e Industria
que regula o aproveitamento da
enerxía eólica en Galicia. O pri-
meiro paso consistirá na formali-
zación da solicitude por parte da
empresa ou grupo de empresas
responsábel de cada proxecto,
para o cal dispoñen de 3 meses.

A partir dese momento segui-
rase o estipulado no artigo 14º do

O Decreto promovido pola consellaría que dirixe
Fernando Blanco estabelece que é imprescindíbel
unha avaliación positiva de impacto ambiental
para a autorización dos parques

Industria insiste en que Medio Ambiente
ten a última palabra no concurso eólico

’’A Mesa de Valoracións
dos proxectos está
composta polas
consellarías de Industria,
Medio Rural, Medio
Ambiente e Política
Territorial”

’’O proceso de alegacións
aos proxectos
seleccionados por
Industria abrirase o ano
que vén”

O concurso eólico promovido
pola Administración galega
atopouse desde o principio
coas acusacións de opacidade
que lanzou a oposición do PP.
Os novos parques eólicos reú-
nen todas as condicións para a
polémica: grandes intereses
económicos en xogo (as sub-

vencións públicas fan da ener-
xía eólica un negocio sen ris-
cos) e grande implicación dos
grupos ecoloxistas, moi acti-
vos na sociedade galega. Aínda
que xa hai meses que o proce-
so que lidera a Consellería de
Industria acapara unha parte
importante do debate político,

será nos próximos meses can-
do se levará a cabo a parte fun-
damental do procedemento
de autorización, que terá que
pasar os varios filtros do escru-
tinio público e de consellerías
gobernadas por dous partidos.
E esas son máis garantías das
que houbo no pasado.�

A tramitación entra na fase decisiva

A principal crítica das organiza-
cións ecoloxistas á Consellaría
de Industria é que o concurso
en marcha ten como base un
Plan Sectorial Eólico da época
do PP. O departamento que di-
rixe Fernando Blanco está a
elaborar un novo e grupos eco-
loxistas, coa Federación Ecolo-
xista Galega (FEG) á cabeza,
pensan que sería máis axeitado
atrasar as novas concesións até
a súa entrada en vigor, prevista
para finais de 2009.

O novo plan xa conta co
Documento de referencia pa-
ra a Avaliación Ambiental Es-
tratéxica, elaborado pola Con-
sellaría de Medio Ambiente.
Este informe recolle os obxec-
tivos da futura política eólica
galega (formulados pola Con-
sellaría de Industria), entre os
que se atopan “o desenvolve-

mento económico e social do
país”, que “deberá ser extre-
madamente respectuosa cos
valores ambientais dos terri-
torios onde se ubique”.

Entre as variábeis a ter en
conta para determinar a ade-
cuación do Plan Sectorial á
idea de desenvolvemento sos-
tíbel terase en conta a paisaxe,
o solo empregado, a conser-
vación da natureza e o patri-

monio histórico, entre outros.
O documento publicado pola
Consellaría de Medio Am-
biente tamén indica que estas
cuestións deberán ser consul-
tadas con organizacións so-
ciais entre as que se contan as
universidades, sindicatos,
asociacións veciñais e ecolo-
xistas e confederacións de
empresarios, entre outras.

A primeiros de novembro,
Manuel Vázquez, conselleiro
de Medio Ambiente, afirmou
que o concurso eólico actual
debe aterse ás áreas delimita-
das no Plan Sectorial en vigor
(aprobado polo Goberno do
PP). Nese sentido, descartou a
necesidade de aprazar a re-
partición dos novos megava-
tios, e incidiu en que “todo o
que sexa mesturar os dous
plans é unha lea”.�

Interferencias co novo Plan Sectorial

’’A Federación Ecoloxista
Galega (FEG) pensa que
sería máis axeitado atrasar
as concesións até a entrada
en vigor do novo Plan
Eólico”

Parlamento de Galicia. Fernando Blanco conselleiro de industria. PEPE FERRIN / AGN
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2002, España perdeu 88 mem-
bros do seu destacamento, un-
ha cifra especialmente “alar-
mante” para os grupos políticos
que consideran “inexplicábel” a
presenza das tropas estatais na-
quel país. O BNG e IU esíxenlle
ao Executivo central un calen-
dario para poñer fin a esta inter-
vención “inútil”. Segundo o lí-
der nacionalista, Anxo Quinta-
na, a situación é similar á creada
no Iraq tras a invasión liderada
polos Estados Unidos.

Non opina o mesmo o Parti-
do Popular que acepta a misión
pero avoga por “reformular” a
estratexia militar co obxectivo de
blindar ao máximo a seguridade
dos soldados. O presidente dos
popularesgalegos, Alberte Nú-
ñez Feixóo, percibe o seu labor
coma un “sacrificio necesario”
para “defender os valores da li-
berdade e da igualdade”.

Mentres, o Goberno de Zapa-
tero semella non querer entrar
neste delicado debate que só vai
poder aprazar até que a ministra
de Defensa compareza, a peti-
ción propia, na Cámara Baixa.

Charina Giráldez
O atentado produciuse no distri-
to de Shindand, situado a uns 80
quilómetros o sur de Herat. O lu-
gar, onde o pasado ano tamén
morreu a soldado Idoia Rodrí-
guez, está considerado coma un
dos máis perigosos do país. Nes-
tas terras, o comandante pastún
Amanullah Khan, aliado duran-
te anos dos talibáns, libra unha
particular batalla polo control da
zona. Malia que integrou as súas
forzas armadas nas tropas go-
bernamentais, grazas á media-
ción do presidente Hamid Kar-
zai, as milicias rebeldes saben
que teñen neste ‘señor da gue-
rra’ un apoio oficioso pero real.

A furgoneta bomba que es-
toupou o pasado domingo nun-
ha estrada desta demarcación
levaba 30 quilos de TNT e 150 de
metralla. O terrorista suicida fixo
estourar a carga a poucos metros
do último vehículo dun convoi
do Exército afgán ocupado por
seis soldados da Brilat. Dous de-
les, o cabo vigués Rubén Alonso
Ríos e o brigada asturiano Juan
Andrés Suárez –residente en
Carballo dende hai unha déca-
da–, morreron no acto. Outros
tres sufriron danos leves e un
cuarto aínda se recupera das
graves feridas que padece. Os
militares acompañaban, como
instrutores, ás tropas locais nun
transporte de subministro. A mi-
sión era sinxela, pero o empraza-
mento arriscado. Por algo, o ba-
lance de vítimas civís neste con-
torno é un dos máis significati-
vos do conflito. 

DEBATE INEVITÁBEL.Con estas últi-
mas baixas, o número de solda-
dos estranxeiros mortos en Af-
ganistán no que vai de ano
achégase aos 260. Dende o

Afganistán, unha guerra ‘segura’
A morte de dous soldados da Brilat
no país asiático pon enriba da mesa
o debate sobre a presenza das tropas
españolas neste conflito

EA presentarase en solitario ás eleccións vascas. Eusko Alkartasuna pre-

sentarase en solitario ás eleccións autonómicas vascas que se celebrarán na pri-

mavera de 2009. Dende 1998 EA sempre concorrera en coalición co PNV. Esta

última formación era partidaria de presentar listas conxuntas con EA. O feito de

que os dous partidos nacionalistas vaian por separado dálle unha maior incer-

teza aos posíbeis resultados das eleccións vascas.�

INTERVENCIÓNS MILITARES NO EXCTERIOR
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Chegada dos soldados mortos polo accidente do helicóptero

á base de Getafe o 18 de agosto do 2005

’’Núñez Feixóo considera
as mortes un ‘sacrificio
necesario’ para ‘defender os
valores da liberdade’”

’’Turkmenistán, que conta
coa quinta reserva de gas
do mundo, asinou no 2002
un acordo con Afganistán
e Paquistán para construír
un gasoduto”

Azkarraga e Unai Ziarreta, de Eusko Alkartasuna.
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Polo de agora, limitouse a asegu-
rar que “en principio” non ten
pensado aumentar o continxen-
te na zona, integrado na actuali-
dade por case 800 efectivos. O
ministro de Asuntos Exteriores e
Cooperación, Miguel Ángel Mo-
ratinos, pensa que a discusión
“non debe estar” no envío de tro-
pas, senón na revisión da táctica
político-militar para evitar unha
catástrofe no país asiático.

Nesta liña, aposta por evitar
os bombardeos indiscriminados
sobre a poboación civil; mellorar
a coordinación entre a Opera-
ción Liberdade Duradeira, lide-
rada polos Estados Unidos, e a
Forza Internacional de Asisten-
cia á Seguridade (ISAF), baixo
mando da OTAN; e lograr o
apoio dos países veciños. 

SEGURIDADE INTERESADA.O proble-
ma podería xurdir o 20 de xanei-
ro próximo, cando o novo inqui-
lino da Casa Branca asuma a
presidencia. Barack Obama, moi
crítico coa “guerra contra o te-
rror” de Bush, anunciou cambio
de obxectivos, pero tamén dei-
xou clara a intención de enviar
máis soldados a Afganistán, coa
axuda dos aliados, para garantir
a “estabilidade”. Non se pode es-
quecer que o interese de Was-
hington por manter o control
nesta zona segue tan vivo, coma
o seu desexo por buscar novas
fontes de recursos enerxéticos. 

Turkmenistán, que conta
coa quinta reserva de gas do
mundo, asinou no 2002 un
acordo con Afganistán e Paquis-
tán para construír un gasoduto
de máis de 1.400 quilómetros
polos seus territorios. A obra,
auspiciada polos Estados Uni-
dos, naceu co obxectivo de
transportar o combustíbel sen
pasar por Rusia. Outros estados
ex soviéticos das proximidades,
como Azerbaiján, Kazajistán ou
Uzbekistán, dispoñen de im-
portantes reservas de petróleo.
Con toda esta riqueza, cobizada
polas grandes potencias, resulta
difícil pensar nunha resolución
do conflito a curto prazo.�
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ura’

Xosé A. Gaciño

D os argumentos que ma-
nexa o fiscal-xefe da Au-

diencia Nacional para opoñer-
se á competencia do xuíz Balta-
sar Garzón para investigar os
crimes do franquismo, o que
máis me asombra é o que di
que, en todo o caso, a compe-
tencia sería do Tribunal Supre-
mo, porque Francisco Franco e
os seus ministros, pola súa con-
dición de autoridades, eran
“aforados”. Parello ao que se
argumentaba sobre a segurida-
de xurídica para non revisar as
sentenzas das farsas xudiciais
franquistas, cando se debatía a
Lei de Memoria Histórica.

Pero debe de ser moi impor-
tante esa seguridade xurídica,
que inclúe o recoñecemento da
autoridade legal de Franco, can-
do, sen avisar os demandantes e
suspendendo xuízos importan-
tes (como o referido a un grave
caso de corrupción urbanística
en Marbella), a Sala do Penal da
Audiencia Nacional se reuniu
de urxencia e paralizou caute-
larmente todas as actuacións de
Garzón sobre este asunto, fun-
damentalmente as exhuma-
cións de fosas para a busca e
identificación de asasinados e
desaparecidos. Non deben de
estar tan desbordados pola falta
de medios e o exceso de traballo,
como se queixaban hai unhas
semanas, cando defendían con
eses argumentos a impunidade
dunha neglixencia.

Neste panorama de sor-
prendentes manobras para im-
pedir que Franco “sente”  no
banco dos acusados, asombra
o desprezo aos familiares das
vítimas.

Moi diferente ao comporta-
mento do concello gaditano de
Grazalema, que, por propia ini-
ciativa, abriu hai uns meses a
fosa que ocultaba os corpos de
15 mulleres asasinadas no ve-
rán de 1936. Unha lei raquítica
cuxa aplicación depende da
boa vontade. �

BOA VONTADE
’’

Zapatero estará presente na reu-
nión do G-20. O presidente do Go-

berno, J.L. Rodríguez Zapatero acudi-

rá a Washington a reunión do G-20

onde se abordarán as posíbeis solu-

cións á crise financeira. Tras unha reu-

nión  co líder do PP, Mariano Raxoi, es-

te solicitoulle maior austeridade nas

contas públicas e rebaixa dos impos-

tos de sociedades e das Pemes.�

’’Non deben de estar tan  
desbordados pola falta
de medios e o exceso
de traballo, como
se queixaban
hai unhas
semanas”

H. Vixande
Non hai lugar seguro para os
soldados galegos. No acci-
dente do Yak-42 no que fale-
ceron 62 persoas, 4 eran cida-
dáns da nosa Comunidade, o
6,4%. Moito máis tráxica foi a
caída do helicóptero Cougar
en agosto de 2005. Nesa oca-
sión perderon a vida 17 per-
soas, dez delas galegas, o que
representa 58,8% das vítimas.
Agora, dos dous mortos, un
era galego de nacemento e o
outro residía no noso país.

SAÍDA LABORAL. A cota galega de
sangue vai camiño de incre-
mentarse nestes tempos de
crise, cando o Exército estase
a converter nunha das pou-
cas saídas laborais de moitos
galegos e galegas. Os autobu-
ses de recrutamento volunta-

rio da Armada e do Exército
de terra recalan con frecuen-
cia nas cidades galegas, sabe-
dores de que aquí a mocidade
ten poucas alternativas. O
Exército do aire, con moitas
menos baixas, realiza menos
publicidade.

Outro tanto acontece cos
Gardas Civís vítimas de ETA.
Certo é que só 25 do perto

dun milleiro de asasinados
pola ETA eran galegos, mais
iso é debido a que a maioría
eran civís que vivían nesa Co-
munidade autónoma ou en
Madrid. Se reparamos nos
galegos pertencentes ás for-
zas de orde mortos en acción
terrorista, a súa porcentaxe
sobre o total de policías e gar-
das civís tamén supera con
amplitude a cota de cidadáns
galegos de España.

Este fenómeno non repre-
senta unha novidade. Xa na
guerra de Cuba ou durante a
ocupación española de Ma-
rrocos, os galegos alcanza-
ban unha porcentaxe de
mortos moi elevada. Naquela
época, ir á guerra nin era vo-
luntario nin representaba
unha saída laboral. As perso-
as chamadas a filas, tiñan
que acudir. Con todo, había
como evitalo. Podíase pagar
para non servir no Exército.
Era, non obstante, unha po-
sibilidade limitada ás persoas
con recursos, das que Galiza
non estaba sobrada.�

A cota de sangue galego
en Afganistán acada o 19,3%
Dos 88 mortos españois no conflito de Afganistán, 17
eran galegos. Representan o 19,3% das vítimas nesa
guerra, moi por riba do 6% de galegos que hai en
España ou do 8% dos investimentos que o Estado
prometeu realizar na nosa Comunidade

Familiares das vítimas en Figueirido.     A.G.N.

’’A cota galega de sangue vai
camiño de incrementarse
nestes tempos de crise,
cando o exército estase
a converter nunha das
poucas saídas laborais”
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Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)

Son tantas e tan profundas as
incógnitas que pesan sobre os
retos no Mandato Barack Oba-
ma, que as expectativas sitú-
anse entre extrema dificulta-
de, o escepticismo ou a impo-
sibilidade. 

¿Como vai conseguir os
máis de 210 .000 millóns de
dólares que costan as prome-
sas de programas de creación
de emprego, do seguro médi-
co universal, de promoción de
grandes infraestruturas... cun

déficit público, previsto para o
2009, dun billón de dólares?

¿De onde van saír os
300.000 millóns de dólares de
estímulos fiscais que presti-
xiosos  economistas como
Nouriel Roubini consideran
imprescindíbeis para que a
economía recupere o alento?
¿Os 150.000 millóns anuais
para procurar de fontes de
enerxía alternativas para, en-
tre outros obxectivos, deixar
de depender do petróleo ve-
nezolano en dez anos?

¿Como casar promesas de
gasto público con redu-

A primeira grande incógnita do
próximo presidente estadounidense
é casar as contas dos gastos que
prometeu en campaña e os fondos
reais do tesouro estadounidense

Utopías e certezas
no futuro inmediato de Obama

NOVA ETAPA POLÍTICA NOS EE UU

meira conferencia

to, o 7 de novem-

Os sandinistas gañan as municipais en Nicaragua. Os sandinistas

gañaron 91 das 146 alcaldías en disputa nas eleccións municipais cele-

bradas en Nicaragua. O opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC)

acadou 40 alcaldes e Alianza Liberal tres. No decurso da xornada electo-

ral varias persoas morreron a consecuencia dos enfrontamentos entre

partidarios do Frente Sandinista e os seus opositores.�

Entre as certezas da Era Oba-
ma está o regreso do Estado
para participar na programa-
ción económica, contradi-
cindo principios vixentes da
etapa neoconservadora que
defendían que a mellor polí-
tica económica é a que non
existe. Gobernadores como
os de Nova York, Pennsylva-
nia, Oregón ou Texas, xa se
desprazan por Alemaña, a
China, Singapur ou Finlan-
dia pesquisando as estrate-
xias públicas no nacemento
de nova empresas.

A fin do “unilateralismo”
para recuperar o prestixio
mundial, non se verá acom-
pañada dunha prioridade
na acción exterior, nin de
grandes viraxes estratéxicas.
Coa China o dilema  da Eta-

pa Bush entre “competidor
estratéxico” e “socio estraté-
xico”, resolverase en favor
da segunda opción, espe-
cialmente por razóns co-
merciais e financeiras. A
China posúe dous billóns de
dólares en reservas, a maio-
ría en dólares.

Para Irán, Oriente Medio
e territorios post-soviéticos
non existen grandes novida-
des. En América Latina, os
EE UU deixarán de obsesio-
narse co Eixo Quito- La Paz-
Caracas- La Habana, sen
que iso signifique achega-
mentos políticos. 

Os EE UU, na encrucilla-
da electoral do 4-N, variaron
o rumbo, pero non vai de-
sandar os grandes trazos da
súa historia.�

O regreso do sector público

>>>

Barack Obama,durante a súa primeira
conferencia de prensa como presidente electo,

o 7 de novembro en Chicago.
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Daniel Ortega,
presidente de Nicaragua.
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Sarkozy homenaxea a soldados franceses executados. O presiden-

te de Francia, Nicolas Sarkozy, homenaxeou a varios centenares de sol-

dados franceses que foran mortos a tiros por desobedecer ordes nun

cambio de ton para a celebración do Día de Armisticio. Máis de 600 sol-

dados galos foran executados polos seus propios compañeiros en 1917,

durante a I Guerra Mundial por negarse a seguir loitando despois de san-

guentas ofensivas ao nordeste do país.�
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ción de impostos para
clases medias que gañen me-
nos de 250.000 dólares anuais?

O senador por Illinois xa re-
coñeceu que o compromiso de
duplicar a axuda a coopera-
ción, non vai ser posíbel, polo
de agora. Cifras como o núme-
ro de parados máis alto dende
o 1994 limitan marxes de ma-
nobra. Debúxase un escenario
centrado nos graves proble-
mas internos. 

Nos recortes ao orzamento
do Pentágono, cifrados en
500.000 millóns, pode estar
parte da solución. Adiantar a
retirada das tropas do Iraq ao
2010 pode contribuír. Pero in-
crementar a presenza militar
en Afganistán para derrotar
definitivamente os talibáns,
chocará coas declaracións dos
comandantes en xefe das for-
zas británicas, francesas ou
norteamericanas: Mark Carle-
ton, Jean L. Georgelin e Mike
Mullen que concordan en que
non existe “solución militar”.
Co aumento da carga fiscal a
ingresos superiores a 250.000
dólares ou a pretensión de que
as empresas participen no fi-
nanciamento dos seguros la-
borais, rexistrarase outro pe-
queno alivio orzamentario.�

X.L. Franco Grande

O poder político e a socieda-
de van sendo cada vez

máis diverxentes. A inmensa
ilusión de anovamento que Ba-
rack Obama prendeu  na socie-
dade do seu país, se temos en
conta certos feitos decisivos,
puidese moi ben quedar nun
proxecto iluso que defraudaría
moitos millóns de cidadáns.

Pois no seu país coexisten
forzas moi poderosas que, can-
do poidan, porán paus nas ro-
das das súas decisións. Todos
sabemos o que alí significan a
industria farmacéutica, as com-
pañías de seguros, o complexo
militar industrial, as forzas eco-
nómicas, os distintoslobbys, e
non só o israelí, ou as guerras de
Iraq e Afganistán.

Por suposto que os intereses
que se agochan neses grupos
van facer canto poidan, e poden
moito, para que o novo presi-
dente non desenvolva o seu
programa. Nin seguridade so-
cial para todos, nin diálogo pri-
mando sobre a forza militar, nin
regulación dos mercados... na-
da diso lles interesa a aqueles
grupos.

Pechará Guantánamo, ou
revogará a lei que santificou a
tortura, ou cambiará a imaxe
dos EE UU no mundo, e aínda
algunhas outras cousas impor-
tantes, pero moito nos teme-
mos que teñan razón aqueles
que pensan que os europeos
somos uns inxenuos e que todo
vai seguir coma sempre.

Aínda así poderá facer moi-
to que nin George Bush nin
JOhn McCain poderían: con-
tribuír a un mundo máis hu-
mano, mellorar a convivencia
internacional, e tamén a do-
méstica, exercer a multilateri-
dade, coutar os abusos finan-
ceiros...  Pode que non moito
máis. Pero xa é algo.�

LATEXOS

SOCIEDADE 
E PODER

’’

Moito nos tememos que
teñan razón aqueles
que pensan
que os europeos
somos uns
inxenuos”

’’

En 1985, a URSS escollía a
Gorbachov como líder. Un
home carismático, con facili-
dade de palabra, que namo-
rou a Europa, como agora
Obama. Ambos representa-
ban unha aposta política ines-
perada para os seus respecti-
vos países e para todo o mun-
do. Ambos chegaban ao cargo
como remedio radical, aínda
que dentro do sistema, para
un devalar económico que as
forzas tradicionais non sabían
como cortar. Ambos países
necesitaban algo novo, des-
pois de que a industria militar
acabase hipotecando o benes-
tar dunha boa parte da poboa-
ción. Gorbachov atopou for-
tes resistencias, co resultado
paradoxal de que acabou
transformando as raíces do
sistema. Obama tamén atopa-
rá resistencias, pero as seme-
llanzas, por agora, acaban
aquí.

Non cabe dúbida de que
será a economía a pedra de to-
que do éxito ou fracaso, do
xuízo positivo ou negativo que
nos próximos meses mereza o
novo presidente norteameri-
cano. De Gorbachov díxose,
despois dalgúns meses, que as
súas boas palabras non serví-
an para mellorar o nivel de vi-
da dos rusos. 

Mais, tamén a violencia e o
extremismo político se poden
ver afectados. En tempos de
crise, algúns sectores dos paí-
ses máis ricos adoitan acari-
ciar a tentación do fascismo
ou dun populismo autoritario.
Véxanse os avisos de Italia,
Austria, etc. Esta ameaza vól-
vese máis inverosímil con
Obama na Casa Branca. De
modo algo similar, pode lem-
brarse que a chegada de Gor-
bachov fixo pasar a páxina da
loita de guerrillas en moitos
países do mundo, desde Su-
dáfrica a Latinoamérica, pa-
sando por algúns países sura-
siáticos.

A historia tamén nos indica
que a cultura que xera Nortea-
mérica é moi sensíbel ao ta-

lante de quen ocupa a presi-
dencia. Desde Hollywood ás
cadeas Fox ou CNN, pasando
polas series de ficción televisi-
va, de grande influencia no ca-
pital simbólico e no imaxina-
rio colectivo mundial, todos
terán agora as mans máis li-
bres. Se Cheney e Wolfowitz

fixeron alarde da mentira me-
diática como arma de guerra,
e de querer continuar co para-
lelismo soviético, este podería
ser o momento dunha certa
glasnostpara Norteamérica. 

Finalmente, Obama é a
grande esperanza dos que
non cren que o capitalismo
seña incompatíbel coa paz, a
cultura seria, os dereitos labo-
rais e a multilateralidade. Do
mesmo modo, Gorbachov foi
a grande esperanza dos que
vían o socialismo como un
modelo compatíbel coa liber-
dade de expresión, os dereitos
individuais e a iniciativa per-
soal.

Un paralelismo forzado?
Talvez.�

OBAMA, O GORBACHOV AMERICANO?
TRIBUNA �Manuel Veiga.

’’Trátase de dous
reformadores, desde
dentro. A clave de ambos
está nos resultados
económicos” 

’’A fin do ‘unilateralismo’
para recuperar o prestixio
mundial non se verá
acompañado dunha
prioridade na acción
exterior, nin de grandes
viraxes estratéxicas”

Mikhail Gorbachov e a súa filla Irina Virganskaia [no primeiro plano] posan

cun grupo de estudantes de Costa Rica.                                                                                                REUTERS

Barack Obama retrátase cun grupo de sindicalistas do estado norteamericano

de Michigan.                                                                                                                                          JASON REED / REUTERS

’’Nos recortes ao orzamento
do Pentágono, cifrados en
500.000 millóns, pode estar
parte da solución. Adiantar
a retirada das tropas do Iraq
ao 2010 pode contribuír”

>>>

Nicolas Sarkozy, 
presidente de Francia.
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prestixiada. O Washington dos
demócratas e de Obama vera-
se empurrado a tomar medi-
das de forza e de preparación
de forza moi semellantes ás
que viña tomando o dos ante-
riores dirixentes. Ese imperati-
vo xeopolítico terá que ser ne-
gociado dalgún xeito cunha
cosmética de multilateralismo.
Alemaña terá unha voz moi

importante neses arranxos, e é
o país que mellor entende a ne-
cesidade dunha política que
rebaixe o ton de confrontación
con Rusia. Ademais dos prece-
dentes históricos, Moscova
conta hoxe cun lobbyna políti-
ca alemá, que se pode personi-
ficar no ex chanceler Gerhard
Schröder e que ten múltiplas
raigañas e ramificacións.�

luxócratas de Occidente o que
inspiraba a alianza militar
atlántica, senon a persistente
contrapartida do peso xeopolí-
tico de Rusia.

OS PRETORIANOS. A esmorga dos
tempos de Boris Eltsin deulles
un descanso ás cavilacións dos
temerosos da expansión esla-
va. Os imperios morren ás ve-
ces do cancro da corrupción
metropolitana e nin sempre
pode salvalos o feixe de  preto-
rianos que no seu día invocara
Spengler. Fai falta un maior
apoio popular, unha vaga máis
arrasante de descontento so-
cial. Inténtase en Occidente fa-
cer que esa vaga sexa vista co-
mo nostalxia de vellos e vellas
que foran beneficiarios da se-
guridade social soviética. Na
mesma arrancada de desvío
interpretativo, identífícase a
Putin e os dirixentes que o
arrodean como o equivalente
dos pretorianos de último re-
curso, lembrando as súas ori-
xes nos servizos secretos.

Do que se trata, na interpre-
tación xornalística maioritaria
en Occidente, é de velar a natu-
reza xeopolítica máis fonda do
réxime de Moscova. 

O nerviosismo occidental
ten razóns para aumentar. As
tentativas ben claras de encai-
xonamento da potencia rusa e
de consolidación da fragmen-
tación da vella Unión Soviética
nun cinto de estados pro-occi-
dentais, por vía de incorpora-
ción na Unión Europea, tiña
que provocar reaccións defen-
sivas de Rusia. A resposta esta-
dounidense inscribiuse até
agora no marco xeral dunha
política neoconservadora des-

Fernando Pérez-Barreiro
membro do Consello Asesor do IGADI
(www.igadi.org)

O mesmo día en que foi eleito
presidente dos EE UU Barack
Obama, o Presidente de Rusia,
Dimitri Medvedev, no seu dis-
curso sobre a situación do Esta-
do, anunciaba a instalación de
misís balísticos Iskander de cur-
to alcance  en Kaliningrad, a ve-
lla Könisberg de Inmanuel
Kant, agora enclave ruso entre a
Rusia matriz e Lituania e Polo-
nia, membros da UE e a OTAN.

O movemento estaba pen-
sado, de seguro, dentro dunha
estratexia que só esperaba o
resultado das eleccións esta-
dounidenses para poñerse en
marcha. Se tivese sido outro o
resultado, talvez se tería acudi-
do a un camiño máis torto, pe-
ro tal como foi, Moscovo en-
tendeu que se abría unha al-
ternativa óptima e agardada.
Dise que o discurso de Medve-
dev, programado para finais
de outubro, foi adiado precisa-
mente para o día dos resulta-
dos desas eleccións. Fálase de
que o coidadoso autor da es-
tratexia e a táctica foi un con-
selleiro moi escoitado por Vla-
dimir Putin e visto como emi-
nencia gris cada vez máis in-
fluente, Vladislav Surkov.

Non esquece Rusia que o
propósito fundacional de
OTAN ía dirixido contra a súa
predecesora, a Unión Soviéti-
ca. Por máis que se teña falado
da transformación desa alian-
za en procura de novos obxec-
tivos, vaise abrindo camiño a
evidencia de que non era soa-
mente o medo ao sistema co-
munista e a súa ameaza ao ca-
pitalismo ou ás formas de vida

ANOSATERRA
13-19 DE NOVEMBRO DE 2008

MUNDO.18.

Eslavismo e luxocracia
Rusia rebélase contra o cinto xeopolítico
da OTAN armando a súa fronteira occidental

’’Non esquece Rusia que 
o propósito fundacional
da OTAN ía dirixido
contra a súa predecesora,
a Unión Soviética”

O presidente de Rusia, Dimitri Medvedev, durante o discurso sobre o Estado da Nación, o 4 de novembro, no que anunciou a

instalación de mísiles en Kaliningrado.                                                                                                                                                                          ALEXANDER NATRUSKIN / REUTERS

A lúa de mel de Obama coa
Unión Europea forma parte
do futuro de rica esperanza e
pobre programa da transi-
ción de poder nos EE UU. Du-
rará o que tarde o novo presi-
dente en ter que recorrer a
medidas militares que non só
repugnen o delicado pacifis-
mo europeo senón que ade-
mais requiran colaboración

na OTAN e risco de vidas.  As
olladas están fixas, con razón,
no Iraq e no Afganistán. Pero
aí trátase de terreo tan com-
plicado como coñecido, con
moita visibilidade nos me-
dios e até unha linguaxe que
permite moitos malabaris-
mos. Se Robert Gates conti-
núa no Pentágono, como din
algúns que ocorrerá, o xogo

será aínda máis propicio á bo-
rraxeira. Entre tanto, Rusia
desfrutará do desvío da aten-
ción, e na próxima provoca-
ción calculada que faga, ou tal
vez xa nesta de Kaliningrado,
os EE UU terán que pensar
dúas veces antes de respon-
der e non lles vai ser doado
actuar con todo o multilatera-
lismo que quererían.�

Obama e a UE

Caderno de notas
Jenaro Marinhas del Valle
Reflexións sobre literatura, teatro,arte, lingua, vida

e morte. Referencias de libros, relatos breves, poemas

perdidos co pano de Galiza como fondo.

Edicións A NOSA TERRA

Contos e lendas do Miño
COLECCIÓN NÓS OS GALEGOS.

As terras do Baixo Miño xeraron unha enorme bagaxe

de lendas e contos. Este libro recolle unha manchea

deles a partir dunha recolleita ao coidado de Susana

Casal Pérez e Xosé López González. Un volume

ilustrado por Xosé Luís de Dios, que é testemuña da

intensidade dunha riqueza literaria e oral que, á vez que

gozamos dela, estamos na obriga de preservar.

NOVIDADES
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Xurxo González
Desde as últimas semanas de
outubro o prezo do petróleo
ronda os sesenta dólares por ba-
rril. Isto supón case vinte dólares
menos do que custaba hai un
ano, antes de que comezase a
escalada alcista que o situaría a
mediados de xullo deste ano
nos 144 dólares. O aumento do
custe desta materia prima pro-
voca a subida da inflación nos
países dependentes.

En España, este índice alcan-
zou o seu pico no mes de xullo
pasado (5,3% en relación ao ano
anterior) coincidindo co límite
máximo do prezo do cru. A par-
tir desa data, ambos indicadores
comezaron a descender. Algun-
has fontes, entre as que destaca
Miguel Sebastián, ministro de
Industria, Turismo e Comercio
español, atribúen esta tenden-
cia a cambios regulamentarios
tomados polos organismos de
control bolsista estadouniden-
ses e británicos. 

O 8 de agosto, Sebastián pu-
blicou un artigo no que relacio-
naba a evolución do sistema fi-
nanceiro e do mercado do pe-
tróleo: “O prezo do petróleo du-
plicouse desde xullo de 2007 a
mediados de xullo de 2008,
mentres que a cotización dos
grandes bancos estadouniden-
ses reduciuse á metade”. A inter-
pretación que o ministro espa-
ñol fai destes datos incide en que
“o petróleo actuou como refuxio
para os especuladores durante a
crise financeira”.

O instrumento fundamental
para os especuladores é o mer-
cado de futuros, “no que se pode
vender o que non se ten e com-

prar o que non se vai recibir
nunha temporada”, segundo
Sebastián. Así pois, o cambio re-
gulamentario de emerxencia
que introduciu a Securities and
Exchange Comission(SEC, re-
gulador bolsista estadouni-
dense) o pasado 14 de xullo con-
sistíu nunha limitación temporal
que lle prohibe aos investidores
vender accións de bancos a
prazo sen dispor das mesmas. A
SEC consideraba que estas estra-
texias de enxeñería financeira es-
taban distorsionando o sistema
e xerando problemas de con-
fianza innecesarios.

Moitos comentaristas amo-
sáronse contrarios a esta me-
dida, que eliminaba unha estra-
texia habitual para obter ganan-
cias na bolsa, que na práctica
consistía en apostar a que os va-
lores baixarían. En décadas an-
teriores déranse casos semellan-

tes de especulación en merca-
dos de futuros agroalimentarios,
e este tipo de medidas limitado-
ras non tiveran o efecto dese-
xado. Non obstante, a evolución
do prezo do petróleo desde o 15
de xullo parece indicar que,
neste caso, a SEC acertou.

Así pois, Sebastián afirma
que os investidores tiveron que
obter diñeiro para cubrir as ope-
racións no mercado dos ban-
cos, e non tiveron máis remedio
que vender de xeito masivo os
seus activos en petróleo. Aínda
non sendo posíbel estabelecer
de xeito directo a relación, a
coincidencia no tempo de am-
bos feitos é significativa. Os re-
guladores doutros países adop-
taron decisións semellantes. A
Comisión Nacional do Mer-
cado de Valores obrigou, a partir
do 22 de setembro, a remitir
operacións á baixa en 20 entida-
des bancarias, entre as que se
contaban compañías orixina-
rias de Galiza, como o Banco
Pastor ou o Banco de Galicia. 

OS PAÍSES PRODUTORES RECORTAN OR-
ZAMENTOS. A tendencia á baixa do
prezo do petróleo desde xullo re-
sistiu acontecementos que en
períodos pasados terían impli-
cado necesariamente unha

A perversión
dos mercados
de futuros

O petróleo non se paga no
momento no que se firma
o contrato de compra, se-
nón máis tarde. Este sis-
tema inventouse para evi-
tar as flutuacións de prezo
durante o transporte do
cru, que se efectúa maiori-
tariamente en barco e
pode tardar varias sema-
nas en chegar ao punto de
destino. Aínda que o di-
ñeiro non cambia de
mans nese momento, o
compromiso é firme. Os
compradores adquiren
dereitos sobre unha canti-
dade de produto (estes
mercados de futuro ta-
mén funcionan con outras
materias primas, como as
agroalimentarias), a un
prezo determinado. Os es-
peculadores venden estes
dereitos antes de recibir o
produto, quedándose
cunha marxe para si mes-
mos. Se o negocio vai ben,
e o prezo segue subindo,
volven comprar dereitos
e inician de novo o pro-
ceso, impulsando á alza o
custe da materia prima en
cuestión.

Así pois, este tipo de
mercados parecen feitos a
medida para axentes espe-
culadores, sen relación co
mundo do petróleo. O va-
lor dos distintos tipos de
barril existentes (o de refe-
rencia en Europa é o
Brent) trátase como o das
accións na bolsa, non
como o dunha materia
prima clave para moitas
economías. Este é o cerne
de burbullas espectacula-
res como a que se deu a
mediados de ano.�

suba, como o furacán Ike, que
ameazou os pozos do Caribe ou
a redución da produción levada
a cabo polos países produtores
de petróleo agrupados na OPEP.

Esta noticia, boa para países
dependentes, fixo inviábeis as
contas públicas dalgúns países
produtores. Por exemplo, Irak
tivo que reducir o orzamento
para 2009 de 80.000 a 67.000 mi-
llóns de dólares, segundo reco-
llía a prensa local a primeiros de
novembro. Segundo o Ministe-
rio do Petróleo do país árabe, a
finais de outubro xa se superara
en case un 50% as previsións de
ingresos públicos por esta ma-
teria prima previstos para 2008. 

O petróleo financia arredor
do 35% do orzamento de Ecua-
dor. Rafael Correa indicou que
prevé que a baixada dure até o
próximo mes de marzo a partir
do cal tenderá a recuperarse. O
presidente ecuatoriano descar-
tou que a administración que
dirixe poida ter problemas fi-
nanceiros por este motivo,
aínda que algúns expertos du-
bidan que a baixada non teña
un impacto significativo. Ou-
tros países exportadores da área
que poden verse afectados son
Bolivia, Brasil, Colombia e Ve-
nezuela.�

As bruscas
variacións do prezo
desta materia prima
provocan dúbidas
sobre os
orzamentos dos
países produtores

Os reguladores bolsistas
doman os especuladores do petróleo

O Banco de Galicia fusiónase co Popular. O pasado día 8 a maior parte

das filiais do Banco Popular acordaron integrarse na súa matriz. Así pois,

os accionistas de Banco de Castilla, Banco de Galicia, Banco de Crédito Ba-

lear e Banco de Vasconia recibirán accións da matriz. No caso do Banco de

Galicia este cambio suporá dúas accións da entidade resultante por cada

acción da empresa de orixe galega.�

OS CAMBIOS NO PREZO DO CRU

Corredores de bolsa no mercado de futuros do petróleo de New York. BRENDAN MCDERMID / REUTERS

’’Un cambio normativo
do regulador bolsista
estadounidense eliminou
parte da compoñente
especulativa do prezo
do cru”
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Os gandeiros africanos, preocupados polo fin da cota do leite na UE en
2015.O xornal alemán Die Tageszeitungpublicou unha entrevista o pasado 10

de novembro con John Mwemba, dirixente dunha cooperativa gandeira en

Zambia. A gran capacidade de produción das vacas europeas e as subven-

cións provocarían a quebra do seu negocio, por ser o leite en po importado

máis barato que a produción local, nun país no que a poboación é moi pobre.�

En torno ao ano 4.000 a.C. for-
máronse nos grandes vales do
Nilo, do Tigris e máis do Éufra-
tes e do Ganxes, unha serie de
imperios con características
comúns. A principal: tales im-
perios estaban dirixidos por
burocracias especializadas na
construción e xerencia de
grandes presas e estensas redes
de canles que permitían a in-
tensificación dos labores agrí-
colas e, así, o aumento dunha
poboación acabada de escapar
do neolítico. A organización do
poder era piramidal e no cu-
mio estaba o emperador ou o
faraón, representantes de di-
nastías que se sucederon un-
has a outras durante milenios
seguindo un proceso case inva-
riable. Nun determinado mo-
mento aumentaba a corrup-
ción dos burócratas, que des-
coidaban a conservación das
presas e das redes de canles e
desaugues; daquela, as collei-
tas sufrían mermas por mor
das inundacións incontrola-
das, a poboación padecía
fame, producíanse guerras ci-
vís que concluían coa instaura-
ción dunha nova dinastía que
se empregaba de primeiras á
construción de presas maiores
e á ampliación das redes de
canles. Era posible executar ta-
les obras grazas á gran capaci-
dade administrativa e de recru-
tamento da burocracia que xe-
renciaba o sistema. Entre estas
“sociedades hidráulicas” ta-
mén se podería incluír o impe-
rio chinés, creado en torno á
chaira do río Amarelo, e máis o
imperio azteca.

As condicións de vida das
poboacións das sociedades
hidráulicas abeiraban de con-
tido o límite da supervivencia.
Non embargante, carecían de
alternativa –máis alá, o de-
serto ou a volta ás condicións
de vida do neolítico–, segura-
mente se debeu a isto que du-
rasen milenios. O antropó-
logo Marvin Harris falou de
“trampa hidráulica”.

Resulta case imposible esta-
blecer un paralelismo entre
aquelas sociedades, nas que
moitos queren ver a constitu-

ción dos primeiros estados, e a
moderna sociedade capitalista.
O contraste máis chamativo re-
side na natureza extraordina-
riamente estable das socieda-
des hidráulicas. En compara-
ción, a sociedade capitalista
presenta pouco menos que a
imaxe do baile de san Vito. A ra-
zón consiste na súa acelerada
renovación tecnolóxica. Porén,
é  xusto a este aspecto  ao que
podemos recorrer para traer á
luz un paralelismo verosímil.
Polo mesmo que a administra-
ción dos inmensos caudais dos
grandes ríos esixía a creación
de imperios, a renovación tec-
nolóxica esixe hoxe xigantescas
acumulacións de capital ao al-
cance de moi poucos estados
ou empresas. E non hai alter-
nativa: quen renunciaría aos
antibióticos e ás vacinas, á cale-
facción central e á electrici-
dade, á maquinaria que auto-
matiza os labores domésticos,
á nosa rede mundial de comu-
nicacións ou á prodixiosa va-
riedade de produtos ao noso
alcance? Marvin Harris sinalou
que as poboacións dos grandes
imperios antigos ficaron atra-
padas na chamada “trampa hi-
dráulica”, nós poderiamos de-
nominar a nosa situación de
“trampa tecnolóxica”, coma se
non quedase outro remedio

que apandar sen chistar coas
súas disfuncións.

A SITUACIÓN ACTUAL. En que con-
sistiría a trampa tecnolóxica?
No fundamental, en que a auto-
matización da produción pro-
porciónanos máis bens dos que
somos quen de pagar e consu-
mir. A sociedade capitalista é a
primeira na historia na que as
crises se producen por acumu-
lación de excedentes. O má-
ximo de irracionalidade con-
vertido en lóxica diaria: padece-
mos necesidade xusto cando
nos sobra con que satisfacer as
necesidades. A actual crise fi-
nanceira ten que ver co intento
desesperado da nosa burocra-
cia xerencial (xa non propieta-
ria, nin as maiores fortunas pri-
vadas dan para posuír nin unha
ridícula parte das grandes mul-
tinacionais) por proporcionar-
nos liquidez abondo para con-
sumir o inconsumible. As hipo-
tecas, é dicir, o endebeda-
mento dos cidadáns a título
particular foi o instrumento
privilexiado dese frustrado in-
tento e, na actualidade, esta-
mos a apalpar os seus límites.
Entrementres a capacidade (e
a necesidade) de producir das
empresas segue intacta.

En paralelo ao endebeda-
mento particular, houbo un

país que durante as últimas dé-
cadas realizou un esforzo ím-
probo por manter elevadas ta-
xas de consumo absorbendo a
maior parte dos capitais que lle
sobraban á China ou aos países
produtores de petróleo. Ben, a
estas alturas parece claro que os
EE UU, exhaustos logo de gas-
tar cantidades estratosféricas
en armamento (grazas á súa
produción supervive a súa in-
dustria tecnoloxicamente máis
avanzada) e guerras diversas,
tamén está rozando os límites
da súa fantástica capacidade
para endebedarse. Queda por
saber quen lle dará o relevo. De

primeiras, polo que se albisca, o
candidato máis verosímil é a
UE. Tócalle, así pois, o turno do
endebedamento aos estados. O
modelo a seguir será o habitual
na sociedade capitalista du-
rante os seus dous séculos de
historia (neste sentido tamén
lembra ás sociedades hidráuli-
cas): absorción do exceso de
produción a través do aumento
do gasto armamentístico.

A QUENDA DA U.E. A UE fixou en
1999 en Helsinki os obxectivos
da Política Europea de Seguri-
dade e Defensa (PESD) e por-
menorizou unha serie de defi-
ciencias, sesenta e catro en con-
creto, que incluía os helicópte-
ros, a munición de precisión, os
sistemas de mando e control,
etc. Un informe oficial de 2006
confirmaba que tales deficien-
cias seguían existindo. Nick
Witney, ex director da Axencia
Europea de Defensa recla-
maba, hai pouco, impulsar a
PESD. Trátase de crear un nú-
cleo duro de países da UE para
poñer en marcha o que no Tra-
tado de Lisboa se denominaba
“cooperacións permanentes
estruturadas”. Igual que agora
se esixe dos estados da UE que
cumpran certos requisitos de
inflación ou débeda pública, en
diante esixirase tamén unha
porcentaxe do PIB dedicado a
armamento. Por suposto, a pri-
meira beneficiaria desa política
sería a industria de cada país.

Daquela, co endebeda-
mento dos estados ha chegar ás
carreiras a inflación. Durante as
últimas décadas, houbo que
aturarlles a milleiros de exper-
tos económicos a súa aburrida
ladaíña sobre os perigos da in-
flación. Eses mesmos expertos,
con toda seguridade, dedica-
ranse os próximos anos a xusti-
ficar taxas de inflación que hoxe
aínda nos parecerían deliran-
tes. Para ir facéndose unha idea,
cómpre lembrar a inflación dos
anos do goberno de Suárez,
moi superior ao 20%. En fin,
que nos matarán de aburri-
mento durante outra boa tem-
porada; de fame seguirán mo-
rrendo os habituais.�

A TRAMPA TECNOLÓXICA
TRIBUNA �Luís Fernández.

Crítico musical.

Traballador da empresa de reciclaxe Ecomicro nun depósito de monitores usados en Bordeos. RÉGIS DUVIGNAU / REUTERS

’’A sociedade capitalista
é a primeira na historia
na que as crises se
producen por acumulación
de excedentes”

’’En diante esixiráselle tamén
á  UE unha porcentaxe
do PIB dedicado
a armamento”

A NOVA CRISE CAPITALISTA
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Corporación non especifica
que cantidades se financiarían,
nin as figuras xurídicas que se
empregarían. A Nosa Terra pú-
xose en contacto coa empresa,
pero ningún responsábel da
mesma quixo facer declara-
cións neste sentido.

A páxina web de Caufort Cor-
poración non se refire a este
anuncio. Os servizos que ofrece
son os de consultoría sobre a
aplicación da Lei Orgánica de
Protección de Datos (LOPD),
asesoría sobre “modelos de
cláusulas para todo tipo de con-
tratos” e auditoría. Os datos re-
collidos no Rexistro Mercantil,
sinalan que en 2006 (o último
dato dispoñíbel) as súas vendas
ascenderon a 15.827,50 euros,
cunha ganancia neta de 2.947,38
euros. A actividade declarada é a
promoción inmobiliaria.

Segundo o servizo gratuíto
Who is?, o sitio en internet
www.caufort.com foi rexistrado
por Olga Pascual Serrano. Se-
gundo o Rexistro Mercantil, o
seu administrador único é Lucas
Siles Suárez. Algunhas fontes en
internet relacionan ambos no-
mes coa trama de Eurobank, a
entidade financeira con implan-
tación en Catalunya que que-
brou en 2003. O número de afec-
tados ascendeu a case 70.000.�

Xurxo González
O pasado 4 de novembro, Eu-
sebi Cima, dirixente da patronal
catalá (Foment del Treball), da
CEOE e empresario téxtil, criti-
cou os incentivos á contratación
que viña de anunciar o Goberno
e advertiu que o que realmente
precisaban as empresas eran
“axudas para despedir a xente”.
A Administración  non contem-
pla esta medida, aínda que a
crise fai posíbeis novas propos-
tas. Unha das máis rechaman-
tes, é a da empresa Caufort Cor-
poración, que ofrece “financia-
mento para pagar as indemniza-
cións do persoal non necesario”.

Fontes de entidades financei-
ras tradicionais afirman que non
conceden créditos nin solucións
doutro tipo para este tipo de ope-
racións. Hai que ter en conta que
a polémica pola vaga de despi-
dos que está a causar a crise eco-
nómica está aberta. A finais de
outubro, Celestino Corbacho,
ministro de Traballo e Inmigra-
ción español, afirmou que, se
non podía opoñerse legalmente
ao expediente de regulación de
emprego (ERE) proposto por Te-
lefónica, proporía unha modifi-
cación da lei. A medida da em-
presa de telecomunicacións
afectaba ao sector do cadro de
persoal con máis de 48 anos. Cor-
bacho mostrou o seu desacordo
con que “unha empresa con be-
neficios mande xente á rúa”.

No mesmo sentido, o minis-
tro coincidiu coa opinión dos
sindicatos, no sentido de estar
vixiantes ante despidos masivos
disfrazados de ERE. Os expe-
dientes de regulación de em-
prego constitúen procedemen-
tos moi regulados, destinados a

garantir os dereitos do cadro de
persoal. A súa aplicación está re-
gulada por lei, e depende de que
se dean algunhas circunstan-
cias, como causas económicas,
técnicas, organizativas ou da
produción, causas de forza
maior, ou desaparición do con-
tratante. En calquera caso, é un
proceso regulado pola adminis-
tración, que implica unha audi-
toría das contas da empresa. En
compañías de 50 ou máis traba-
lladores, debe acompañarse
dun plan de viabilidade.  

REXISTRADA COMO PROMOTORA INMOBI-

LIARIA. O anuncio de Caufort
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Manuel Cao

A aldea mediática está expectante e/ou alborozada
polo fenómeno Obama nuns tempos de grave crise

económica e social con todos os indicadores en negativo e
cara a peor. O futuro inquilino da Casa Branca é o cravo ar-
dendo ao que se agarran os axentes socioeconómicos para
revirar as tendencias e dar sinais de esperanza a investido-
res e consumidores tendo en conta en todo caso que os
efectos da crise son moi diferentes entre individuos, axen-
tes e países.

Barack Obama chega ao despacho oval nun bon mo-
mento político co apoio acrecentado no Senado e na Cá-
mara de Representantes e, sobre todo, co descrédito dos
neoconservadores de George Bush que tentando construír
a pax americana global levaron os EE UU ao fracaso na
fronte externa (guerras do Irak e Afganistán, perda de in-
fluencia económica) e no interior do país (déficit público e
comercial, aumento do paro e da pobreza). A desregulación
do sistema financeiro e a fuxida cara a adiante do trío dos
Azores acabou por desorganizar o sistema financiero global
e o sistema vixente de relacións político-institucionais.

As claves do triunfo de Obama radican en factores inter-
nos tal como revela a mobilización electoral. Son os colec-
tivos de mozos e mulleres e os grupos afroamericanos e
hispanos os que o levaron ao éxito. As políticas liberaliza-
doras deixaron o Estado sen apenas funcións no ámbito da
política económica e social e abocaron a cidadanía a unha
loita na que só os máis ricos e os tafures saíron ben para-
dos. As propostas económicas de Obama para os EE UU
son ambiciosas pero haberá que esperar ao nomeamento
do gabinete e á reacción dos poderosos grupos de intereses
para verificar as posibilidades de cumprimento. A suba de
impostos ás rendas altas e a instauración dun seguro mé-
dico universal son puntos estrela que chocaron xa no perí-
odo Clinton co lobby sanitario mentras que o recurso ao
déficit ademais de inevitábel topa coa febleza da economía
produtiva e a disposición dos fondos de capital a financiar
a reactivación dos EE UU. Certo é que a economía interna-
cional está moi interrelacionada e a todos convén a recu-
peración da confianza nos mercados pero ten que haber
contrapartidas.

É no ámbito exterior onde Obama terá por iso retos im-
portantes. A reorganización do sistema financiero para
restaurar a confianza e reactivar os intercambios é a tarefa
prioritaria e un primeiro paso será a reunión do G-20 no
que os diferentes axentes globais realizarán unha toma de
contacto informal que podería consensuar unha axenda
de temas comúns e a creación de grupos de traballo. O
grao de incerteza na economía mundial aguilloa a busca
dos consensos e aí ha de verse a flexibilidade e a natureza
do cambio prometido por Obama.

Débese recoñecer a capacidade da sociedade civil nor-
teamericana para renovar a súa clase política e o grao de
mobilidade social. Os cambios no ámbito económico e a
nova posición de poder compartido no escenario interna-
cional poden ser máis difíciles de dixerir. �

As propostas económicas
de Obama son ambiciosas
pero haberá que esperar
ao nomeamento do gabinete
e á reacción dos lobbies
para verificar as posibilidades
de cumprimento”

’’

’’
OBAMA

Caufort Corporación
vén publicando
en varios xornais
de tirada estatal
un anuncio desde
hai semanas

Unha empresa
ofrece financiamento
para pagar despidos

’’Un dirixente da patronal
pedira axudas públicas
para 'despedir a xente”

’’Fontes de entidades 
financeiras tradicionais
afirman que non
conceden créditos nin
solucións doutro tipo para
este tipo de operacións”
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vertíase na “segunda selección”
da afección arxentina. Mentres,
os medios de comunicación es-
pañois laiábanse da “grande
ocasión perdida” por enésima
vez nun mundial. Nin o público
a favor, nin o ambiente case fa-
miliar que se lle brindaba eran
suficientes para acadar unha
boa clasificación. Cardeñosa
convertíase no antiheroe por ex-
celencia dos seguidores espa-
ñois despois dun clamoroso fa-
llo a porta baleira, ao enviar un
balón que era xa un gol cantado
aos pés do brasileiro Amaral,
que despexaba o esférico na
mesma liña de meta. Perdida
unha nova oportunidade de fa-
cer historia, de clasificarse para a
segunda fase deixando na cune-
ta, nin máis nin menos, que o
mítico equipo de Brasil.

Todos estes asuntos eran
portada da prensa española da
época. Mentres, os incidentes
ocasionados por algúns oposito-
res á ditadura –artellada a dis-
tancia por aquel americano, tan
apaixonado do “fútbol euro-
peo”, o fontaneiroKissinger– re-
cibían a cualificación de asunto
interno, avaliados tamén de xei-
to oficial polo, daquela, presi-
dente da FIFA, João Havelange,
un antigo xornalista brasileiro,
fiel colaborador de distintos di-
tadores no seu país. 

GOLES PARA ESQUECER. Para igno-
rar os voos militares nos que se
guindaba ao mar os opositores,
que mellor que celebrar os goles
de Kempes, Passarella, Tarantini
e Ramón Díaz, entre outros. Que

importaba que varios centos de
persoas, bastantes de orixe gale-
ga, desaparecesen, mentres o

Abel Lago, duplo subcampión
do mundo de kitesurf. Abel Lago

vén de acadar o dobre subcampio-

nato mundial en dúas das tres mo-

dalidades de kitesurf, ondas e race

respectivamente, o que o converte

nun dos principais protagonistas

deste deporte a escala internacio-

nal, malia que non puido revalidar o

seu título mundial en ondas que

acadara a pasada temporada. �

sequera o magnífico xogo e a
consolidación da “laranxa me-
cánica”, sen Cruyff, pero con Ne-
eskens, Krol, Van Dijt, os míticos
xemelgos Van der Kerkoff ou
aquel porteiro, algo estrafalario,
como era Jongloebd, moi valen-
te nas saídas e que xogaba re-
mangado e sen luvas. O espectá-
culo estaba servido. Del tamén
formaba parte o árbitro italiano
Gonella, que non se privaba de
axudar os anfitrións.�

Antonio Cendán
Mentres moitos arxentinos,
contrarios ao réxime, eran tortu-
rados ou asasinados, Alemaña e
Polonia xogaban o partido inau-
gural do mundial arxentino, ce-
lebrado hai agora tres décadas.
Curiosamente, aquel partido era
dirixido por un israelí, Abraham
Klein, quen non amosaba nin-
gún escrúpulo cara os xerma-
nos, mentres a FIFA era cuestio-
nada polo estado hebreo. O re-
sultado foi o de menos, un dis-
creto empate entre a selección
que defendía o título e a revela-
ción do anterior campionato.

España era recibida dun xeito
moi emotivo polos miles de
emigrantes alí residentes e con-

Hai trinta anos, a xornada inaugural da XI
Copa do Mundo de Fútbol, na que un enorme
balón aparecía abrazado polas cores da
bandeira arxentina, agochaba o gran
fantasma do terror  provocado pola Ditadura

chanceler arxentino, de orixe
chairega, Xosé López Rega,
aplaudía, coma un siareiro máis,
a media ducia de goles que Ar-
xentina lle endosaba ao Perú e se
metía, por segunda vez na histo-
ria, na final dun mundial de fút-
bol. A primeira xa case ninguén a
lembraba. Fora no veciño Uru-
guai contra o anfitrión, na que os
porteños se alzaran co triunfo.
Agora, case seguro que non llelo
podería arrebatar ninguén. Nin

Arxentina 78, un mundial para encubrir
a ditadura, con Cardeñosa de antiheroe

HISTORIAS DO FÚTBOL

Mario Kempes celebra o gol que lle marcou a Holanda na final do mundial do 1978, en Buenos Aires, o 25 de xuño do 1978.

Sempre hai alguén que, aínda parti-

cipando na cerimonia, se sinta alleo

a ela. Era o caso do seleccionador

arxentino, César Luís Menotti, que

non se recatou en pedir democra-

cia para o seu país e que se clarexa-

se o que estaba a suceder. Era unha

das poucas voces sensatas e unha

das máis autorizadas das que se le-

vantaron contra o réxime.

Non embargante, Menotti

non foi escoitado cando aínda se

podía evitar moita da crueldade

exercida polos gobernos de Vide-

la, Viola e Galtieri. O 25 de xuño de

1978, data da final do Mundial ar-

xentino, o importante era ver co-

ma o primeiro trofeo se lle entre-

gaba a Pasarella, unha Copa que

acreditaba a Arxentina como no-

vo campión do mundo do depor-

te rei. Detrás do sorriso ilustrado

por un castrense mostacho e da

imaxe que deu a volta ao mundo

agochábase un enorme ronsel de

desaparecidos.�

A postura de Menotti

César Luís Menotti. REUTERS

Zico no mundial do 1978

’’Mentres desaparecían centos
de persoas, bastantes
de orixe galega, o chanceler
arxentino, López Rega,
orixinario da Terra Cha,
aplaudía os goles”

22-23 deportes.qxd  11/11/08  22:25  Página 2



Carlos Méndez
Con máis de 300 partidos as sú-
as costas como adestrador en
primeira, Miguel Ángel Lotina
(Meñaka (Euskadi), 1957) cum-
pre a súa segunda tempada á
fronte do Deportivo. De toda a
súa xeira na elite, practicamen-
te a metade dos encontros dis-
putounos nos bancos dos dous
principais clubs galegos. 
OO  sseeuu  sseegguunnddoo  aannoo  nnoo  DDeeppoorr--
ttiivvoo  tteenn  qquuee  sseerr  aa  ccoonnssoolliiddaa--
cciióónn  ddoo  sseeuu  pprrooxxeeccttoo??
É evidente. Cando chegas, hai
un cambio de filosofía, outra
maneira de traballar e todo é
novidade. Iso ten a súas vanta-
xes e os seus inconvenientes. O
mellor é que os xogadores están
sempre cos ollos abertos e non
coñecen os teus defectos. A des-
vantaxe é que ás veces costa
adaptarse a unha nova filosofía.
XXooggaarr  aa  UUEEFFAA  sseerrvviiuu  eessttee  aannoo
ccoommoo  rreevvuullssiivvoo  ppaarraa  aa  aaffeecccciióónn??
Serviu. A afección estaba acostu-
mada a que o equipo xogase a
Liga dos Campións. De repente,
o Dépor desapareceu de Europa
e iso bótase de menos. É lóxico, é
algo que nos pasa a todos. Non
nos podemos poñer Europa co-
mo obxectivo, por moitas ra-
zóns, pero este ano aparecemos
na UEFA cando ninguén o espe-
raba e a xente agradéceo.
ÉÉ  dduurroo  sseegguuiirr  ooss  ppaassooss  ddoo  SSuu--
ppeerrddeeppoorr eenn  EEuurrooppaa??
Si. Cando fomos a Moscova,
agardaban o Superdepor. Alí
teñen en mente aquel equipo.
Aquí a xente xa sabe que iso
cambiou, pero en Europa non.
O Deportivo aínda é un equipo
moi coñecido.
EEssttaaoo  aa  ppeerrsseegguuiirr  oo  ddeebbaattee  ssoo--
bbrree  ooss  ppoouuccooss  mmiinnuuttooss  qquuee  tteenn
VVaalleerróónn  nnaa  lliiggaa??
Si, porque dicir que Juan Carlos
Valerón ten que xogar é moi
sinxelo, parece que non fai falta
nin analizalo. Se dis que teñen
que xogar Juan Rodríguez e Ju-
lian De Guzmán, até se dubida
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do teu gusto polo fútbol. Hai
xente que di que con eles xoga-
rían sempre Valerón, Iván de la
Peña, Guti... E xa se dá por feito
que saben de fútbol ou que lles
gusta o xogo bonito, pero niso
hai escondida moita comodi-
dade. Eu tento ser xusto con to-
do os xogadores do equipo. 
EEssttee  mmeess  aaccaabbaa  ddee  ccuummpprriirr  330000
ppaarrttiiddooss  ccoommoo  aaddeessttrraaddoorr  ddee
pprriimmeeiirraa..
É algo importante. Cando em-
pezas, nunca pensas que vas
estar tanto tempo. Logo ves os
nomes dos adestradores que
están con eses números e sén-
teste orgulloso. 
EE  ssuuppeerraa  ppoorr  uunn  ppaarrttiiddoo  aa  JJoo--
hhaann  CCrruuyyffff..  ÉÉ  uunn  ddooss  sseeuuss  rreeffee--
rreenntteess??
Seguro. Xa me gustaba coma
futbolista, porque traía cousas
distintas que non se viran an-
tes. E como adestrador, tamén.
Aquí non se xogaba antes tanto
ao fútbol dende atrás. Creou
unha cultura futbolística que
aínda se mantén.

QQuuiizzaaiiss  sseexxaa  uunn  pprreeccoonncceeppttoo,,
ppeerroo  aa  mmooiittaa  xxeennttee  ppooddee  ssoorr--
pprreennddeerrllllee  qquuee  uunn  ddooss  ííddoollooss
sseeuuss  sseexxaa  CCrruuyyffff..
Eu digo o que sinto, pero tamén
sei que non vexo o fútbol coma
el. A Cruyff sáelle de dentro e eu
tiven que aprender case todo.
Iso non quita que me guste o
seu estilo e non me gusten ou-
tros adestradores que segura-
mente se parecen máis a min.
CCaannddoo  eessttaabbaa  nnoo  CCeellttaa,,  vvoossttee--
ddee  vviivviiuu  aa  ééppooccaa  nnaa  qquuee  hhaabbííaa
ddoouuss  eeqquuiippooss  ggaalleeggooss  nnaa  LLiiggaa
ddooss  CCaammppiióónnss..  OO  ffúúttbbooll  ggaalleeggoo
eessttáá  aaggoorraa  eenn  ccrriissee??
Houbo un momento especta-
cular no fútbol galego, con cinco
anos seguidos do Celta e o De-
portivo en Europa. Iso non se viu
en ningún outro sitio, era algo
moi difícil de manter. A xente
non se decata cando o vive, pero
aquilo tiña  un valor tremendo.
Vendo a historia recente do Cel-
ta, choca un pouco que estea en
segunda, pero estar en primeira
xa ten que ser un éxito tanto pa-
ra A Coruña como para Vigo.
OO  ffúúttbbooll  ggaalleeggoo  nneecceessiittaa  oo  aass--
cceennssoo  ddoo  CCeellttaa??
Eu sempre lle desexo o mellor
a todos os equipos nos que
estiven. Un derbi en primeira
enriquecería o fútbol galego
en todos os aspectos. A ri-
validade é boa, sempre
que non se pase á vio-
lencia.
CCuurriioossaammeennttee,,  vvoossttee--
ddee  ssóó  vviivviiuu  oo  ddeerrbbii
ddeennddee  oo  llaaddoo  ddoo  CCeellttaa..
Si, e houbo un pouco
de todo. En Vigo un
deses partidos serviu-
nos para entrar na Liga
dos Campións. O ano
seguinte perdemos por
0-5. Eu estaba pasando
apuros, foi unha malleira
importante e aquilo fíxo-
lle dano á afección. 
OO  sseeuu  ccoonnttrraattoo  ffiinnaallii--
zzaa  oo  3300  ddee  xxuuññoo,,  ppee--

rroo  xxaa  eessttáá  ppllaanniiffiiccaannddoo  aa  pprróóxxii--
mmaa  tteemmppaaddaa  ppaarraa  oo  DDeeppoorrttiivvoo..
IIssoo  ssiiggnniiffiiccaa  aallggoo??
Non sei se vou seguir outro ano
máis, pero as cousas hai que
planificalas. Agora son ades-
trador do Deportivo e traballo
como tal. Os técnicos temos
que lle dicir ao presidente o ca-
miño polo que deben ir as cou-
sas e logo xa veremos.
AA  ccrriissee  eeccoonnóómmiiccaa  cceebboouussee  ccooaa
bbuurrbbuullllaa  iinnmmoobbiilliiaarriiaa..  PPooddee  iissoo
aaffeeccttaarr  ddiirreeccttaammeennttee  oo  mmuunnddoo
ddoo  ffúúttbbooll??
O fútbol segue sendo igual no as-
pecto de afección, pero é certo
que ultimamente chegaron
moitos cartos ao fútbol dende a
construción. É evidente que iso

vai faltar. O que se chegou a cha-
mar o pelotazoda Cidade De-
portiva do Real Madrid agora
mesmo sería impensábel. Logo
moitos presidentes de primeira
son construtores. 
PPoorr  qquuee  oo  DDeeppoorrttiivvoo  aaíínnddaa  nnoonn
tteenn  uunn  ppaattrroocciinnaaddoorr??
Non sei. O que podo dicir é que
o que está facendo o Deportivo
botarase de menos cando xa
non estea. Ter cada 15 días un
partido de primeira nunha ci-
dade é un espectáculo que ho-
xe en día é difícil de substituír
con outra cousa, por todo o
que significa. Iso non o valoran
os políticos, a xente e tampou-
co a prensa. Cando non se teña
é cando se vai valorar.�

Os administradores xudiciais do Celta culpan a Gómez da débeda. O
ditame dos tres administradores xudiciais que a Lei Concursal impuxo no

Celta consideran probado que Horacio Gómez[na foto], anterior presiden-

te do club, ocultou mediante trucos contábeis unha débeda de 24 millóns

de euros. De contabilizarse esas perdas, o Celta tería desaparecido no 2003.

Arestora, a entidade céltica ten que pagar 69 millóns de euros.�

Miguel Ángel Lotina, adestrador do Deportivo

‘Un derbi en 1ª enriquecería o fútbol galego’

300 PARTIDOS EN PRIMEIRA

’’Hai xente que di que con eles
xogarían sempre Valerón,
Iván de la Peña, Guti...
E xa se dá por feito que
saben de fútbol ou que
lles gusta o xogo bonito,
pero niso hai escondida
moita comodidade”

’’O que se chegou a chamar
o pelotazoda Cidade
Deportiva do Real Madrid
agora mesmo
sería impensábel”
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CCoommoo  ddeebbee  rreeaacccciioonnaarr  aa  ccrrííttiiccaa
pprrooggrreessiissttaa  aannttee  eesstteess  aattaaqquueess??
Ante a irrupción do elefante
mercantil na sagrada cacharrei-
ría da Cultura burguesa, a tenta-
ción progresista consiste en ten-
tar salvar a vaixela denunciando
a torpeza e volume das patas do
elefante. CaneiroversusJaure-
guízar por poñer un exemplo ex-
presivo. O malo é que o elefante
non pode deixar de selo e é unha
trampa socialdemócrata querer
distinguir entre un elefante im-
paciente e outro domesticado. A
crítica progresista debe partir
desta realidade e defender un es-
pazo social e cultural no que non
haxa lugar nin para a xungla nin
para o altar dos sacerdotes. 
OO  ccrrííttiiccoo  ddeebbee  ooppooññeerrssee  aa  hheexxee--
mmoonnííaa  ddoo  mmeerrccaaddoo,,  ccuueessttiioonnaarr
eessee  ppooddeerr,,  ee  vvoosstteeddee  pprrooppóónn  uunn--
hhaa  eessttrraatteexxiiaa  ““nneecceessaarriiaammeennttee
ppoollííttiiccaa””..  CCoommoo  ssee  ccoonnssttrrúúee  eessaa
eessttrraatteexxiiaa??
Do dito dedúcese que debe estar
encamiñada á construción dun
espazo sen xungla nin altares e
iso reborda con moito a capaci-
dade de intervención da crítica
literaria. Isto non quere dicir que
a súa función sexa inútil dado
que, ao actuar sobre a semántica
da sociedade, ten a oportunida-
de de coadxuvar a ese cambio
denunciando os contrabandos
ideolóxicos das narracións hexe-
mónicas ou apoiando os “rela-
tos” que acheguen a posibilida-
de de transformar o imaxinario
colectivo. As tácticas virán deter-
minadas pola correlación de for-
zas culturais presentes en cada
momento. Cabe así facer o que
fixo recentemente Xurxo Borra-
zás con respecto ao best-seller
de Ruíz Zafón en Revista das Le-
tras[suplemento do xornal Gali-
cia Hoxe] ou propoñer unha mi-
rada rigorosa sobre as poéticas
actuantes como a que Oriana
Méndez efectuou sobre Fruto
do teixode Xavier Cordal. En to-
do caso, o que o crítico literario
precisa é non deixar de cuestio-
nar o obxecto sobre o que levan-
ta a súa identidade: a literatura. 
CCrree  qquuee  aa  aaccttuuaall  ccrriissee  ppooddee  ddee--
ssaarrmmaarr,,  ppoolloo  mmeennooss  aattéé  cceerrttoo
ppuunnttoo,,  ooss  vvaalloorreess  ccuullttuurraaiiss  pprroo--
cceeddeenntteess  ddaa  ““iiddeeoollooxxííaa  ddoo  mmeerr--
ccaaddoo””??  NNoonn  éé  uunnhhaa  ooppoorrttuunniiddaa--
ddee  ppaarraa  rreeccoonnssttrruuíírr  uunnhhaa  iiddeeaa
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Manuel Xestoso

C onstantino Bértolo
(Lugo, 1946), crítico e
editor, vén de publi-
car un estudo –La ce-

na de los notables, Editorial Peri-
férica– sobre a función da crítica
literaria na sociedade. A denun-
cia do proceso de rendición da li-
teratura ao mercado, a reivindi-
cación da lectura como un pro-
ceso complexo e político –que
trata da polis– que permite “ler”
a nosa existencia, ou a proposta
dun crítico que cumpra o papel
de tribunoque xulgue as obras li-
terarias segundo contribúan ou
non ao ben común da sociedade
son só algúns dos temas que en-
chen as páxinas deste ensaio. Ao
fondo, un concepto profunda-
mente moral e cívico diso que
aínda chamamos literatura, un-
ha vindicación da lectura como
algo máis que unha fonte de en-
tretemento, como un exercicio
de liberdade e responsabilidade.
Un libro necesario nestes tem-
pos en que todo é susceptíbel de
ser comprado e vendido.
UUnnhhaa  iiddeeaa  ffuunnddaammeennttaall  ddoo  sseeuu
lliibbrroo  éé  aa  ddee  qquuee  aa  ttrraaddiicciióónn  lliitteerraa--
rriiaa,,  eenn  ccaannttoo  ffoonnttee  ddee  aauuttoorriiddaaddee,,
éé  uunn  ppooddeerr..  EE  oo  ppooddeerr  ppoollííttiiccoo
sseemmpprree  vvee  ccoonn  ddeessccoonnffiiaannzzaa  aa
aappaarriicciióónn  ddoouuttrroo  ppooddeerr..  TTrraaddii--
cciioonnaallmmeennttee,,  oo  ppooddeerr  ppoollííttiiccoo  iinn--
tteerrvviiññaa  nnoo  ccoonnttrrooll  ddoo  ddiissccuurrssoo  llii--
tteerraarriioo  aa  ttrraavvééss  ddaa  AAccaaddeemmiiaa,,  ddaa
UUnniivveerrssiiddaaddee……  PPeerroo,,  nnaa  aaccttuuaallii--
ddaaddee,,  iimmppoonnssee  aa  iiddeeaa  ddee  qquuee
nnoonn  eexxiissttee  aauuttoorriiddaaddee  lliitteerraarriiaa,,
ddee  qquuee  oo  sseennttiiddoo  ddoo  tteexxttoo  nnoonn
eexxiissttee,,  ddee  qquuee  ttooddoo  éé  iinntteerrpprreettáá--
bbeell..  ÉÉ  iissoo  uunn  ssaallttoo  ccuuaalliittaattiivvoo  nnaa
llooiittaa  ddoo  ppooddeerr  ppoollííttiiccoo  ppoorr  eelliimmii--
nnaarr  aa  ccrrííttiiccaa  ddaa  qquuee  éé  oobbxxeeccttoo  ppoorr
ppaarrttee  ddaa  ccrreeaacciióónn  ccuullttuurraall??  PPrree--
ttéénnddeessee  aaccaabbaarr  ccoo  qquuee  ccooññeeccee--
mmooss  ccoommoo  ccuullttuurraa??
O que chamamos Cultura é un-
ha construción da burguesía do
século XVIII en combate co Ab-
solutismo e as Igrexas. A Cultura,
e dentro dela a Estética, era unha
aduana para a salvagarda da li-
berdade burguesa –son libre pa-
ra venderme–. Coa revolución
francesa e o triunfo da burguesía
a Cultura deveu nunha posesión
de clase, unha distinción lexiti-
madora fronte á nova ameaza: o
proletariado. É a Cultura como

capital simbólico restrinxido. Na
fase actual do capitalismo que
dá por subsumido no sistema o
proletariado –Fukuyama e moi-
tos máis-, a burguesía xa non
precisa a Cultura nin como lexi-
timación nin como distinción
nin como forma de dominio,
pois abóndalle coa universaliza-
ción da súa ideoloxía constituín-
te: a lóxica do beneficio. A Cultu-
ra é xa o Mercado. Por iso digo
que estamos asistindo ao Século
de Ouro da burguesía: o valor
mercantil imponse como único
e global. Por iso a cultura domi-
nante actual xa non precisa da
lexitimación humanista ou eli-
tista. O único poder é o econó-
mico. A Cultura, aquilo que non
tiña prezo, desapareceu porque
o que non ten prezo non existe.
Evidentemente, segue habendo
mercadorías que se venden co-
mo culturais, pero como meros
produtos que perderon a súa
condición de inestimábeis. A crí-
tica, que para existir necesita al-
gunha instancia fóra do xogo he-
xemónico, ten moi difícil pervi-
vencia. Ao poder chégalle con
controlar o mercado e cede a es-
te as tarefas de control e xestión
do discurso público.
CCoommoo  ssee  rreellaacciioonnaa  iissttoo  ccooaa  iiddeeoo--
llooxxííaa  nneeooccoonnqquuee  ddiiffuunnddee  aa  iiddeeaa
ddee  qquuee  ooss  rreellaattooss  qquuee  eexxpplliiccaann  aa
ssoocciieeddaaddee  mmoorrrreerroonn??  
Non creo que esa ideoloxía so-
bre a morte dos grandes relatos
sexa exclusiva do neoconpor-
que tamén forma parte do ag-
giornamentodas socialdemo-
cracias. E non é estraño porque o
propio do relato é a busca de
sentido, o cal incorpora necesa-
riamente unha denuncia sobre a
falta de sentido na realidade. Pa-
ra esas ideoloxías, a busca de
sentido non ten, paradoxalmen-
te, sentido, porque o mercado
ofrece toda a gama de sentidos
que se queiran. Só se necesita
compralos. En realidade, o único
sentido real reside no acto de
comprar xa que é o único que
pon en contacto o persoal con
ese inmenso hipermercado que
encarna hoxe o universal, algo
que na tradición humanista se
reservaba para o acto de ler. O
curioso é que a desaparición da
necesidade de atopar un sentido
vívese e comunícase como unha

liberación: por fin nos liberamos
do gran relato… vivan as narra-
cións! Opoñen así a trama que
entretén á argumentación. Ar-
gumentar converteuse en algo
sospeitoso, dogmático, carente
de glamour. Falar hoxe de senti-
do é condenarse a recibir unha
condescendente palmadiña no
ombreiro.
CCuurriioossaammeennttee,,  ffooii  nnooss  EEssttaaddooss
UUnniiddooss  oonnddee  aa  ppoolléémmiiccaa  ssoobbrree  oo
ppaappeell  ddaa  ccrrííttiiccaa  ssee  ddeeuu  ccoonn  mmaaiioorr
aammpplliittuuddee  aa  ccaauussaa  ddaa  ddeessaappaarrii--
cciióónn  ddee  pprreessttiixxiioossooss  ssuupplleemmeenn--
ttooss  lliitteerraarriiooss..  AAllíí,,  mmooiittooss  ccoonnsseerr--
vvaaddoorreess  aassuummeenn  sseenn  rruubboorr  oo  aann--
ttiiiinntteelleeccttuuaalliissmmoo  ee  aaccuussaann  ddee
““eelliittiissmmoo””  aaooss  sseeuuss  ccoonnttrraarriiooss..

mmááiiss  pprrooggrreessiissttaa  ddoo  qquuee  éé  aa  lliittee--
rraattuurraa  ee,,  ppoorr  eexxtteennssiióónn,,  aa  ccuullttuurraa??  
Non son moi optimista ao res-
pecto porque esta crise se pro-
duce nunhas condicións de case
total desarme ideolóxico e cultu-
ral do que eu entendo por pro-
gresismo. Isto explica que se nos
venda como unha crise do capi-
talismo financeiro e non como a
crise de sobreprodución propia
do sistema, ou que se fale dunha
refundación do capitalismo, co-
mo se este puidese eludir a súa
propia lóxica. Pero é tamén in-
dubidábel que se debilitou a
“credibilidade” da súa proposta
e isto, dende o punto de vista da
literatura, podería ser aproveita-
do para pór en cuestión algúns
dos puntos fortes da súa “poéti-
ca”. Por exemplo, a sedución co-
mo recurso privilexiado de inter-
mediación entre o texto e o lec-
tor. Non sería mal obxectivo tra-
tar de trasladar o resorte econó-
mico do “déixese seducir por es-
te alto tipo de interese” á súa co-
rrespondencia literaria: “a pri-
meira obriga dun texto literario é
seducir os lectores”. A irrespon-
sábel poética posmoderna do
‘quero ser seducido’ –é dicir,
‘quero ser enganado’– é un piar
da literatura contemporánea e
non viría mal aproveitar para fa-
cer ver que a estratexia da sedu-
ción acaba sempre por pasar
factura ao seducido. Talvez así
non teriamos que padecer tan-
tas historias parapoliciais cos
seus correspondentes e tópicos
detectives cínicos ao uso. 
UUnnhhaa  ddaass  ppaarrtteess  mmááiiss  iinntteerreessaann--
tteess  ddoo  lliibbrroo  éé  aa  qquuee  ddeennuunncciiaa  qquuee
oo  qquuee  ssee  eennxxaallzzaa  nnaass  ccaammppaaññaass
ddee  lleeccttuurraa  ssoonn  cceerrttooss  mmeeccaanniiss--
mmooss  aalliieennaanntteess  ((““ccrreeaa  nnoovvooss
mmuunnddooss””,,  ““ppeerrmmiittee  vviiaaxxaarr  aa  ccaall--
qquueerraa  lluuggaarr  sseenn  mmoovveerrssee  ddaa  ccaa--
ssaa””……))  qquuee,,  ccoonnttrraaddiittoorriiaammeennttee,,
ssee  ccrriittiiccaann  ee  ssoonn  aaccuussaaddooss  ddee  ssoo--
lliippssiissttaass  ccaannddoo  ssee  ffaallaa  ddee  mmeeddiiooss
aauuddiioovviissuuaaiiss  oouu  ““vviirrttuuaaiiss””..  NNoonn  éé
iissoo  uunn  iinnddiiccaaddoorr  ddee  qquuee  aa  iiddeeaa  ddee
lleeccttuurraa  qquuee  ssee  pprrooppaaggaa  éé  ddee  ppuurroo
eennttrreetteemmeennttoo??  CCoommoo  ddeesseenn--
mmaassccaarraarr  eessaa  eessttrraatteexxiiaa??
Volvo ao tema da crise. Todos
podemos lembrar os anuncios
das entidades financeiras nas
que nos prometían, se investia-
mos nos seus planes de xubila-
ción, unha terceira idade “entre-

Constantino Bértolo, editor

‘A cultura, aquilo que non tiña prezo, desapareceu porq

O PAPEL ACTUAL DA CRÍTICA LITERARIA

’’A irresponsábel poética
posmoderna do ‘quero ser
seducido’ –é dicir, ‘quero
ser enganado’– é un piar da
literatura contemporánea”

’’A autoridade do crítico
emana da sociedade
sempre que a sociedade
sexa democrática”

’’Se a crítica literaria acepta
verse reducida ao campo
“estritamente literario”,
imporase aquel
que máis capital teña
á súa disposición”

’’En Galiza, que o parámetro
nacionalista teña
capacidade de intervención
facilita que o político
apareza nalgunhas
publicacións”
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tida”: viaxes, saúde, sexo, paz fa-
miliar. Mentres nos entretiñan
con aqueles relatos, a segurida-
de social deteriorábase, as leis la-
borais permitían o despido de
traballadores en baixa médica, o
Inserso programaba viaxes de
“sol e viagra” e as literaturas nor-
malizadas encargábanse de
contarnos o misterio do manus-
crito desaparecido no templo.
Borrazás fala do karaoke ao di-
seccionar a Ruíz Zafón. Se apli-
case o mesmo escalpelo a auto-
res como Paul Auster ou Vila
Matas –que el cita– os resultados
non serían moi diferentes. Qui-
zais un karaoke máis “distingui-
do”, pero con función semellan-
te: ou como entretemento ou
como autoaxuda.  
VVoosstteeddee  ccuueessttiioonnaa  oo  ffuunnddaa--
mmeennttoo  iinnddiivviidduuaall  ddaa  aauuttoorriiddaaddee
ddoo  ccrrííttiiccoo  ppaarraa  ssuubblliiññaarr  qquuee  aa
vveerrddaaddeeiirraa  aauuttoorriiddaaddee  lliitteerraarriiaa
eemmaannaa  ddaa  ssoocciieeddaaddee..  MMaaiiss  aa
iimmaaxxee  rroommáánnttiiccaa  ddiiffuunnddiiuu  aa
iiddeeaa  dduunn  ssaabbiioo  ccuuxxoo  vveerreeddiiccttoo
ddeebbee  sseerr  aaccaattaaddoo,,  nnoo  ccaannttoo  ddee
mmoossttrraalloo  ccoommoo  uunnhhaa  vvoozz  aauuttoo--
rriizzaaddaa  ppeerroo  ccooaa  qquuee  hhaaii  qquuee  ddiiaa--
llooggaarr..  CCoommoo  rroommppeerr  ccoonn  eessttaa
iimmaaxxee  ““aauuttoorriittaarriiaa””??
A autoridade do crítico emana
da sociedade sempre que a so-
ciedade sexa democrática en
termos plenos, é dicir, igual ca-
pacidade de intervención na
construción do ben común. Pe-
ro nas sociedades fracturadas,
esta “igualdade de oportunida-
des” é inexistente. Na actualida-
de, a autoridade emana do eco-
nómico por moito que necesite
revestirse doutras lexitimidades:
a tradición, a sabedoría. Hoxe, a
autoridade do crítico procede do
capital do medio de comunica-
ción no que se insire. Para cues-
tionar a súa autoridade habería
que discutir a autoridade do ca-
pital. Aínda que me vaia meter
en leas, voume referir ao caso
Steiner-Juan Cruz. Cando se
produce a agresión verbal de
Steiner á literatura galega, expré-
sanse distintas reaccións que
podemos resumir en: Steiner é
un crítico ignorante, Juan Cruz é
un irresponsábel e –seica a que
máis calou– non nos sabemos
vender. Só algunhas voces illa-
das situaron a cuestión no espa-
zo do político e detectaron que a

CULTURA.25.

entrevista estaba inmersa na po-
lémica sobre a cuestión –políti-
ca– das linguas. Igual que é unha
determinada política a que lles
concedeu autoridade a Steiner e
a Juan Cruz, só desde outra polí-
tica se entenderá o que está di-
cindo esa entrevista. Só entón se
poderá captar que é a aparición
do tema da violencia armada,
que saca a colación Steiner ao fa-
lar do éuscaro, a que orienta a
súa “sabedoría” e a que “obriga”
a Juan Cruz a non seguir por ese
inconvenientecarreiro. Noutras
palabras, se a crítica literaria
acepta verse reducida ao campo
“estritamente literario”, a posta
en solfa da autoridade do crítico
devirá inevitabelmente nun diá-
logo de cegos no que se imporá
aquel que máis capital teña á súa
disposición. Visto así, non me
estraña que ao final todo queda-
se nunha petición económica: a
creación dunha Cámara Galega
de Comercio Exterior Literario. A
lingua como marketing.
CCoommoo  vvee  oo  ppaannoorraammaa  ddaa  ccrrííttiiccaa
nnoo  EEssttaaddoo  eessppaaññooll  ee,,  ccoonnccrreettaa--
mmeennttee,,  eenn  GGaalliizzaa??
Para que poida lerse ben a res-
posta cómpre aclarar que eu tra-
ballo nunha editorial e non teño
ganas de me suicidar laboral-
mente. Dito isto, engadiría que
pechei o libro co capítulo titula-
do A morte do críticoonde tento
argumentar –apoiándome no
chamado “caso Echevarría”– a
dificultade dunha crítica que
procure ir alén do xogo entre o
elitismo apocalíptico e a integra-
ción mercantil. No chamado sis-
tema literario español a crítica
inclínase aceleradamente cara á
pura publicidade, onde o ele-
mento clave xa non é o xuízo se-
nón a selección e o tratamento
gráfico e ambos parecen estar
determinados polo propio mar-
ketingeditorial. En Galiza –e co-
as reservas de quen non posúe
todas as claves– creo que a situa-
ción xeral é parecida, aínda que
o feito de que o parámetro na-
cionalista teña capacidade de in-
tervención facilita que o político
apareza en publicacións como A
trabe de ouro, Cartafol, Tempos
novosou A Nosa Terra. Tamén
destaca o papel axitador e non
meramente repetidor que a blo-
gosfera literaria ten en Galiza.�

eceu porque, hoxe, o que non ten prezo non existe’
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evidencia de estarmos a vivir
unha situación de involución
que se manifesta en posicio-
namentos públicos belixeran-
tes como o "Manifiesto por la
lengua común", entre outros,
que xa nos fixeron responder
conxuntamente o pasado mes
de xullo, afirman. 

Por iso naceu a Federación
de Asociacións de Escritores
Galeusca, "para articular ac-
cións comúns e darlle resposta
a actitudes belixerantes como a
xa citada, e avanzar nun grao
de convivencia dentro da di-
versidade cultural". Afirman
que, cun cuarto de século ás
costas, estes encontros deben
servir para reflexionar sobre o o
modelo de relación e actuación
conxunta.

Os principais retos que
afrontan son as condicións de
profesionalización e o respec-
to aos dereitos de propiedade

naxes, sobre as historias rouba-
das e a defensa das causas per-
didas, acompañada polo escri-
tor vasco Edorta Jiménez e o
catalán Julià de Jòdar.

Logo dun percorrido cultu-
ral pola cidade de Valencia, a
cargo do escritor e historiador
valenciano Alfons Llorenç, na
mesa da tarde interveu Xavier
Queipo, licenciado en Bioloxía
e Medicina e Cirurxía, quen de-
senvolve o seu labor profesio-
nal en Bruxelas como funcio-
nario da Unión Europea. Quei-
po, quen compartía mesa co
vasco Gotzon Barandin e o ca-
talán Biel Mesquida, falou da ti-
poloxía do eu narrador, das di-
mensións que configuran o
universo do que escribe: o mi-
to, a tribo, o individuo... Un re-
cital do cantante Miquel Gil pe-
chou a primeira xordada.

Xa o sábado día 8, a mesa re-
donda titulada "Este experi-
mento chamado eu" acolleu os
relatorios do vigués Francisco
Castro, o vasco Jon Martín e o
catalán Eduard Ramírez, para
dar paso a continuación a unha
lectura de textos literarios, con
participación de Anxos Sumai e
Elvira Riveiro, acompañadas
por Joseph Ballester, Igor Es-
tankona, Vicenç Llorca, Elena
Martínez, Fernando Morillo e
Maite Salord.�
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intelectual, e en especial en te-
mas sensíbeis como contratos
de edición, formatos dixitais e
os retos formulados polas no-
vas tecnoloxías, así como o de-
senvolvemento da lexislación
derivada de organismos euro-
peos.

Iniciativas como as casas de
escritores e escritoras e resi-
dencias de creación, ou a incor-
poración de escritores e escri-
toras das outras dúas linguas
nas actividades propias de ca-
da asociación son algunhas das
propostas que se encamiñan a
incrementar a relación: velaí o
III Encontro de Novos Escrito-
res, no Pazo de Mariñán, ou a
posta en marcha, a partir de xa-
neiro, da Casa do Escritor Hu-
goenea, sita no concello de Pa-
saia, para uso dos escritores e
escritoras das tres linguas. Ta-
mén terá lugar o Congreso de
Literatura Infantil e Xuvenil en
Mollerussa (Lleida) o vindeiro
mes de maio de 2009.

DESENVOLVEMENTO DAS XORNADAS. A
primeira xornada centrouse
nas mesas "Sobre paisaxes pro-
pias" e "O dietarismo, unha for-
ma de reflexión". Na primeira
delas, a narradora, poeta e tra-
dutora Marilar Aleixandre
achegou unha reflexión sobre a
relación entre persoas e perso-

Lara Rozados
A XXV edición deste encontro
foi a primeira dende que se
constituíu a Federación de
Asociacións de Escritores Ga-
leusca, que aglutina a Asocia-
ción de Escritores en Lingua
Galega, a Associació d'Escrip-
tors en Llengua Catalana e a
Euskal Idazleen Elkartea. A lite-
ratura como espazo de cons-
trución do propio suxeito ocu-
pou os relatorios que, entre o 7
e o 9 de novembro, pasaron po-
las mesas.

Para desenvolver este tema
artelláronse tres sesións de tra-
ballo: "Sobre paisaxes propias",
sobre a ficción como espazo de
reflexión autobiográfica perso-
al e colectiva; "O dietarismo,
unha forma de reflexión", un
achegamento a este xénero li-
terario; e "Este experimento
que se chama eu", sobre a crea-
ción da propia subxectividade.
A Asociación de Escritores en
Lingua Galega estivo represen-
tada polos autores Marica
Campo, Francisco Castro,
Agustín Fernández Paz, Anxos
Sumai, Marilar Aleixandre, Isi-
dro Novo, Xerardo Méndez,
Carlos Negro, Antía Otero,
Mercedes Queixas, Elvira Rivei-
ro Tobío, Xan Arias, Xavier
Queipo e Cesáreo Sánchez
Iglesias.

CONTEXTO ADVERSO. Entre as con-
clusións que se tiraron das
xornadas, a fundamental ten
que ver coa necesidade de tra-
ballar na procura da normali-
dade, nun contexto de adver-
sidade sociolingüística, cultu-
ral e política. "Afirmamos a

Primitivo Marcos
‘Internet axilizou
a documentación
do cómic histórico’

M.B.
O debuxante lucense Primitivo
Marcos vén de ver reeditada
parte da serie Aventura no Ca-
miño de Santiago da man de
Patito Editorial. A obra veu a luz
a finais dos anos 90, pero que-
daron inéditos varios capítulos. 
CCoommoo  nnaaccee  aa  oobbrraa??
Comezou no 1996 cando a De-
putación de Lugo me encarga
unha obra para os pícaros sobre
o Camiño de Santiago. Ocorréu-
seme facer unha serie de aventu-
ras en formato de cadernos apai-
sado como os dos anos cincuen-
ta, para recordar aqueles cómics
do Capitán Trueno.Ía incluírse
na revista Lucuse constar de 11
episodios, que son as paradas
dende o Cebreiro a Compostela.
Cando se publicou o terceiro, a
serie recibiu o Premio Ourense
de Banda Deseñada. Pouco des-
pois, entreguei o cuarto, que xa
non se editou, e quedou parada
a serie. Hai uns meses a editorial
El Patito propúxome facer unha
reedición incluído ese cuarto ca-
pítulo inédito.
HHaabbeerráá  mmááiiss  ccaappííttuullooss??
Teño pensado facer a segunda
parte e que a familia protagonis-
ta chegue a Santiago no 2010. Es-
tou traballando nos argumentos
que faltan. Algúns xa os tiña pla-
nificado pero outros aínda están
en proceso de redacción.
CCoommoo  éé  pprroocceessoo  ddee  ddooccuummeenn--
ttaacciióónn  dduunnhhaa  oobbrraa  hhiissttóórriiccaa
aaíínnddaa  qquuee  sseexxaa  ppaarraa  rraappaacceess??
É un proceso laborioso porque
tes que documentarte para po-
der facer as ambientacións. Te-
ño que buscar os estilos de pei-
teado da época, as roupas ou
os utensilios que empregaban.
Cando empecei na serie, como
internet non estaba tan esten-
dido, traballaba con libros e re-
vistas especializadas. Agora
non é que rexeitase esas fontes
pero internet é máis rápido.�

Un cento de
escritores de Galiza,
Euskadi e Cataluña
xuntáronse
en Valencia para
debateren sobre
as relacións entre
a literatura
e as paisaxes do eu.
Tamén criticaron
os ataques que están
a sufrir as súas
respectivas linguas

O encontro de Galeuska
critica a involución lingüística

Escritores galegos en Valencia a pasada fin de semana.

’’Cada asociación acollerá 
nas súas actividades
escritores das outras
linguas”
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AAs cs c astañasastañas
Alá polo mes de outubro (aínda que hai variedades máis temperás) empezan a

caer os ourizos, donde adoita haber tres castañas. Dise que pingan as castañas,

ou que rin os castiñeiros. Durante semanas vanse apañando, coa varexa (darlles

cunha vara) para axudalas a caer. Os ourizos apáñanse con coidado, porque pican.

Cando a castaña era un elemento esencial na alimentación da xente do rural,

botábanse nos canizos, situados por riba da lareira, donde se ían secando co

fume. Ou en casetos de pedra no propio souto, chamados canizos ou sequeiros,

donde se lles facía lume para que secaran.

Despois de secas viña o pisado, labor na que se lles quitaba a casca. As máis

cativas ou rotas (picóns) botábanselle aos porcos.

As castañas quedaban secas e duras (castañas mayas) e podíanse conservar na

artesa para todo o ano, chupándoas coma un caramelo, ou cocéndoas.

Hoxe en día case todas se consumen cedo, nos magostos, ou son vendidas

para a industria (pastelería, conservas).

As castañas xa non teñen o papel de alimento fundamental dunha maioría da

xente. Mesmo chegaron a ser desprezadas, por ter sido alimento de pobres. Mais

desde hai xa anos téndese a revalorizalas como se merecen. Asadas, cocidas, en

pasteis, como gornición para carnes e caza... ou no suculento marrón glacé, un

postre exquisito e caro que elevou a súa estima.

Fálase dunhas 143 variedades de castaña, nada menos. Entre as máis coñecidas

ou apreciadas están estas: Amarelante, Rapada,Vermella,Ventura, Famosa,

Longal, Negral, Raigona,Verde, De Presa, Parede, Luguesa, Loura e Branca.

Os magostOs magostosos
O magosto é a festa de exaltación da castaña, cuxa tradición afonda no pozo dos

tempos, podendo vir de certos ritos pre-romanos, relacionados coa fin do verán, a

exaltación do lume...

É unha festa comunitaria, donde

tamén se proba o viño novo, e que ten

especial incidencia na zona de Ouren-

se, aínda que no resto de Galiza foise

recuperando, en fórmulas se cadra

menos enxebres. É unha festa para

cantar, danzar, e tisnar a cara cos restos

do lume. A data propia dos magostos é

o 11 de Novembro, San Martiño. Hai

algunhas teorías sobre a orixe do

nome, que o relacionarían co latín

Magnus Ustus (gran lume) ou Magum

Ustum (lume máxico).

Un castiñeiro no Courel. Esta comarca, reserva natural galega, éo

tamén dos castiñeiros e soutos, que conforman boa parte da súa

extraordinaria paisaxe.

Ademais da súa produción (castañas, madeira), o castiñeiro é un

elemento fundamental na configuración dunha paisaxe determina-

da, e dun ecosistema asociado á súa presenza. Estes valores ecolóxi-

cos e paisaxísticos son dun valor incalculable.

CASTAÑAS E MAGOSTOS
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An Alfaya 

HHai olladas que son uni-
versos. Falo das olladas

dos cativos que descobren o
sentido belicoso do mundo
no que viven, alfinetes que se
cravan na pescuda de res-
postas que non chegan. Ne-
nas e nenos que se agochan
nos currunchos sorbendo
bágoas, babas e mocos,
mentres ao seu arredor me-
dra a desolación, amparados
nun argumento de soidade.
Cativos que ignoran o senti-
do das catástrofes naturais
que derruban os seus foga-
res, moitas veces pola desidia
dos políticos de vez, que es-
quecendo promesas electo-
rais, non investiron en infra-
estruturas para erguer viven-
das resistentes aos envites da
natureza desatada, en rebe-
lión contra nós por descoida-
la e destruíla en aras do pro-
greso. Cativos que ignoran
que forman parte do deno-
minado eufemisticamente
terceiro mundo, e que só sa-
ben que carecen do máis ele-
mental para subsistir digna-
mente: alimentos, medici-
nas, roupas e teito, e do máis
elemental para aspirar a
transformar a súa realida-
de:escolas. Cativos que en
nome da relixión, da tradi-
ción e de costumes ances-
trais, fitan como as súas nais
ou irmás son apedradas ata a
morte por adúlteras, men-
tres voces de alarma se es-
candalizan, mais calan e ou-
torgan, pois outros intereses
de maior envergadura están
en xogo. Cativos que se sen-
ten estraños en todas partes,
fillos de ningunha patria. Ne-
nos e nenas marxinados pola
raza ou pola orixe. Hai olla-
das infantes que son poemas
en erupción, fotos fixas de
vergoña, mais tamén poten-
cias bombas de reloxería re-
sentidas contra un mundo
infame, berce de espiños.�

OLLADAS INFANTES 
MUNDO  INFAME

Hai olladas 
infantes
que son
poemas en
erupción”

’’

Nano.

Autor:  Concha Blanco

Editorial: Everest Galicia. 

Concha Blanco dá boa mostra da súa
dobre faceta profesional, profesora e
escritora, nesta novela cuxa trama se
desenvolve na Coruña e que está diri-
xida ao público xuvenil. A través dun
narrador omnisciente achéganos unha
historia moi actual expresada cunha
linguaxe sinxela, perfectamente cap-
tada polos adolescentes, ao mesmo
tempo que directa. O fío argumental
xira ao redor de Nano, o protagonista, e

a súa loita interior por agochar tras o
muro da mentira a súa tendencia se-
xual. Nano é un arquitecto ao que, apa-
rentemente, a vida lle sorrí. Realiza un
traballo que lle gusta, vive indepen-
dente, aínda que preto da súa querida
nai, e mantén boas relacións cos seus
irmáns, dando mostras de apoio entre
eles nos momentos difíciles (como a
morte do pai). Pero, en realidade, é moi
infeliz. Será grazas, en boa parte, á
axuda da súa primeira moza cando
empece a decatarse de que nesta vida
hai un obxectivo claro, que é a busca da
felicidade e a realización persoal por

riba de to-
dos os hi-
p ó c r i t o s
prexuízos
sociais. A
m e d i d a
que trans-
corren as
páxinas ob-
servamos a evolución psicolóxica do
protagonista cara a súa aceptación
persoal.  As ilustracións de Manel Crá-
neo, suxestivas, están na liña do ton
textual.�

Alba Piñeiro

Recoñecer a propia identidade

A ver si atopas os nomes de oito conductores de

coches do campionato de Fórmula1 deste ano!.

Axuda
ao moto-

rista a

atopar a

súa moto

de neve.
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contra a túa intimidade, e existe
unha amplificación social.
AA  nnoovveellaa  ccoommeezzaa  ““OO  ddííaa  eenn  qquuee
ííaa  sseerr  vviioollaaddaa......””  aannttiicciippaannddoo  xxaa  aa
bbaassee  ddoo  ccoonnfflliittoo,,  ppeerroo  ddeessppooiiss  vvaaii
mmooiittoo  mmááiiss  aalláá  ddoo  qquuee  ssee  pprree--
sseennttaa  ccoommoo  oo  ddrraammaa  iinniicciiaall..
As verdadeiras aventuras son as
que parten dun conflito: xa o fi-
xen noutras novelas como A
banda sen futuro, Rúa Carbón...
Foi unha decisión moi cons-
ciente: non me interesaba cen-
trar a novela na violación física,
na máis obvia, que acontece ao
comezo de todo. O que está por
baixo é a contraposición entre a
visión do patriarcado e a visión
feminista dun conflito, e desta
última tamén participan homes.
Non quixen tampouco que fose

maniquea, senón que na novela
os rapaces tivesen tamén esa ac-
titude feminista. O caso é que
non é posíbel unha visión neu-
tra: ou pensas que as mulleres
“están en disposición de ser usa-
das”, como di a sentenza da Au-
diencia Provincial de Ponteve-
dra, ou que teñen os mesmos
dereitos cós homes, non existe
neutralidade posíbel.
AAss  pprroottaaggoonniissttaass  ddaa  nnoovveellaa,,  ddee
ffeeiittoo,,  ssoonn  ddúúaass  rraappaazzaass  mmooii  llooiittaa--
ddoorraass..  FFaallttaann  rreeffeerreenntteess  xxaa  nnoonn
ffeemmiinniinnooss,,  sseennóónn  ffeemmiinniissttaass,,  nnaa
lliitteerraattuurraa  xxuuvveenniill??
Máis que as rapazas, é a profe-
sora que discute na clase sobre as
Metamorfoses de Ovidio: por
que as mulleres violadas eran
convertidas en oso, en xabarín,

CULTURA.31.

en porco, e Neptuno, Xúpiter e
demais quedaban impunes? Ela
suscita esa reflexión, achega un
novo xeito de interpretar o

mundo. Eu noto un cambio: eu
son profesora na Universidade, e
comprobei que nos últimos tem-
pos están a cambiar as cousas.
Pero acontece, tanto na narrativa
como nos libros de texto, ás veces
van por detrás da realidade.
FFoorrmmuullaa  ttaamméénn  uunnhhaa  rreefflleexxiióónn
ssoobbrree  oo  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo......
Eu non lle atribúo ao ensino
máis responsabilidade da que
ten. É como a xente que che pide
que lles ensines aos fillos a ter
gusto por ler, pero que na casa
non teñen un libro. Hoxe en día,
polo menos, temos unha legali-
dade pola cal as mulleres poden
facelo todo. A escola é parte dese
cambio, pero só parte. Logo ató-
panse profesores que xulgan a
unha rapaza de determinada
maneira por escribir un relato
erótico. Hai un xogo sobre como
nos ven os demais e como se in-
terpreta o que facemos, que me
parecía moi interesante, máis ca
tratar o xuízo dos violadores.
CCoommoo  aarrtteelllloouu  aass  ddiiffeerreenntteess  lliinn--
gguuaaxxeess  qquuee  ccoonnvviivveenn  ddeennttrroo  ddaa
nnoovveellaa??  AAttooppaammooss  cclláássiiccooss  eenn  llaa--
ttíínn,,  tteexxttooss  xxuuddiicciiaaiiss,,  xxoorrnnaallííssttii--
ccooss,,  pprrooppaaggaannddííssttiiccooss......  
As citas que encabezan cada ca-
pítulo son reais: textos da Biblia,
das Metamorfosesde Ovidio, e
mesmo un texto totalmente dis-
paratado dunha clínica de re-
construción do hime, que é to-
talmente actual.
SSiittuuoouu  aa  vviioollaacciióónn  nneessee  ccoonntteexxttoo
aa  mmaanntteennttaa??
Escollín a opción de que as rapa-
zas non fosen menores de idade,
para que a denuncia puidese ser
unha elección persoal e tamén
para que os violadores puidesen
recorrer e dicir que fora unha re-
lación consentida. Moitas viola-
cións teñen lugar en contextos
coma este, pola noite, con alcol
polo medio. 
PPoorr  oouuttrraa  bbaannddaa,,  oo  lliibbrroo  aabboorrddaa
ccoonn  mmooiittaa  pprrooxxiimmiiddaaddee  oo
mmuunnddoo  ddaa  xxeennttee  nnoovvaa..
Quería abordar o máis cotián: a
presión que viven as rapazas
para ser guapísimas, o rapaz que
non se atreve a pedirlle a unha
moza que vaia con el ao cine...
Que a xente aos 13 ou 14 anos
ten desexo sexual, e tamén senti-
mentos... Eu penso que a litera-
tura infantil está cambiando. Foi,
nese aspecto, moi puritana. Na
literatura xuvenil en Galiza tar-
daron moito en darse bicos con
lingua, pero é algo que temos
que tratar con normalidade.�

Lara Rozados
Sofía e Lupe son violadas cando
saen dunha festa de disfraces do
instituto. Pero, coma a Medusa,
ese ser mitolóxico que converte
en pedra a quen a mira, elas sen-
ten que as miradas foxen dos
seus ollos, que a sociedade as
castiga a elas. Con estes fíos te-
ceu Marilar Aleixandre A cabeza
de Medusa, a obra gañadora do
último premio Fundación Caixa
Galicia de Literatura Xuvenil. 
CCoommoo  ssee  aaffrroonnttaa  uunn  tteemmaa  ttaann
dduurroo  nnaa  lliitteerraattuurraa  xxuuvveenniill,,  ááss  vvee--
cceess  ttaann  dduullcciiffiiccaaddoorraa  ddaa  rreeaallii--
ddaaddee??
Os e as adolescentes poden per-
fectamente reflexionar sobre te-
mas conflitivos. Topei un texto
de Karl Marx (vou escribir un re-
lato en que el é protagonista) que
escribiu de moi novo, sobre as
expectativas laborais dos mozos.
El dicía que o que cada un quere
ser non depende só de si mesmo,
senón tamén das condicións.
Marx, con 17 anos, era quen de
ter unha idea coma esa. O que
pasa é que hoxe vivimos un pro-
ceso xeral de infantilización: a
adolescencia dura até os 35. Pero
con 14 anos xa podes ler sobre
este tipo de cuestións.
OO  lliibbrroo  aacchheeggaa  mmeessmmoo  iinnffoorrmmaa--
cciióónn  ddee  ttiippoo  pprrááccttiiccoo::  qquuee  ffaacceerr
nnuunn  ccaassoo  ddee  vviioollaacciióónn..
A información hoxe en día é
abondosa, hai moitos centros
que atenden á mocidade, cen-
tros de saúde con servizos espe-
cíficos... Pero esta en concreto é
unha información que non se
coñece, na medida en que non
queremos pensar nela, é algo de-
sagradábel, que nos pode pasar
a nós. Hai moitas cousas que
non sabía. 
TTaamméénn  éé  iinntteerreessaannttee  qquuee  aass  ddúúaass
pprroottaaggoonniissttaass  oopptteenn  ppoorr  ccaammii--
ññooss  ddiivveerrxxeenntteess  ee  rreessppeecctteenn  aass
ssúúaass  ddeecciissiióónnss  mmuuttuuaass..
As opcións están abertas: pódese
botar terra por riba do asunto,
pero o conflito continúa. Eu creo
na liberdade das persoas, e estou
en contra, como xa dixen, da in-
fantilización. Todos temos res-
ponsabilidade sobre o que face-
mos, non podemos botarlle a
culpa de todas as nosas accións á
sociedade. Temos unha marxe
de acción, pero iso é o que fai que
as decisións sexan difíciles. A
xente aínda sente vergoña de fa-
lar sobre malos tratos ou viola-
cións. Pór unha denuncia signi-
fica exporte a falar dun atentado
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Marilar Aleixandre, escritora

‘Con 14 anos podes ler sobre temas conflitivos’

’’Na literatura xuvenil
en Galiza tardaron moito
en darse bicos con lingua,
pero é algo que temos que
tratar con normalidade”

? UERE SABER MÁIS?
Ver entrevista anterior coa autora en A

Nosa Terra, número 1297, sobre o seu

libro Mudanzas, na que se comenta o

tratamento das mulleres violadas na

literatura clásica grecolatina. 

Marilar Aleixandre co premio Fundación Caixa Galicia de Literatura Xuvenil. 
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evolucionou deica inquietar de
tal xeito o lector que este non
deixa de facerse preguntas. Alá
polo 2006 Xurxo Sierra Veloso
deixáranos Os mérco-
res de Fra. Sendo esta
unha novela moi dis-
tinta, si garda con
aquela evidentes rela-
cións. Mesmo pode
considerarse evolu-
ción natural dun autor
que xa n’Os mércores
de Franovelara, desde
a primeira persoa, a
capacidade da vida
para sorprendernos.
Evolución natural que
o leva a experimentar
en máis personaxes, o que
equivale a máis perspectivas. E,
como vimos de dicir, provo-
cando a interacción do lector

crítica
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Tabela das letras. FFIICCCCIIÓÓNN¬¬  
� TTrraass  ddoo  ssoollppoorr.. Haruki Murakami. Galaxia.

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

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

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

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

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

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

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

� FFiinn  ddee  ssééccuulloo  eenn  PPaalleessttiinnaa.. M. A. Murado. Galaxia.

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

Os nomes do traidor puido re-
matar sendo unha decente
novela negra ou tamén unha
interesante novela psicolóxi-
ca. Mais, Xurxo Sierra Veloso
quixo inserirlle pólos de atrac-
ción na trama,
superiores aos
da introspec-
ción psicolóxi-
ca. E logrouno,
porque Os no-
mes do traidor
é máis que un-
ha novela negra, é máis que
unha novela psicolóxica, sen-
do ambas á vez. Sen botar
man de empastes artificiosos.
O mundo de sociedade negra,
da corrupción, non habita só
nas páxinas dos diarios e noti-
cias do televisor, témolo arre-
dor de nós. Todos reflexiona-
mos sobre a súa vida, aínda
que pareza propio só de per-
sonaxes mentalmente tortura-
das, insatisfeitas, desengana-
das e de papel. Como conse-
cuencia da fusión, a novela de-
vén nun entretido estudo psi-
colóxico sobre a soidade, o
azar e a imposibilidade de
control absoluto sobre a vida,
sexa control exercido con ob-
sesión perfeccionista ou sim-
ple resultado da convivencia.
As personaxes desvalidas e ac-
tantes de atmosferas opresivas
(nada artificiosas) lembran en
certa maneira aquelas da No-
va Narrativa Galega, mais son
de seu. 

Os nomes do traidor puido
rematar sendo unha novela de
lectura pasiva clásica. Mais

so nunca son casuais, sempre
connotan) e a filla Alicia (sen
país das marabillas). Colum-
bus, outra vida rota. E Figue-
roa, responsábel, non último,
da vida actual de Delanuit e as
circunstancias das dos de-
mais, sen el pedilo nin quere-
lo, como un deus malgré lui.
Entre todos eles, a alternancia
das voces de todos vai cons-
truíndo o mosaico que é o dis-
curso. Sampaio vive no cárce-
re; Delanuit, noutro, por que-
rer fuxir dunha vida que se lle
antolla insatisfactoria. Xene-
bra, no cárcere da soidade e a
incomprensión. Alicia, noutro
similar, adolescente. Colum-
bus, no cárcere da fidelidade
incondicional. E Figueroa, Fi-
gueroa no dos seus propios
erros e o da miraxe de preten-
der controlalo todo, cando a
vida é incontrolábel.

A novela descansa sobre
unhas personaxes ricas, ben
deseñadas, reais e identificá-
beis. Malia que se poida sos-
peitar, nalgunhas, proceden-
cia tópica, a autenticidade
que transmiten fai que iso
perda calquera importancia.
Porén, a novela, por suposto, é
máis que as personaxes. É ta-
mén unha estrutura coidada
na alternancia de voces, de
xeito que nunca perdemos o
fío relator, o cal permite un
elevado ritmo expositivo. A to-
do isto engádase o maioritario
uso de capítulos con tenden-
cia á brevidade. O resultado
permite unha lectura dinámi-
ca, reflexiva e activa á vez.

O que estamos a comentar
revela un discurso moi traba-
llado, a nivel de contidos e no
plano formal. Para máis, a no-
vela está ben escrita, cunha
esmerada expresión en equili-
brio co desenvolvemento da
estratexia narrativa. Trátase
dun escuro e xordo traballo de
esmerilado que tantas veces
pasa desapercibido. Aquí non
debemos falar de economía
de recursos senón de estuda-
da selección dos mesmos e
dunha coidada actualización,
materialización, no río de pa-
labras que é a novela.�

Xosé M. Eyré

Marica Campo

D á conta  Juan Palomo en
El Cultural da súa estra-

ñeza pola concesión de dous
Premios Nacionais a galegos.
Argumenta que, sendo moito
maior o número  de libros pu-
blicados ao ano en castelán, o
feito é asombroso. E conclúe
atribuíndoos a unha carambo-
la, a producida  polo voto dos
galegos, vascos e cataláns
quen, despois de  votárense a si
mesmos, e non conseguindo
maioría para seguir na liza, vo-
tan a calquera que non sexa
castelán. Se así for, endexamais
habería un Premio Nacional
nesta lingua, e iso non aconte-
ce. Acontece, si, que molesta
que se poida producir literatu-
ra da boa dentro do Estado sen
empregar o español. Acontece
tamén que descoñece o alto ni-
vel de moitos dos nosos escri-
tores. Agustín Fernández Paz é
unha referencia na literatura
infantil a nivel mundial; pero
seguramente o Palomo ese
non o sabe. Como tampouco
sabe que Xusto Beramendi é
un historiador rigoroso e que
De provincia a nación é unha
obra de mérito. Porque en nin-
gún momento dá mostras o
autor do artigo titulado “Moda
gallega” de coñecer as obras
que, dalgún xeito, manda á pa-
peleira. O certo é que ten pre-
xuízos ben arraigados e traizó-
ao o subconsciente. Como se
pode premiar algo que fale do
nacionalismo? E, por riba, “en
gallego, sólo en gallego” (o
pombo dixit). E escribir para os
rapaces na nosa lingua, meus
pobres, se xa teñen abondo
con ter que ir aprender o caste-
lán a Sevilla, como se laiaba
unha nai na radio. 

Non perda o tempo, Palo-
mo, a nosa lingua vive porque,
como escribiu Castelao,  aínda
temos moito que dicir nela. �

UN POMBO
MÁIS

’’

NARRATIVA.

Algo máis que
unha novela
negra

Os nomes do traidor
AAuuttoorr::  Xurxo Sierra Veloso.

EEddiittaa::Xerais.

’’Molesta que se poida
producir literatura da boa
dentro do Estado

sen empregar
o español”

sobre o lido, o que tamén re-
flicte o nivel que comunmente
se coñece como a dificultade
para abandonar a lectura.

A novela está cons-
truída, sobre as perso-
naxes. Sampaio: un
mafioso elegante, cul-
to, lector de Dos-
toievski (dato moi im-
portante, lembremos
o dito da Nova Narra-
tiva), de tempera-
mento artístico, tran-
quilo, que se sente su-
perior a todos e ao cal
o cárcere lle resulta
unha bendición. De-
lanuit, que, insatisfei-

to coa vida que leva, o delata
procurando outra vida baixo
outra identidade. A muller
(Xenebra, os nomes, neste ca-

’’A novela
descansa
sobre unhas
personaxes
ricas, ben
deseñadas,
reais e
identificábeis”

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

Xurxo Sierra Veloso. PACO VILABARROS
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Así, atoparemos contos co-
mo Monovolume, que denun-
cia a absurda competencia que

se estabelece entre os
individuos e que de-
semboca nunha soida-
de lúgubre e compun-
xida; como Sangue do
noso sangue, que dela-
ta cun humor negrísi-
mo o ridículo malen-
tendido en que se está a
converter a relación en-
tre pais e fillos; como A
vida doce, que toma a
tópica e rancia fachen-
da masculina como pa-
radigma do medo que
nos inculcaron a ver re-
alizados os nosos dese-
xos; ou como o magní-
fico Experimento, en
que un home perde to-

dos os referentes cando se axus-
ta aos valores que a sociedade lle
esixe. En definitiva, Pàmies logra

CULTURA.33.

Aínda que o descrito pertenza xa
á xénese do conto moderno
(Chejov, Mansfield, por non falar
de Kafka), foi Hemingway o cre-
ador daquela imaxe do relato
curto como iceberg: o que se ve
corresponde só á décima parte
do total. A refe-
rencia procede
por dúas razóns:
porque Pàmies
xoga metalitera-
riamente con ela
nun dos contos
de Se comes un
limón sen facer xestose porque
define estupendamente a estra-
texia adoptada nos relatos deste
volume. Eliminar todo o innece-
sario e, non obstante, comuni-
carlle ao lector un mundo que
vaia alén do narrado non é doa-
do. Precísase, por suposto, unha
fina aptitude para a observación.
Mais isto, de por si, non é sufi-
ciente: tamén hai que demostrar
unha afiada capacidade de elec-
ción da anécdota desenvolvida
no relato para que sexa significa-
tiva, para que lle dea sentido á es-
trutura de elipses e insinuacións
que sostén a narración. 

Se comes un limón sen facer
xestos ofrece unha excelente
ocasión para comprobar que,
seguindo estes dous preceptos,
Sergi Pàmies consegue facer xer-
molar en Catalunya a espléndi-
da tradición do relato curto ame-
ricano adaptándoa a unha reali-
dade europea, é dicir, sen caer
no remedo falsificador. O autor é
un cronista dos asuntos da clase
media urbana e, como non po-
día ser doutro modo, retrata uns
personaxes desarraigados á bus-
ca das marcas da súa identidade.
Mais faino dun xeito inquietante

ANOSATERRA
13-19 DE NOVEMBRO DE 2008

CONTADELIBROS.
Esperando ao nacemento

Eu tamén son fonte, de Teresa
Moure, con ilustracións de
Leandro Lamas, é un libro

pensado
para
primeiros
lectores
ao redor

da alegría previa ao
nacemento dun bebé.
Debuxos e palabras de
esperanza e ilusión.
Edita Galaxia. 

Aventuras na casca

Oqo Editora publica unha
serie de cinco volumes de
contos para pequechos baixo
o título de Caracois,
cuxos autores son Armando

Quinte-
ro e An-
dré
Letria.
Os
títulos
de cada

libriño son Caracol e Caracola,
Caracol e Vermiño, Caracol e
Formiga, Que susto! e Navega,
caracol!, aventuras no xardín
duns personaxes ben paveros.
Tamén é novidade Caderno
de animalista, de Antón Fortes
e Maurizio A. C. Quarello,
que forma parte da colección
‘Oqart’, que quere achegar
aos máis pequenos dun xeito
lúdico e ameno á historia
universal da pintura.

Un día cunhanena

Iván Sende publica Bea,
que aparece agora na

colección
‘Merliño’
que publica
Xerais. Bea é
unha nena
moi espelida

e chea de vida e o autor
lévanos á súa vida para que a
vivamos xunto con ela
durante toda unha xornada.
O caso é que Bea non é
unha nena de hoxe, senón de
hai 30 anos. �

para o lector, que debe remoer o
discurso para encher as fírgoas
presentes na narración. Pàmies
elimina adxectivos e
dálle protagonismo aos
verbos; suprime expli-
cacións e comentarios
para poñer en primeiro
plano as accións dos
personaxes. E desta
operación xorde unha
prosa sinxela e precisa
que consegue espertar
o interese dende o prin-
cipio: cunha mestura
de sorpresa e descon-
fianza, quen se interna
no relato segue os seus
pasos interrogándose
sobre cal é o propósito
que o guía, sobre onde
o leva o narrador. E o
certo é que Pàmies, en
xeral, non decepciona, propor-
cionando múltiples motivos pa-
ra deixarse levar. 

afondar con perspicacia en va-
rios aspectos da realidade social
do chamado “mundo desenvol-
vido” cunha perspicacia e acri-
monia que revelan o fondo de
insolidariedade e egotismo que
subxace baixo a famosa ‘angus-
tia contemporánea’. 

Mais hai que advertir tamén
que a citada vontade de depura-
ción presente nestes relatos de-
bería xogar sempre dentro dos lí-
mites do xénero e que Pàmies,
en ocasións, semella ir demasia-
do lonxe no adelgazamento dos
textos, transformándoos case en
esquemas dunha historia. Sen
dúbida, sería moi fecundo estu-
dar até que punto ten a ver isto
coa funesta influencia que os
chamados microrrelatosestán
exercendo sobre o nobre xénero
do conto; persoalmente, penso
que se pode asegurar que –aínda
que algúns o celebren baixo os
epígrafes “extraordinaria econo-
mía de recursos” e “concisión
extrema”– a meirande parte das
veces todo queda en contos
abreviados ou sexa, anémicos. O
relato precisa dun desenvolve-
mento retórico que lle dea corpo
literario e que o distinga da sim-
ple ocorrencia: se nos extralimi-
tamos coas elisións e os sobreen-
tendidos, corremos o risco de
que non quede nada. 

E esta e a sensación que
transmiten algún dos títulos
deste volume: O pozo –unha
idea excelente e desaproveitada
precisamente por esa carencia
de desenvolvemento–, O xogo,
Unha fotografía, A excursión…
son relatos que se malogran po-
la penuria expresiva, que impi-
de alicerzar a lectura nun refe-
rente, dotala dun sentido exter-
no a si mesma. Daquela, que-
dan en anécdotas enxeñosas
pero doadamente esquecíbeis.
Outros, non embargante, logran
deterse no cimo dese estreito lí-
mite que separa a inspiración da
argucia –Brinde, Convalecencia,
Ficción,  Escabeche– ofrecendo
un relampo de verdade litera-
ria e unha severa crítica da no-
sa época. Cando isto ocorre é
cando o libro se amosa como
unha obra realmente valiosa e
interesante.�

Manuel Xestoso

Susana Sánchez Aríns gaña o Pé-
rez Pallaré con  [de]construçom.
Así o acordou o xurado do XXI Pre-

mio Nacional de Poesía Xosemaría

Pérez Parallé, integrado pola anterior

gañadora, Valentina Carro Padín; Al-

fredo Ferreiro, cuxo libro mereceu

unha mención de publicación por

parte do xurado da XX edición; e o

poeta ceense Rafa Villar. Nada en Vi-

lagarcía de Arousa, dise estradense. É

profesora de lingua castelá no IES Illa

de Arousae non recibira antes galar-

dón ningún pola súa obra literaria.�

’’Hai contos
que revelan
o fondo de
insolidarieda-
de e egotismo
que subxace
baixo
a famosa
‘angustia
contem-
poránea’”

Cronista
da clase media

Se comes un limón
sen facer xestos
AAuuttoorr::    Sergi Pàmies.

TTrraadduucciióónn::  Antón Dobao.

EEddiittaa::Xerais.

Sergi Pàmies. TINA BAGUÉ / EL TEMPS
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O V Simposio O Libro e a Lectura
céntrase na proxección exterior.
Organizado pola Asociación Galega

de Editores e o Centro Español de

Derechos Reprográficos, coa cola-

boración do Consello da Cultura Ga-

lega, O libro galego no mundo: pre-

sente e futuro congrega ,do 13 ao 14

de novembro en Compostela, a per-

soeiros do mundo editorial, dos lec-

torados de galego no estranxeiro e

persoal organizador dalgunhas das

máis sinaladas feiras, como Frank-

furt, Boloña ou Guadalajara.�

Medos Romero é poeta criada
nas fragas do Eume, terra fér-
til onde as haxa que moitos e
moi bos escritores leva dado
ás nosas letras
dende hai dé-
cadas.

A súa voca-
ción poética
espertou ma-
dura, non se
apurou como
flor de moci-
dade, pois o seu primeiro po-
emario, Rendéome no tem-
po, non apareceu ata 1998,
cando a autora andaba preto
da trintena. Secasí, xa tiña
dado mostras da súa valía en
composicións que inserira
en revistas como A Xanela ou
Festa da palabra silenciada,
onde publicou dende media-
dos dos noventa.

Ora ben, o libro que mar-
cou un decidido paso adiante
na súa produción foi, a meu
ver, Ámome en por min, im-
prentado por Espiral Maior
en 1999, aínda que anterior
no momento da escrita á súa
primeira obra, segundo pro-
pia confesión.

Ámome en por min leva
unha dedicatoria cabezaleira
que ilumina a comprensión
do que o lector achará nas sú-
as páxinas: “A Hortensia e Su-
so do Pombal, meus pais./
Aos que terman dun mundo
que se esbroa con eles”. É es-
ta, pois, unha poesía da re-
memoración, na que o mun-
do da infancia e do rural que
esvae teñen unha importan-
cia capital. Cántase o

tante da desorde e da perda: a
pegada perenne do tempo, a
intuición e a distancia a filtrar
o tremor e a lembranza, a ori-
xe da dor.

Ofrece a emoción e o sar-
casmo, a tristeza –Pesado co-
bertor tápalle o corpo/ –vulto
espido do suicida nefando–/ e
no verde país da desconfian-
za/ xa teñen epitafio
para os poetas.–, a
imaxe envisa, o son
fugaz –Cores outoni-
zas relocen folla de
uveira,/ caldeira de
cobre, noxenta pel de
salamántiga./ Fungan
carrouceiras, escacha
o seixo./ fondos ollos
de vaca, meniñas de
acibeche;/ outono ca-
ído, demorada laga-
ña, sol miúdo/ no pa-
no de pelo onde enxugar sa-
loucos.–, a resignación e a
nostalxia –Así e todo madía le-
vamos,/ porque polo de ago-
ra/ ninguén mandou parar a
chuvia,/ que canta e baila/

Sensorial e intenso, a reavivar
a forza e o ton, o tecido cotiá e
a cadencia da fala, Luís Gon-
zález Tosar, en Estúrdiga ma-
teria, demorado na imaxe e no
son, amosa a
orfandade e o
rumor, o furti-
vo contorno
da esperanza e
da ausencia e
perfila a pre-
senza cons-

nas laxes das eiras malladías./
E logo? E logo si. –, o silencio e
a ferida, a melancolía –Ás
apalpadelas,/ no círculo cego
dos esquecementos,/ perde-
mos pra sempre as cantigas/
que nos aprenderan os sécu-
los:/ ninguén asubía nas con-
gostras.–, a soidade final, o
desamparado –Quen sabe?

Quizais abondase
coa descrición/ do
percorrido dunha bá-
goa.– ou o ritmo ínti-
mo e fecundo de
«Ordo ab chao».

Singular e suxe-
rente, González To-
sar procura o son da
memoria e a tensión,
ilustra o moroso fluír
do desacougo e da
paixón e esboza o
pouso dos días esva-

ecidos na rutina: a turbación
e a tenrura fican despidas no
rumor das imaxes a abrollar
intensas da intuición e da de-
nuncia.�

Xosé María Costa

crítica

CONTADELIBROS.
Santiago, século XVII

Xerais publica na súa
colección de ‘Narrativa’ a pri-
meira novela para adultos de
Marcos Sánchez Calveiro,
Festina lente. A través dunha

historia de
intriga ao re-
dor dun mis-
terioso códi-
ce entramos
na vida dun
encader-
nador
santiagués

do século XVII. Homenaxe
aos libros e fresco histórico da
Galiza barroca.

Un miúdo amante dos libros

Martin Baltscheit conseguiu
un grande éxito en Alemaña
coas historias d’O pequeno se-
ñor Paul,unha novela

pensada pa-
ra mozos e
maiores
sobre un
simpático e
inxenuo per-
sonaxe que
adora os
libros e fai xi-

rar a súa vida ao redor da lectu-
ra. A tradución ao galego é de
Patricia Buxán e aparece en
Xerais. 

Unha nena espelida

Poderosa. Diario dunha rapaza
que tiña o mundo na man,de
Sérgio Klein –traducida do por-
tugués por Mercedes
Pacheco–, é unha novela de
grande éxito no Brasil que con-
ta, en primeira persoa, a vida

dunha moza,
Joana Dalva,
que vive a un
tempo a arela
de se conver-
ter en escrito-
ra coa súa vi-
da de adoles-
cente atribu-

lada polos sentimentos e filla
dun matrimonio en fonda cri-
se. Edita Xerais. �

Luís González Tosar.

’’González
Tosar ilustra
o moroso
fluír
do desacougo
e da paixón”

LIBROSDEFONDO.

A escrita telúrica
de Medos
Romero

Ámome en por min
AAuuttoorraa::  Medos Romero.

EEddiittaa::Espiral Maior. 1999.

POESÍA.

González Tosar
e o son
da memoria

Estúrdiga Materia
AAuuttoorr::  Luís González Tosar.

EEddiittaa::Galaxia.

>>>
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que se perdeu, o que se
perde, o espazo paradisíaco
do que foi conformando o ser
propio. Unha poesía tinguida
dun fortísimo telurismo que
por veces case devén nunha
sorte de primitivismo
adorador da natureza
onde cada planta, ca-
da eido, cada paisaxe
constitúen o espazo
protagónico sen o
que é imposible en-
tender cabalmente
unha cosmovisión
dos seres e os aconte-
cementos.

O poemario pre-
senta unha elabora-
da estrutura biparti-
ta. Na primeira das
seccións, “A fonte
dos ameneiros”, do-
minan os textos bre-
ves, moi esencializados, ao
modo do tradicional haikai
oriental, e neles o tempo da
infancia vese recuperado
cunha lírica estacional de rei-
teradas alusións á fauna e a

flora e as paisaxes interiores
que habitaron a poeta cando
cativa. O segundo dos blo-
ques, “Ámote en por min”,
ancora pola contra nos anos
de mocidade, cunha poesía

do erótico na que do-
mina tamén o verso
curto e o poema ex-
t r a c o n d e n s a d o ,
acernado en imaxes
e cadros metafóricos
suxestivos.
A escrita de Medos
Romero fai honor a
unha longa tradición
de poetas da Terra no
sentido máis literal,
de creadores telúri-
cos que teñen na un-
ción cósmica e fe-
cundante coa Xea ga-
laica a súa razón de
ser e, de entre todos

eles, o máis próximo á autora
o por ela benquerido Uxío
Novoneyra, citado expresa ou
implicitamente en diversas
pasaxes.

Cómpre, pois, salientar

debidamente este Ámome en
por min de Medos Romero,
que afondaba nunha poética
logo reiteradamente visitada
por moitas compañeiras e
compañeiros de xeración e
aínda por autores posterio-
res, que non sempre alcanza-
ron a beleza formal e a capa-
cidade de transmisión do
sentimento que moitos dos
seus versos revelan: “Na so-
leira deste século/ cen segre-
dos pechos/ no zugo de biei-
teiros/ en tangue de prata/
sobor da musgosa chanta./
Chave abrindo a ponte/ que
renxe os enferruxados/ cora-
zóns”. Logo virían os clamo-
res da derrota, os lenzos da
amencida e as seituras tristu-
rentas, novos amilladoiros
dunha escrita transida e vi-
venciada ata o extremo, onde
o canto gaio se entremestura
indisolublemente coa dor e a
saudade existenciais. Pala-
bras dende a Terra para o
Tempo.�

Armando Requeixo

Non era a primeira vez que a
cantautora neoiorquina Joan
Wasser actuaba en Vigo, mais
o seu concerto á fronte da
banda Joan as police woman
constituíu un pequeno acon-
tecemento no que despregou
talento musical e un rexistro
vogal amplo e cheo de mati-
ces. Acompañada por dous
músicos, unhas veces ao te-
clado e outras rascando a gui-
tarra, ofreceu un recital no
que misturou algunhas das
máis coñecidas cancións

ANOSATERRA
13-19 DE NOVEMBRO DE 2008

Carlos G. Reigosa gaña o XX Premio de Narrativa Gonzalo Torrente Ba-
llester.A súa novela A vida do outro foi escollida entre os máis de 400 orixi-

nais que se presentaron ao certame, convocado pola Deputación da Coruña

e dotado con 25.000 euros, amais da publicación da obra gañadora. O xura-

do do premio salientou a calidade da novela, "unha recreación memorial da

Transición española que é, ao mesmo tempo, novela xeracional, contada

por un xornalista, fillo de galegos, cun testemuño moi completo da evolu-

ción política e social de España nos últimos corenta anos, e unha novela exis-

tencial cunha viaxe ao interior de si mesmo".�

MÚSICA.

Cantautora
de proximidade

Joan as police woman
LLuuggaarr:: La Fábrica de Chocolate. Vigo. 

DDaattaa::10 de novembro ás 21h.

PPrreezzoo::12 / 15 euros.

Medos Romero.

>>>

’’Cántase
o que
se perdeu,
o espazo
paradisíaco
do que
foi
conformando
o ser
propio”

>>>
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crítica

dor. Así, Victoria Abril, que
recupera o personaxe de Nin-
guén falará de nós cando xa
esteamos mortas, atópase
aquí con tres rapazas, autén-

ticas belezas do cine-
ma español, que o di-
rector ten a habilida-
de de “endurecer”,
afear, lavar a cara e
mazar coma nun sa-
co. E aínda por riba
seguen resultado se-
xis. 
A acción transcorre
en México, ben por-
que é unha coprodu-
ción, ben porque o
escenario de bandas
delincuentes é o es-
pazo ideal, ben por-
que Díaz Yanes ten
querencia por aquel
país. O sitio é perfec-
to. E ese salto entre
Algecias-Zahara e
México DF é o mes-

mo que matiza a música de
José Alfredo Jiménez (“...la
vida no vale nada...”) e a de
Paco de Lucía (“Sólo quiero
caminar”, que lle dá título á
película). O director roza ese
momento Tarantino

Algunhas das diferencias en-
tre os thrillers, ou películas de
gansters, made in Hollywood
e os españois (ou europeos
maiormente) están, entre ou-
tras cousas, en que nos ian-
quis sempre ten que haber
unhas cantas carreiras de co-
ches por unha cidade, con
choques, desfeitas, incendios
e cousas polo estilo xa por to-
dos sabido; nas españolas (ou
francesas, por poñer) sería

daba o silencio dos asistentes
para interpretar “a quiet
song”. Nunha sala ateigada e
máis profunda que ancha,
unha artista como ela loita

porque os das últi-
mas filas se impli-
quen tanto como os
que están adiante.
Dialoga, saúda a nova
presidencia nortea-
mericana durante
“años e años” e repite
constantemente o
seu agradecemento
por asistir ao concer-
to.
Un bolo bonito, en
suma. Noventa e cin-
co minutos, dúas
cancións nos bises,
boa escolla do reper-
torio para conectar
cun auditorio un
chisco extenso de

máis... Só lle faltou ser un
pouco máis puntual –o con-
certo empezou unha hora
despois da apertura de por-
tas–, aínda que me temo que
o fixo contaxiada por algúns
malos hábitos que non con-
seguimos descartar.�

H. Vixande

de Real Life con outras
máis recentes.

Cando un escoita a Joan
Wasser cre recoñecer algun-
has das influencias que mar-
caron o seu carácter
musical. Trátase
dunha artista cunha
traxectoria profesio-
nal á sombra de figu-
ras como Nick Cave,
Scissor Sisters ou An-
tony –and The John-
sons– que decidiu re-
montar o voo e deixar
de prestar a súa voz e
as súas capacidades
como instrumentis-
ta. A súa carreira á
fronte de Joan as po-
lice woman princi-
piouna como telo-
neira e asombrou a
todos co seu soul
branco por veces
adornado con ritmos máis ar-
galleiros.

Pero o aspecto máis so-
branceiro de Wasser é a súa
condición de cantautora de
proximidade, da súa necesi-
dade de comuñón co público.
No recital vigués asistimos a
momentos nos que deman-

imposíbel, non só polo pre-
suposto, senón porque xa se-
ría de ciencia ficción unha
persecución de máis de cinco
segundos por unha cidade
normalmente atas-
cada de circulación. 

Outra das diferen-
cias está en que nas
americanas (en todo
o cine americano) fai
falta explicalo todo
verbalmente, facelo
dixestivo, esmigalla-
do, blando, o que im-
pide recursos fílmi-
cos como as elipses,
porque o espectador
non pode dedicar o
seu cerebro máis que
a una función simple
cada vez. 

Por iso esta pelícu-
la de Díaz Yanes sería
imposíbel de facer ao
norte do Río Grande,
porque realmente os
coches non poden facer esas
carreiras de playstation, e
menos por México DF; e,
ademáis, a metade das expli-
cacións da trama están meti-
das no medio de elipses ou
abertas, ao gosto do especta-

’’Ese salto
entre
Algecias-
Zahara e
México DF
é o mesmo
que matiza
a música de
José Alfredo
Jiménez
e a de
Paco
de Lucía”

V Encontro Internacional de
Pandeiros de Mao en Ponteve-
dra. A nova cita reunirá a profesio-

nais de Galiza, Iran e Exipto relacio-

nados co mundo da percusión cun

programa no que conviven as ac-

tuación en directo de Leilía, Barbod

e Mohamed El Sayed, no Caixano-

va, cos talleres formativos, exposi-

cións e unha feira de artesanía. Do

14 ao 16 de novembro.�

’’Unha artista
como ela
loita
porque
os das últimas
filas se
impliquen
tanto como
os que están
adiante”

CINEMA.

VViioolleenncciiaa
hhiissppaannoo
mmeexxiiccaannaa

Só quero camiñar
DDiirreecccciióónn  ee  GGuuiióónn::  Agustín Díaz Ya-

nes.

EElleennccoo::Elena Anaya, Diego Luna, Ariad-

na Gil, Victoria Abril, Pilar López de Ayala,

José María Yazpik.

Joan Wasser.

>>>

Diego Luna, protagonista masculino de Sólo quiero caminar.

>>>
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ha das belas artes) pero ten a
habilidade e a dimensión su-
ficiente para reformar o que

en Tarantino é reiterativo e
de dubidoso humor, en vio-
lencia crepuscular (Luna é
un asasino perdedor desde
que aparece), e con filtro eu-
ropeo (a outra referencia ci-
néfila é o Samurai de Melvi-
lle-Delón). 

O que en Tarantino e Ro-
dríguez é un despropósito de
mulleres de tebeos imposí-
beis, aquí son mulleres de
carne e oso; metidas en aven-
turas imposíbeis de crer, da-
cordo, pero, a fin e ao cabo,
xente normal, metida nun
mundo “normalizado”, no
que as bandas e os seus ne-
gocios xa son globais, corea-
nos, mexicanos, españois... E
onde os xuíces (tan de moda)
son tan corruptos como os
gansters. Díaz Yanes sacou o
personaxe de Victoria Abril
(reformada e reconstruida)
da anterior película; posibel-
mente, dentro dalgúns anos
volva a unha terceira parte e
rescate a Ariadna Gil para no-
vas aventuras; o final queda
aberto e por aí pode entrar
outra volta de torca da vio-
lencia.

PROPOSTA: Teño que vol-
ver a ver Grupo Salvaxe como
un amigo meu, que cada ano
ten un día adicado á contem-
plación e revisión da película,
en versión orixinal e cos co-
mentarios da reportaxe, o
making off e entrevistas cos
protagonistas.�

J.A. Xesteira

que é inevitábel cando
se mestura violencia e Méxi-
co (a referencia explícita na

película a Grupo Salvaxe de
Peckinpah, o evanxeo da vio-
lencia considerada como un-

Marcos Valcárcel

Hoxe voulles contar un conto
triste. Antonia é unha mu-

ller moi humilde que traballa co-
mo asistenta e leva a diario a rou-
pa a enxaboar no lavadoiro pú-
blico de Marineda, aterecida po-
los fríos do inverno. O seu propio
marido asasinou á súa nai e paga
a súa pena no cárcere, mentres
ela vese condenada a sobrevivir
en condicións de extrema mise-
ria criando a un pequeno. A  po-
bre muller confía en que vinte
anos é abondo para curar o me-
do. Pensa ela que pode o seu ho-
me morrer no cárcere, ou podo
morrer eu, ata aló falta moito
tempo aínda. A morte natural
nunca a asustou: só a aterroriza
de verdade a posibilidade da vol-
ta do cónxuxe criminal.

O nacemento dun herdeiro
de El-Rei, facilita un indulto que
deixa ao preso libre na rúa. A
Xustiza dálle ademais o dereito
a compartir a casa onde vive a
súa muller e onde el cometera
noutrora o seu grave delito. An-
tonia vive angustiada, pensan-
do na hora dese regreso, temen-
do ser ela a próxima vítima da
violencia do bruto liberado.
Chega o día fatídico e é obrigada
a acollelo no fogar e a compartir
leito co asasino. El non chega a
matala. O corazón non puido
máis: Antonia morre de medo.

Velaí un breve resume do ar-
gumento de “El indulto”, un
conto de dona Emilia Pardo Ba-
zán, publicado en 1883 en “La
Revista Ibérica”. O paso do tem-
po non deixa de ser un xogo un
pouco absurdo. Os grandes pro-
blemas, os dramas e traxedias,
tamén as nosas ledicias, son os
mesmos dende que se escribiu a
Odisea. O ser humano, para ben
ou para mal, non cambiou tanto.
Quizais cambiou moito menos
do que somos capaces de albis-
car. Iso, cando menos, é o que
nos fai pensar este relato tan
oportuno, no seu tempo e hoxe.

“El indulto” é literatura aínda
viva: nin sequera é preciso con-
textualizala. Por desgraza, os xor-
nais contan cada día historias
moi semellantes.�

UN CONTO TRISTE’’

Os grandes dramas e
traxedias son os mesmos

desde que
se escribiu
a Odisea”

’’

Morre Miriam Makeba, Mamá África. O pasado luns 10 de novembro fa-

leceu aos 76 anos a cantante sudafricana Miriam Mekeba, despois de partici-

par nun concerto a favor do escritor Roberto Saviano, ameazado de morte

pola mafia. Mamá África, que naceu en 1932 en Johannesburgo, marchou

con 27 anos de Sudáfrica por necesidade da súa carreira e tivo prohibida a

súa entrada no país polo seu compromiso coa postura antiapartheid. Ese

exilio, que durou máis de 31 anos, levouna a vivir en Europa e Estados Uni-

dos. Nelson Mandela referiuse a ela como a primeira dama do canto sudafri-

cano e entre a súa discografía destacaPata, patae Malaika.�

Elena Anaya, Victoria Abril, Agustín Díaz Yanes, Ariadna Gil e Pilar López de Ayala [desde a esquerda] na presentación

en Madrid de Sólo quiero caminar. SERGIO PÉREZ / REUTERS

>>>

Illas Cíes
Parque nacional
marítimo-terrestre
das Illas Atlánticas
de Galicia
Un paraíso de fermosas paisaxes

arredadas do mundo

por un mar azul turquesa

Parque nacional
Peneda-Gerês

O primeiro e, até agora,

único parque nacional portugués,

xunto co parque natural galego

da Baixa Limia- Xurés alcanza

as 90.000 Ha.

Edicións A NOSA TERRA
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X. Carballa
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Camilo González Suárez-Llanos
(Sarria, 1931-Vigo, 2008) estu-
dou o Bacharelato en Vigo e as
carreiras de Filosofía e Dereito
en Madrid. Viviu un tempo en
Londres e traballou na Universi-
dade neoiorquina de Syracusa.
Dende o 64 residía en Vigo, onde
traballou até a súa xubilación
como profesor de instituto. O 14
de decembro do 2002 entrou na
Real Academia Galega, cun dis-
curso titulado “Sobre a literatura
galega: un achegamento sub-
xectivo”, que foi respondido por
Xosé Luís Franco Grande.

Gonsar foi un dos máis des-
tacados escritores da corrente
experimentalista e renovadora
da chamada Nova Narrativa. A
súa carreira literaria comezou
co volume de relatos Lonxe de
nós e dentro,no 61. Un ano des-
pois chegou a novela Como cal-
quer outro día, e, xa nos 80, Cara
a Times Square.Tres anos des-
pois gañou o Premio da Crítica
Española coa novela A desfeita
(semirreportaxe), e despois
chegaron os volumes de relatos
Cemento e outras escenas,no
94, e mais Arredor do non, no
95, e a novela A noite da aurora,
xa no 2003. Precisamente nas
últimas semanas saíran do pre-
lo os seus Relatos completos
1961-1995, editados por Galaxia
con limiar de Manuel Forcade-
la. En 1996, a editorial Nigra res-
catou un seu libro en castellano,
Luz del Príncipe-Sol: cuatro re-
latos de segundo grado.

UN DISCURSO REIVINDICADOR. O
discurso co que Camilo Gonsar
ingresou en 2002 na Academia
Galega, que ten agora dúas ca-
deiras vacantes logo da morte
recente de Constantino García,
é unha peza reivindicativa da
súa posición ante os proble-
mas de Galiza, a súa lingua e a
literatura galega, “a idea, bas-
tante espallada, de que a perda
da fala galega non implica a de-
saparición do pobo galego co-
mo tal seméllame indefendi-
ble. Sen a súa lingua, Galicia
quedará reducida a catro pro-

vincias anodinas, amorfas, en-
teiramente carentes de perso-
nalidade. Non se trata dunha
simple hipótese, dunha opi-
nión sen fundamento. Fixé-
monos nas masas urbanas xa
desgaleguizadas. Que queda
nelas, especialmente nas xera-
cións máis novas, de Galicia?
Que modelo cultural tratan de
asimilar?”.

Gonsar nese discurso expón
as súas dúbidas sobre o futuro
da nosa literatura e propón
pautas de uso  a discutir. Son as
palabras dun renovador que se
considera pertencente “ a un-
ha das primeiras xeracións for-
madas, ou deformadas, pola
versión máis dura de España, a
dos primeiros anos da posgue-
rra: a España sentina de Occi-
dente, represora, inquisitorial,
ditatorial, orgullosa de ter sido
Luz de Trento (...) non é de es-
trañar que tal situación nos ori-
xinase unha sorte de claustro-
fobia, un desexo irrefreábel de
liberación, de respirar aires
abertos ou, dito doutra manei-
ra, respirar na atmosfera ilimi-
tada do que se consideraba a
anti-España”.�

O escritor sarrián Camilo González
Suárez-Llanos, coñecido no mundo
literario como Camilo Gonsar, faleceu
o domingo  9  de novembro con 77 anos

Morre Camilo Gonsar, figura renovadora da nar

’’Sen a súa lingua Galicia
quedaría reducida a catro
provincias anodinas,
amorfas, carentes
de personalidade”

“Comecei a escribir en gale-
go porque lía o que se publi-
caba entón, textos de Piñei-
ro, por exemplo, e tratei con
Celestino Fernández de la
Vega cando escribiu o ensaio
sobre o humor. Acreditaba

que era máis interesante o
ambiente intelectual galego
que o que eu vivía na Facul-
tade de Filosofía de Madrid”,
explica Gonsar que ten un
nome vencellado como pou-
cos ao que se deu en chamar

Nova Narrativa Galega. 
“O nome está tomado do
nouveau roman francés, pero
hai moitas diferencias, mes-
mo entre os distintos escrito-
res. Había afinidades porque
unha xeración vive as mes-

mas circunstancias históricas
pero iso non implica unha es-
crita similar. Persoalmente
non coñezo ben a narrativa
francesa, nen é das correntes
que máis me interesaron”,
afirma. Mira con cautela a tei-

‘A miña obra inspirouse en Heiddeger’
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a da narrativa galega

Xosé Lois García

E n 1908, o colonizador portugués asentado en São To-
mé, Manuel Joaquim Gonçalves de Castro, escribiu un

libro de contos, titulado: Horas d’Ócio no Ecuador,e nun
deles describe os nativos: “Os indígenas de hábitos selváti-
cos e costumes exóticos com a lentidão de movimento e a
noite escura estampada no rosto”. Un libro lacerante contra
os nativos insulares e a súa cultura, que os colonizadores
promoveron para xustificar a súa agresión permanente.
Mais en 1937 publicouse en Lisboa o primeiro libro de con-
tos sobre São Tomé, polo nativo, João Maria Viana de Al-
meida, titulado: Maià Pòçon. Un libro esclarecedor e deter-
minante, que os especialistas da literatura de São Tomé e
Príncipe o canonizaran como o primeiro libro de narrativa
deste país. Un libro que foi considerado de vangarda e clave
para a modernidade ficcionista da Lusofonía.

Oito contos bastaron para determinar o tempero crea-
dor de Viana de Almeida. Oito apartados que determinan
que estamos ante un tratado etnográfico, no que se escla-
rece unha serie de elementos existenciais; a loita pola vida
e por manter todos os ritmos dunha cultura africana coas
súas particularidades forxadas en São Tomé. Os primeiros
datos que nos dá no pri-
meiro conto son as efe-
mérides de Valentim de
Sousa Dantas –no que se
esconde o autor–, que
fai de cronista daquela
Lisboa salazarista, tan
racista como desprezati-
va do que intentaba ig-
norar, que se intensifica
no conto titulado: “O
ódio de raças”.

A Viana de Almeida
non lle foi fácil describir
aquelas parcelas de odio
e maltrato contra os na-
tivos nas rozas de café e
cacao. Espazo tan parti-
cular para narradores
que cronicaron en clave
e metáforas sobre aquel
microcosmos represivo.
“Domingo na roça” esclarece aquel círculo viciado no que
os colonizadores obrigaban a traballar os nativos de sol a
sol. Pode que a narrativa sãotomense sexa a que teña mar-
cado un horizonte liñal na que se compendie todo un pro-
ceso do que realmente acontecía en loita permanente
contra a barbarie.

Tamén se esclarece nesa literatura a identidade dunha
loita de clases. O conto “N’ga-Sakirila” pode que sexa o
mellor expoñente desta tendencia. Estamos falando dun-
ha literatura enmarcada no realismo social? Hai claves que
avalan tal tendencia, aínda que Viana de Almeida non fose
de todo consciente diso. 

Mais o último conto –“África”–, conforma unha revela-
ción gratificante; un postulado precoz para os sãotomen-
ses, nese  manifesto de clarividencias para o futuro inde-
pendentista de África e, por suposto, para as súas illas, can-
do proclama: “A África defende o seu segrêdo; para se dei-
xar possuir, a África pede amor. Amor pela natureza exu-
berante, pletórica de seivas, amor pelo seu génio profundo
de trevas e de risos, ao mesmo tempo primitivo e cheio de
requintes”. �

MAIÀ PÒÇON

’’ ECOS LUSÓFONOS

VVoosstteeddee  rreeiivviinnddiiccaa  aa  ssiinnxxeelleezzaa  ee
aa  aannttiirrrreettóórriiccaa  ppaarraa  aa  ssúúaa  oobbrraa..
Penso que é importante que o
estilo sexa natural. O estilo ten
que axustarse ao que se conta. A
claridade é un deber ético do es-
critor. Houbo modas de facer
prosas inintelixíbeis pero para
min é contraproducente e non
ten valor. Non refugo o experi-
mentalismo, pero non pode ser
unha norma do que debe ser a li-
teratura. A min situáronme nun-
ha xeración que se dicía que es-
tabamos influenciado polo nou-
veau roman e non é certo por-
que non me interesou nada. Dos
escritores en francés da posgue-
rra gustei de Samuel Beckett,
que nin sequera era francés. Se
un quere ler algo difícil que lea a
Kant que ten algo que dicir.
DDii  qquuee  eessccrriibbee  ppoorr  uunnhhaa  nneecceessii--
ddaaddee  ddee  eexxpprreessiióónn,,  ee  ppoorr  oouuttrraa
bbaannddaa  éé  uunn  hhoommee  aaffaassttaaddoo  ddooss
ccíírrccuullooss  lliitteerraarriiooss..  PPooddee  eevviittaarr  aass
eessiixxeenncciiaass  ddee  pprroommoocciióónn  qquuee
tteenn  hhooxxee  oo  mmuunnddoo  eeddiittoorriiaall??
Teño para min que o lector au-
téntico é minoritario e daquela o
que podemos chamar “vida lite-
raria”, son métodos mercantís
das  editoriais para lograr ven-
das. En xeral a promoción paré-
ceme que non xenera verdadei-
ros lectores. España segue a ter
un dos índices de lectura máis
baixos de Europa. Pero que non
participe desa vida pública non
quere dicir que  non teña amis-
tade con moitos escritores.
OO  uussoo  ssoocciiaall  ddoo  ggaalleeggoo  eessttáá  eenn
ddeevvaalloo,,  ppeerroo  nneesstteess  vviinnttee  aannooss  aa
pprreesseennzzaa  ddoo  ggaalleeggoo  nnaa  eessccoollaa  éé
mmaaiioorr..  PPoorr  qquuee  nnoonn  ssee  rreefflleexxaa  nnoo
nnúúmmeerroo  ddee  lleeccttoorreess??
Hai máis lectores agora que an-
tes, pero iso non implica que se-
xan galego falantes cotianmen-

te, e tampouco hai que enganar-
se no índice de lectura porque aí
inflúe a presenza do libro reco-
mendado no ensino. O proble-
ma do galego é grave e quizais se
faga preciso unha nova lexisla-
ción para a lingua tomando en
conta os mellores resultados ob-
tidos en Cataluña e Euskadi e en

Europa, que está chea de idio-
mas que estaban case prohibi-
dos e que hoxe recuperaron a
súa forza. Por exemplo os casos
do checo ou o finés. Habería que
estudar por que funciona a polí-
tica lingüística neses países. O
enfoque do ensino do galego de-
bía facerse para que os rapaces
aprendesen a expresarse en ga-
lego; para min é lamentábel que
despois de estudar o idioma por
anos, cando lle pregunten en ga-
lego respondan en castelán.�

Entrevista con XXaann  CCaarrbbaallllaa..

A Nosa Terra,Nº 1.131,

3 de xuño de 2004

ma experimentadora daquel
entón: “Buscar técnicas e mé-
todos novos está ben pero
non por afán renovador. En
nós había influencias propias
daquel tempo. Cando escri-
biamos non existía o boom
hispanoamericano. Estaba
no tempo o existencialismo e
a novela americana”. Se en

Méndez Ferrín pega con forza
o nome de Sartre e en Franco
Grande o de Kierkegaard, a
Camilo Gonsar chégalle con
máis fondura o existencialis-
mo de Heiddeger. “Pola amis-
tade que tiña con Celestino
Fernández de la Vega. Cando
o ensino era pura escolástica,
con el achegueime a Heidde-

ger e, en certa maneira, pasou
á miña literatura. Lin Ser e
tempo e interesoume moito.
A miña escrita estaba, por así
dicilo, inspirada no seu pen-
samento”.�

Entrevista con CCaarrmmee  VViiddaall..

A Nosa Terra,Nº 1.021,
14 de febreiro de 2002

‘Un escritor ten a obriga da claridade’

’’Idiomas como o checo
ou o finés recuperaron a súa
forza despois de estar case
prohibidos”

O 14 de decembro do 2002 entrou na RAG, co discurso “Sobre a literatura galega: un ache-

gamento subxectivo”, que foi respondido por X.L. Franco Grande [ambos na imaxe].

38-39 cultura.qxd  11/11/08  21:53  Página 3



ANOSATERRA
13-19 DE NOVEMBRO DE 2008

M.B.

CCara coñecida e curtida
da noite viguesa, Jani-
te Lafuente (Santiago,
1980) conta no seu ar-

quivo persoal con algúns dos
mellores momentos que ten
deixado o rock and roll en Galiza.
A súa cámara fotografou en di-
recto nos últimos anos bandas
consolidadas galegas e interna-
cionais que descargaron as  gui-
tarras nas salas e festivais do país.

Como poucos, captou a
emoción contida de Leonard
Cohen, a excentricidade e pro-
vocación de Texas Terri, a furia
de Iggy Pop, enerxía de Gnarls
Barkley e a irreverencia de Toni
Lomba. Pero tamén fixo o pro-
pio coa forza emerxente de ban-
das como The Homens, Los Ca-
sanovas ou El Cubo.

Defínese como un fotógrafo
no seu sentido máis amplo, e ten
o seu propio estudio na cidade
viguesa. Malia todo, está espe-
cializado na fotografía de música
en directo. Recentemente ga-
ñou un certame de fotografía
que lle permitiu fotografar du-
rante varios días as bandas e o
ambiente do festival de Benicas-
sim, un dos máis destacados dos
que se celebran no Estado.

As súas fotografías perseguen
resumir nunha soa imaxe toda
unha hora de concerto. “Se os
músicos romperon as guitarras,
se cuspiron no chan ou se caeu o
escenario debe reflectirse nunha
foto” explica. “Debes explicarlle
ao espectador quen era, como
foi e como estaba a tocar”, co-
menta. 

Foxe das imaxes típicas aínda
que asegura que as veces resulta
complicado que as bandas non
caian nas poses aburridas de
sempre. “Tento imaxinarme
que imaxe me daría ese grupo se

os vise nunha revista e tento sa-
cala”, explica. “As veces, a imaxe
é clara e o protagonista está defi-
nido, pero outra debo tirar do
enxeño e irme a un encadre
máis arriscado, unha luz dife-
rente ou un aspecto técnico ou
estético que chame a atención”.
De todas formas, “nos bos con-
certos sempre hai boas fotos. Se
o grupo realmente está a tocar
ben, as imaxes son agradecidas”.

Ao seu ver “o fotógrafo debe
ser modesto e moi respectuoso
tanto co músico como co públi-
co”. “Hoxe en día a fotografía di-
xital está de moda, é barata e to-
do o mundo se cre fotógrafo.
Nun concerto nunha sala pe-
quena proliferan máis cámaras
e móbiles que calquera outro
aparato”. 

IMAXE & MÚSICA.A afección de Ja-
nite pola fotografía sempre tivo a
música como compañeira cóm-
plice. A formación teórica que
acadou en Compostela topou
bo caldo de cultivo na creativi-
dade que naquel momento, ao
redor do 2000, emanaba do local
social A Casa Xurásica. Alí dá-

banse cita músicos e creadores
para experimentar e botar a an-
dar as propostas máis persoais.

Desa sorte de laboratorio cre-
ativo saíron bandas que contan
con oco de seu na actualidade
musical galega, como é o caso de
The Homens, Samesugas ou Fa-
me Nejra. Nel tamén mamou Ja-
nite, co seu grupo Street Fighter.

Recentemente, polo aniver-
sario da sala viguesa La Fábrica
de Chocolate, editouse un libro
conmemorativo. Janite asinou
as fotos que compuñan esta
publicación de máis de 60 páxi-
nas que resumían en instantá-
neas os tres primeiros anos da
sala. Elliot Murphy, The Posies,
Deluxe, Slim Jim Phantom e
The Fleshtones son algúns dos
retratados.

DE PERRUCAS E TAPIZADOS. Ade-
mais de moreas de fotografías,
varios anos vinculado ao mun-
do da música e das excentrici-
dades das estrelas do rock dei-
xan moitas anécdotas. Janite
recorda cando Marky Ramone
entrou cunha perruca na ma-
leta na Fábrica de Chocolate
ou cando Rober, de Extremo-
duro, fixo tapizar todo o came-
rino, incluso debaixo dos asen-
tos. “Dentro deste mundo hai
moitas faladurías”, sinala, “eu
prefiro quedarme coas histo-
rias reais e as relacións perso-
ais, por exemplo, coa xenerosi-
dade de Javier Krahe”.

Asegura que este tipo de foto-
grafía lle gusta precisamente
“porque gaña co paso dos anos”.
A pesar de que as súas imaxes
poderían inxerirse no mundo do
xornalismo, poucas veces traba-
lla para medios galegos porque
“a prensa aquí está moi mal.
Non temos publicacións espe-
cializadas a nivel musical e a
prensa diaria non me apaixona
pola situación laboral que atra-
vesan os seus fotógrafos”.

Dende xuño, Janite ten en
marcha a nova web janitefoto-
grafia.com. Nela recóllense os
seus traballos máis destaca-
dos, dende os que ten realiza-
do para La Fábrica de Chocola-
te, como as imaxes tiradas no
festival Cultura Quente ou no
Imaxina Sons de Vigo.�

MA A INE.40.ZG

Isto é un concerto
Músico e fotógrafo, Alejandro
Lafuente, ou o que é o mesmo Janite,
ten captado nos últimos anos a esencia
do rock. As súas instantáneas
transmiten esa emoción que eleva a
música a un status case místico

IMAXES DO ROCK EN VIVO

“Iggy Pop ou ‘A iguana’ (por que será,  non?). Puiden velo en Benicassim 

te e foi para min unha experiencia incríbel. Xa non só por poder fotografa

“Micah P. Hinson chegou unha tarde

de domingo, cando aínda nos recupera-

bamos da noite anterior. Un artista deses

que darán que falar. Ten 28 anos e unha

vida a ter en conta cando se sobe aos es-

cenarios”, JANITE.

“Festival de Paredes de Coura.Portugal sobresae no que é a organización de festi-

vais. Eventos de primeira categoría e un gusto impecábel. Esta foto resume o que é un-

ha primeira fila, despois de esperar unha hora para ver o teu artista favorito. O público

merece todos os respectos”, JANITE.

’’Captou a emoción contida
de Cohen, a excentricidade
de Texas Terri, a furia
de Iggy Pop, a enerxía
de Gnarls Barkley
e a irreverencia
de Toni Lomba”

’’Defínese como un fotógrafo
no seu sentido máis amplo,
e ten o seu propio estudio
na cidade viguesa. Malia
todo, está especializado
na fotografía de música
en directo”

’’Nos bos concertos sempre
hai boas fotos. Se o grupo
realmente está a tocar ben,
as imaxes son agradecidas”

’’Poucas veces traballa para
medios galegos
porque ‘a prensa aquí
está moi mal’”
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será,  non?). Puiden velo en Benicassim despois de ser convidado pola organización para traballar con Heineken na reportaxe do Fib. Este festival é un mundo apar-

a incríbel. Xa non só por poder fotografar a xente como Iggy, senón por ver de preto como se traballa nun evento desta magnitude”, JANITE.

“Xoel chamoume un día porque quería que viaxase con el para facer as fotos para o

seu próximo disco. Era un traballo de rarezas, as cancións novas e un dvden directo na

Riviera de Madrid. O resultado foi este, unha foto impactante en directo que resumía

nun golpe de vista o que fora esa noite”, JANITE.

“Marki Ramoneé un mítico. Pero... até que punto ten sentido este show? Quizais pa-

ra os adolescentes que mercan en H&M as súas camisolas. Deus teña a Johnny e aos

seus amigos na gloria. Se non viches aos Ramones, agora é demasiado tarde”,JANITE.

DJ Juán de Pablos
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NNo ano 1950, Isabela
Wolikowska escri-
biulle a José Luís
Bugallal para que

convencese a uns amigos co-
ruñeses de que lle achegaran
noticias á súa nai, de avanzada
idade, illada en Poznan e soa.
Esa muller esquecida era Sofía
Casanova (Culleredo 1862-
Poznan 1958), a escritora co-
ruñesa que traballou como co-
rrespondente de guerra para o
xornal monárquico ABC na
primeira metade do século XX,
converténdose así na primeira
correspondente de guerra do
Estado que traballou de xeito
permanente para a mesma
publicación periódica.

Ela achegoulle aos lectores
do xornal madrileño noticias
sobre o emprego de gases ve-
lenosos que empregaban os
alemáns na Gran Guerra con-
tra os rusos e os efectos que es-
taba a provocar na poboación
e mesmo no corpo médico
que os atendía. Pero tamén as
angustias dunha Varsovia ase-
diada, a evacuación da cidade,
as penalidades dos refuxiados,
o asasinato do tsar Nicolás II e
as cuestións que se despren-
den dunha guerra.  

Malia todo, a vida e a obra
desta escritora é case que des-
coñecida para boa parte da po-
boación. Neste sentido, a edito-
rial Sotelo Blanco e Vicepresi-
dencia veñen de publicar Sofía
Casanova. Exóticas e escritos
xornalísticos, un volume que
escolma algunhas das crónicas

nunciada no Centro do Exérci-
to da Armada de Madrid. 

Rosario Martínez Martínez
asina o texto introdutorio da
obra, no que ofrece as claves

fundamentais da andaina vital
e profesional desta muller
“cunhas vivencias dende o
punto de vista público e priva-
do moi ao límite, que tentou
ser coherente e veraz consigo
mesma”. Iria Sobrino Freire
encargouse de traducir os tex-
tos seleccionados ao galego. 

O volume persegue amosar
“unha imaxe de Sofía Casano-
va o máis rigorosa posíbel que
indicase non soamente o tra-
ballo que fixo senón tamén o
tipo de personaxe que foi, o ta-
lante que tivo e o talento que
chegou a desenvolver”, sinala
Rosario Martínez.

DO AMBIENTE LITERARIO DE MADRID
A POLONIA. Sofía Casanova na-
ceu en 1861en Culleredo pero
moi nova trasladouse xunto
coa súa familia a Madrid, onde
os seus avós e o Conde de Andi-
no, estreito colaborador de Al-
fonso XII, a introducen nos am-

máis representativos da autora
publicadas en ABC, fragmen-
tos da súa obra literaria, princi-
palmente tirados do libro Exó-
ticas, e unha conferencia pro-

O xornal ABCcontou durante a primeira metade do século
XX con Sofía Casanova, para informar dende Polonia e
Rusia da Gran Guerra, a Revolución bolxevique e a II Guerra
Mundial. A escritora galega converteuse así na primeira
correspondente permanente de guerra dun xornal español

MA A INE.42.ZG ANOSATERRA
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MEMORIA XORNALÍSTICA

Sofía Casanova,
a primeira correspondente de gu

’’Concibiu a crónica de guerra
de xeito diferente aos seus
colegas. A galega levou a
primeiro plano a dor e o
sufrimento da poboación”

’’Achegoulle aos lectores
noticias sobre o emprego de
gases velenosos na Gran
Guerra contra os rusos, as
angustias dunha Varsovia
asediada, as penalidades
dos refuxiados ou o
asasinato do tsar Nicolás II”

42-43 magazine.qxd  12/11/08  10:49  Página 2



ANOSATERRA
13-19 DE NOVEMBRO DE 2008

MA A INE.43.ZG

bientes selectos da cidade. Fre-
cuenta os salóns literarios e co-
meza cedo o seu labor poético.
Foi alí onde coñece ao escritor
co que casaría, Wicenty Lutos-
lawski, un nobre polaco, con
grandes extensións de terreo
no seu país, que veu á penínsu-
la interesado en estudar a me-
lancolía na poesía española. 

O seu casamento levouna a
percorrer toda Europa, asen-
tándose primeiro en Polonia,
pasando despois por Estonia,
Rusia, Reino Unido para re-
gresar novamente a Polonia.
Estes desprazamentos conti-
nuos lévana a vivir en primeira
persoa a loita das sufraxistas, o
avance do sindicalismo e do
partido bolxevique, a persecu-
ción dos xudeus e as dúas gue-
rras mundiais, acontecemen-
tos que van en paralelo ao seu
labor de xornalista.

Sobre estes feitos que mar-
caron o rumbo da historia,

pronunciouse Sofía Casanova
nas súas crónicas, nos seus es-
critos e nas súas colaboracións
en periódicos como La Época,
El Liberal, El Mundo, El Impar-
cial de Madrid, na revista Gali-
cia, na Gaceta Polska ou no
New York Times. 

A CRÓNICA DENDE A DOR. Moi acti-
va na produción literaria, Sofía
Casanova comezou compo-
ñendo poesía e dándose a co-
ñecer en círculos aristocráti-
cos madrileños. Pronto pasou

a cultivar xéneros literarios
con relativo éxito, e chegou a
conseguir estrear unha come-
dia no Teatro Español de Ma-
drid en 1913, un logro para un-
ha muller da época. 

A súa madurez dedicouna
principalmente ao labor xor-
nalístico, aínda que non aban-
donou os outros eidos litera-
rios. Dende o estoupido da
Gran Guerra, Sofía posicio-
nouse a favor do nacionalismo
polaco, incorporouse á cruz
vermella e comezou a escribir

as súas crónicas para ABC.
“Ela foi responsábel de que

o lector español non especiali-
zado soubese distinguir Polo-
nia de Rusia e as diferentes
idiosincrasias dos dous po-
bos”, sinala Rosario Martínez
Martínez. Cando cae Varsovia
debe trasladarse a Moscova e
despois a San Petersburgo, on-
de continuou o seu labor xor-
nalístico, a pesar de que os
complicados momentos que
estaba a atravesar a política ru-
sa dificultan o seu traballo.

Sofía Casanova concibiu a
crónica de guerra dun xeito di-
ferente do que practicaron os
seus colegas. A galega levou a
primeiro plano a dor e o sufri-
mento da poboación. Recla-
mou nos seus escritos a nece-
sidade da paz e denunciou as
brutais prácticas de ambos
exércitos, así como os intere-
ses das potencias. 

Na súa crónica para ABC
‘Os camiños da retirada’, pu-
blicada en outono de 1915, re-
lata a marcha cara Moscova
da vaga de expulsados de Po-
lonia. “Só Dante daría narrado
a magnitude desta traxedia de
mil pobos”, escribe. “Horas
turbias do amañecer e do ple-
no día vin pasar centos de ca-
rriños aldeáns, cargados con
restos do mísero enxoval sal-
vado das chamas, un par de
almofadas, algunha mesiña,
caldeiro, pota e, botados entre
eles, nenos enfermos”. 

A súa ollada prestoulle aten-
ción especial ás mulleres e ao
seu traballo. “Nunha tardiña

calorosa”, continúa na mesma
crónica, “achei uns 500 alde-
áns a pé, levando ante si unha
cincuentena de vacas e cuxi-
ños. As mulleres ían atrasadas,
con fardeis nos corcovados
ombros, arrastrando da man,
ou levando no colo, criaturas
escuálidas”. Narra como moi-
tos dos seu fillos morreron e
como elas teñen que tomar a
decisión de deixar no camiño
aos parentes enfermos. Como
ela mesmo deixou escrito en
moitos dos seus artigos “pola
miña conciencia e por ti (en re-
ferencia ao lector), escribo a
verdade desoladora”.

A REVOLUCIÓN BOLXEVIQUE. A revo-
lución bolxevique colleuna en
Rusia. A selección de artigos
de Sofía Casanova dá conta
non só da evolución dos acon-
tecementos senón tamén de
como percibiu eses días. Nas
súas crónicas recolleu o ma-
lestar do pobo, farto de pasar
penurias e narra as dificulta-
des de topar unha paz que non
dá chegado. 

A galega inicialmente viu
con simpatía aquela revolu-
ción e o cambio político pare-
ceulle admirábel. Máis tarde,
as medidas económicas, a exe-
cución da familia imperial, a
represión á súa familia e a súa
condición de burguesa baixo
un sistema proletario obrigá-
rona a mudar de parecer.

Como destaca Rosario
Martínez Martínez “as súas
crónicas foron consideradas
exemplo de xornalismo vivo e
moderno”. A autora do libro
destaca ademais a valentía de
Casanova á hora de denunciar
“o gran negocio da guerra”.
Declaradamente anticomu-
nista, chegou a apoiar nos seus
escritos o réxime de Franco e
confiar na forza de Hitler. “Es-
ta segunda etapa da autora”,
segundo Rosario Martínez
“moito máis dogmática, é me-
nos defendíbel dende a óptica
democrática actual pero com-
prensíbel se se ten en conta o
contexto histórico e persoal
que lle tocou viviu”.

Cando sufriu en Polonia a
invasión nazi, escribiu unha
crónica para ABC na que se
deixaba entrever a súa desa-
probación ao avance alemá.
Ao pouco recibiu unha carta
do xornal monárquico na que
se lle comunicaba que pres-
cindían dos seus servizos.�

de guerra
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AA lgunhas das obras
máis polémicas do
artista colombiano
Fernando Botero

preto dun centenar de pinturas
e debuxos das series Circus e
Abu Ghraib, realizada despois
de que as fotografías da tortura
aos iraquís conmocionasen o
mundo.

A primeira destas series nace
do interese do artista polo mun-
do do circo, que ten inspirado a
outros moitos creadores da al-
tura de Picasso, Calder ou Lé-
ger. Así, Botero somete os seus
trapecistas e pallasos obesos a
contorsións e acrobacias case
que imposíbeis. Todo un canto
á festa, a vida e ás cores que

contrasta coa brutalidade e a
dor que marcan a segunda par-
te da mostra.

Nestas últimas pinturas e de-
buxos, o colombiano represen-
ta a tortura á que foron someti-
dos os prisioneiros de guerra no
cárcere de Abu Ghraib, atados,
encapurachados, atacados por
cans e con restos de sangue. Du-
rante un ano, e tras ler un artigo
no The New Yorker, Botero tra-
ballou para amosar e denunciar
estas vexacións. 

Neste tempo, o colombiano
tdixo “que a gran arte fíxo- >>>

permanecerán en Vigo dentro
da mostra Abu Ghraib-El circo,
realizada pola Fundación Caixa
Galicia coa colaboración do
IVAM e o apoio do concello de
Vigo. Trátase dunha escolma de

ANOSATERRA
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Do horror de Abu Ghraib á festa d
O creador colombiano Fernando Botero
contrasta o horror do cárcere iraquí
de Abú Ghraib coa festa do circo na
mostra Abu Ghraib-El Circo, que vén
de inaugurarse na Casa das Artes de Vigo

’’A gran arte fíxose
sobre temas amábeis. Non
embargante, situacións
como a tortura de Abu
Ghraib fan que un pense
diferente”

[Botero]
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se sobre temas amábeis,
con moi poucas excepcións.
Non embargante, situacións
tan ferintes como a tortura na
prisión de Abu Ghraib fan que
un pense diferente”.

O comisario da mostra, Fer-
nando Castro Flórez, explica
que “esta non é a primeira vez
que o horror aparece na obra de
Botero. Cadros como Guerra
(1973) (reposta plástica aos re-
portaxes sobre a guerra do Yon
Kippur), Masacre en Colombia
(1999) ou Masacre na catedral
(2002) confirman que o colom-

biano nunca pechou os ollos á
violencia incesante da contem-
poraneidade”.

O comisario destaca ade-
mais que “a exhibición conxun-
ta da serie das torturas coas vi-
sións candorosas do circo fan-
nos cobrar conciencia de que,
despois de Abu Ghraib, o desti-
no da arte é oporse á barbarie,
pero tamén ofrecer imaxes de
plenitude, soños e recordos que
permitan manter a esperanza”.
A mostra poderá visitarse na
Casa das Artes de Vigo até o 1 de
febreiro.�

>>>
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festa do circo
Pintor, escultor e debuxante,
Fernando Botero naceu en
Medellín en 1932. Considera-
do un dos artistas latinoame-
ricanos máis cotizados, o co-
lombiano comezou a súa ca-
rreira profesional hai máis de
50 anos, primeiro en Bogotá,
logo en Madrid e posterior-
mente en México. Malia todo,
non sería até a década dos se-
senta que a súa obra come-
zou a ser valorada por parte
da crítica.

En 1973 trasladou a súa re-
sidencia a París e comezou a
traballar a escultura. En 1976
fixo unha importante doazón
da das súas obras ao Museo

de Antioquía, que lle conce-
deu unha sala permanente,
denominada Pedrito Botero,
o nome do seu fillo falecido
en 1974.

O seu crecente interese po-
la escultura fixo que instalase
un taller en Pietrasanta, unha
vila próxima a Florencia. Den-
de entón non cesou de facer
obras e exposicións nos prin-
cipais museos do mundo e a
súa escultura pública pode
verse hoxe en prazas e rúas
coñecidas, como os Campos
Elíseos en París, a Gran Aveni-
da de Nova York, a Praza do
Comercio de Lisboa ou a Pra-
za da Señoría en Florencia.�

Medio século de traballo
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COGOMELOS.

O cogordo

A macrolepiota procera é un
dos cogomelos máis aprecia-
dos e coñecidos en Galiza. Por
esta circunstancia é dos poucos
que ten nome popular e, neste
caso, incluso varias denomina-
cións en función da zona onde
se recolla como cogordo, chou-
pín, crego, croque, parasol, za-
rrota, monxo, choumelo, palo-
te, frade, roquiña ou, xenerica-
mente, lepiota. 

De pequenos, estes cogome-
los parecen unha maza de bom-
bo e, grazas á súa gran presenza

go pousadoiro dos ancestrais ve-
hículos, reconvertido na actuali-
dade en albergue de peregrinos
que se achegan polo nordeste
até terras de Compostela.

Nos nosos tempos queda
unha gran herdanza do esplen-
doroso pasado que viviu a loca-
lidade. O seu principal testemu-
ño é a magnífica igrexa románi-
ca en honra ao Apóstolo Santia-
go e que foi á que lle deu, noutro
tempo, os sinais de identidade a
Baamonde. Xunto a ela álzase o
milenario castiñeiro, un monu-
mento natural no que o paso
dos anos foi esculpindo unhas
singulares formas que logo fo-
ron aproveitadas polo escultor
chairego Víctor Corral para ta-
llar nelas distintos elementos re-
lixiosos, entre os que salientan
unha capela e uns anxos.

A parada e fonda e case obri-
gada neste peculiar e fermoso
recuncho da Chaira. Alí pode-
mos degustar as mellores car-
nes do país en dous incompará-
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se da súa comestibilidade.
É un comestíbel excelente

que atopamos principalmente
en camiños de terra, na beira
das estradas ou gabias e debai-
xo das xestas, aínda que pode
aparecer en moi distintos hábi-
tats ao ser saprófito, é dicir, que
vive de materia en descomposi-
ción. Normalmente, aparece en
grupos numerosos.

Trátase dun cogomelo coci-
ñado popularmente en revolto,
á prancha con allo e sal ou em-
panado, pero que admite moi-
tas outras preparacións, ao ser
de gran rendemento.

Existen outras macrolepio-
tassimilares, variedades da pro-
cera, que son comestíbeis ta-
mén, como a permixta, mastoi-
dea ou a fuliginosa de peor cali-
dade para algúns autores. Apa-
rece tamén amacrolepiota ra-
chodes, excelente comestíbel e
máis pequena, pero non se de-
be esquecer que tamén pode-
mos atopar lepiotasde peque-
no tamaño como a helveola ou
a cristata, que malia non ser
moi abundantes, son perigosas,
ou a lepiota venenatta, relativa-
mente abundante, cun pé cur-
vo sen escamas, que se volve
avermellada ao cortala e apare-
ce arracimada, a cal provoca al-
gún tipo de transtorno gastroin-
testinal. 

A recomendación é recoller
os exemplares unha vez que es-
tea aberto o sombreiro, evitan-
do así confusións e, ao mesmo
tempo, permitindo que, unha
vez estendido, caian as esporas
dende as lamelas ao chan, o
que, en condicións óptimas, le-
vará á aparición de novos
exemplares.�

Alexandre Mínguez

TURISMO.

Baamonde:
cruce
de camiños
na ruta norte
a Compostela
Dende tempos inmemoriais a
parroquia de Baamonde, per-
tencente ao Concello de Begon-
te, estivo considerada coma un
dos cruces de camiños máis im-
portantes de Galicia e que leva-
ban a distintas localidades: A Co-
ruña, Lugo, Compostela ou Vi-
lalba. A todo iso engadiuse a che-
gada do ferrocarril, que conver-
teu este núcleo no principal cen-
tro de comunicacións da Terra
Chá. Antano achegábanse até
estas terras carruaxes proceden-
tes de todo o país, ben para tras-
ladar mercadorías até a súa esta-
ción ou para facer noite no anti-

física, poden verse dende lonxe,
facilitando a súa recollida. 

O sombreiro é campanifor-
me, pode chegar aos 35 centí-
metros de diámetro, de cor par-
da, con escamas irregulares e
radiais, que nalgúns casos son
facilmente separábeis e que
poden desaparecer se ten cho-
vido moito sobre o exemplar.
Este característico sombreiro
ovoide, esférico e, finalmente,
aplanado cun mamelón de cor
marrón é dos máis buscados en
Galiza e, polo tanto, moitas ve-
ces difícil de atopar. 

A carne é branca, delicada,
de olor e sabor agradábel.

As lamelas son numerosas,
separadas, anchas e libres, for-

mando unha especie de fo-
so arredor do pé. Te-

ñen unha cor
branca e, co paso
do tempo, adqui-

ren unhas pintas
marróns e acaban

por escurecer e tomar
un ton rosado.

O pé é fibroso, duro e oco, de
até 45 centímetros en exempla-
res extraordinarios, pero cunha
media de 25 centímetros, polo
que non se come. Presenta un
anel duplo e móbil e un engro-
samento na parte final, baixo
terra, que non debemos arrin-
car para permitir que o micelio

siga medran-
do. Está deco-
rado cunha
serie de esca-

mas que lle dan
un aspecto ati-

grado, o cal de-
saparece ao to-
carlle, caracte-

rística fundamen-
tal para cerciorar-

viaxar.comer.mercar

Os cogumelos, eses ‘froitos’
que aparecen nos húmidos
outonos e primaveras,
corresponden á parte visíbel
dalgúns fungos. Son a
estrutura que soporta
órganos reprodutores
microscópicos.

Igrexa románica do Apóstolo Santiago en Baamonde, xunto ao milenario castiñeiro, un auténtico mo

Edicións A NOSA TERRA

PLANTAS MEDICINAIS & COGUMELOS

O pracer que supón
identificar no campo a flora
curativa dos nosos maiores

e coñecer os seus usos
tradicionais é un estímulo
suficiente para achegarse

a este mundo.
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desta varieda-
de que coa mellora
da calidade. Só tiñan que mirar
un chisco máis abaixo, en Mon-
terrei, onde esta caste, arauxa,si
que ten arraigo pero que nin tan
sequera aquí orixina os mello-
res viños. 

Lévedos que garanten un
gusto uniforme anada após
anada, imposición clonal que
destrúa a diversidade, qué dife-
renza ten isto coas industrias
alimentarias de encefalograma
plano, ou capacidade cero para
sorprender e namorar, mono-
tonía continua e permanente.
Este auténtico traballo de I+D+i
debería estar na selección de
cepas, como se podan e fertili-
zan, adaptadas á estrutura física
e ao mesoclima de cada viñedo.

Claro que reducindo a pro-
dución aumentarán os prezos,
e de seguro que dalgúns destes
viños só coñeceremos o que ve-
xamos en fotos ou o que lea-
mos, que o seu pequeno núme-
ro de botellas só dará para que
uns poucos desfruten del. Pero
esta pequenísima minoría fai
de altofalante, de foco de atrac-
ción e de imitación. De todos os
xeitos nestas alturas, o mercado
e a cultura enolóxica do consu-
midor xa empezan a estar ades-
trados para asumir estes cam-
bios, porque resulta evidente
que supón un maior gozo para
os sentidos e o espirito, ademais
do progreso económico para as
suas xentes e de reputación e
sona para unha zona.

O inasumíbel é que cos no-
sos vimbios, o que domine sexa
a elaboración dun produto co-
mún e masificado, sen dexesos
de chegar máis alá.�

Antonio Portela

BENCOMER.

A tapa urbana

Mesón do Pulpo
Rúa da Franxa 9. A Coruña.

Teléfono:981202444.

Prezo medio p/p: 20 euros.

Moitas son as rúas e prazas en vi-
las e cidades de Galiza coñecidas
pola súa oferta gastronómica
que serve de lugar de encontro e
socialización. Unha destes luga-
res é a rúa da Franxa, no centro
histórico da cidade de A Coruña.
Ao longo dela cafés, bares, casas
de comidas, adegas ou mesóns,
como o recoñecido Mesón do
Pulpo. Un lugar perfecto para
sentarse un longo rato, tomar un
bo viño e degustar algunha das
súas exquisitas tapas.

Na súa carta, o Mesón do Pul-
poinclúe, para quen poda paga-
lo, unha mostra dos mellores
mariscos que chegan a diario ao
porto da Coruña, cigalas gorde-
chas, grandes camaróns ou per-
cebes, e nécoras ben cheas, pero
se non quere un excederse, nada
mellor que centrarse nas tapas
máis accesíbeis: empanada, na-
vallas, vieiras con xamón, salpi-
cón de peixe sapo e cigalas, ber-
berechos, ameixas ao natural ou
á mariñeira, luras, xoubiñas, me-
xillóns escabechados ou o sem-
pre apetecible polbo con cache-
los. Na sobremesa tortas casei-
ras, queixo con marmelo e todo
acompañado por unha variada
adega e un animado e agradábel
ambiente.�

Xosé Rey
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ben coidadas cuns esplendoro-
sos e prometedores bagos mais
recollidos precipitadamente,
non no seu estado óptimo, ou
sen unha selección na viña e na
adega cando as condicions dese
ano non foron as mellores, su-
pón estragar as súas posibilida-
des e non chegar máis alá.

Quen busque a expresión
máxima e auténtica dunha te-
rriña ten que esperar os seus ba-
gos, a que estes acumulen toda
a potencialidade dos compos-
tos que fan posíbel que no se-
guinte paso desta busca do
máis alá que é o viño este reflic-
ta a terra, o froito e o seu clima.
Do mesmo xeito que deberia-
mos esperar o viño diante dun-
ha copa, as présas fannos per-
der matices, sensacións, a súa
vida en evolución.

Esta formula aplícase cuns
factores que, aplicados con sen-
tido común, e por suposto coa
dose necesaria de creatividade e
de arte, só poden dar como re-
sultado viños puros, complexos,
con personalidade propia, dife-
rentes, con concetración de ma-
tices sen adornos, con elegancia,
cheos, finos, longos... poderia-
mos seguir así con descricións
tan reais e ao mesmo tempo so-
ñar e imaxinar outras máis alá...

Pero tampouco estamos des-
cubrindo nada novo, nada que
non acontecera noutras condi-
cións e xeografías. O que por
elas fixeron aínda está fresco na
memoria, poucos anos pasaron
desde que o Priorat, Toro ou o
Bierzo eran cualificados de rús-
ticos, granelísticos e outros ad-
xectivos descualificativos á velos
convertidos en zonas máis que
emerxentes xa consolidadas,
ademais das que tentan seguir
os seus pasos coma Jumilla e
outras varias. Partían dunha viti-
cultura mal enfocada, desapro-
veitando as posibilidades que
ofrecían as súas terras e castes
para a elaboración de viños de
calidade con identidade propia,
irreproducíbel noutros viñedos.
Ao final do camiño, a conclu-
sión vén sendo a mesma, a
ecuación que nunca falla: varie-
dades autóctonas e viticultura
que busque, en todos os seus la-
bores e ciclos, o mellor bago po-
síbel, simplemente. 

Vénme a mente a “sabia” de-
cisión dos técnicos de vez do
Consello regulador da DO Ri-
beira Sacra de fomentar a plan-
tación de tempranillo, feito
máis relacionado coa busca do
impacto comercial pola sona

MUNDOVIÑO.

Os mellores
bagos

Bagos perfectos só poden dar
un bo viño. Certamente tamén
poden ser estragados na adega.

Un bago san coa súa axeita-
da madurez non é gratis, nece-
sítase unha viticultura que pri-
me a calidade e esqueza a pro-
dutividade. Isto non é doado en
zonas coas condicions para a
produción en grandes volumes,
aínda que a busquen e defen-
dan a posibilidade de alcanzala
mediante a viticultura de preci-
sión e o manexo do cannopy
(masa foliar). En caso contrario,
as nosas zonas vitivinícolas, cla-
ramente deseñadas pola natu-
reza para a excelencia, sairán
prexudicadas. Sempre haberá
quen produza máis barato. En
realidade, neste mundo vitiviní-
cola, a maioria das zonas pode
producir máis barato e en máis
cantidade ca nós. Qué sentido
teñen logo os clons vigorosos,
as podas produtivas ou os abo-
nos excesivos, evidentemente
calquera menos a calidade.

Así e todo, dispoñer dunha
viña na terriña propicia: solo,
clima, orientación, altura, con
castes autóctonas adaptadas a
estas condicions e na súa mellor
idade pero mal coidadas, ou

beis marcos, os restaurantes
“Galicia” e “A Casa do Labrego”,
onde a gastronomía mistúrase
coa historia, en tanto que de
fondo encóntrase unha das es-
casas altitudes chairegas, o
monte de San Alberte, que lle
debe o nome a capela que se le-
vanta na súa honra. Para acce-
der a ela, é necesario pasar por
outro fermoso monumento,
que é a ponte que se sustenta so-
bre o río Forxa, que data do sé-
culo XVI e que era o único nexo
de unión dos veciños de ambas
beiras do río. A viaxe é recomen-
dábel en calquera época do ano.
No outono tamén ten o seu en-
canto.�

Antonio Cendán

ario castiñeiro, un auténtico monumento natural.
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Calquera ocasión é boa para lem-

brar a vida e obra de Carlos Velo

Cobelas, o cineasta galego de

maior proxección internacional, au-

tor de “Torero” ou “Pedro Páramo”

na súa etapa mexicana, ou de mag-

níficos documentais na súa pri-

meira andaina da época republi-

cana. Sempre bastante esquecido

na súa terra, como tantas figuras

senlleiras da cultura do exilio, insti-

tucións como unha nacente TVG

viráronlle as costas nos últimos

anos da súa vida, aínda con proxec-

tos ilusionantes para asentar un ci-

nema galego.

Destas e doutras circunstancias

é testemuña directa o carballiñés

Miguel Anxo Fernández, exhibi-

dor, crítico, dinamizador en cal-

quera faceta do cine en Galiza, ade-

máis de historiador e notable escri-

tor de ficción. Quen acompañou ao

cineasta de Cartelle na súa última

volta ao país, presenta este xoves o

libro Las imágenes de Carlos Velo,

reelaboración do publicado en ga-

lego no 2002 por Edicións A Nosa

Terra e o concello de Pontevedra,

editado neste caso pola Universi-

dade de México.

A presentación no CGAI deste

volume, acompañada pola presen-

cia do seu autor, ha pagar a pena, sa-

bida a amena conversa de Miguel

Anxo, e a súa bagaxe inacabable de

anécdotas e datos, aplicados neste

caso ao mellor cineasta galego até a

data, aínda un descoñecido a nivel

popular no seu propio país.

“Las imágenes de Carlos Velo” 

(UNAM, 2007), presentación no CGAI

(Rúa Durán Loriga 10, A Coruña), 

Xoves 13, ás 20:30.

Coordenado por Gonzalo Vilas

Subtítulos en castelán. Presentación
a cargo de Fernanda Couñago, di-
rectora da organización Amarante.
Entrada gratuíta.
Sábado 15
Historias de cine para nenos. 18.00
h. Os contos de mamá galiñaVarios
autores, 1992-2001. 46 .́ Versión cas-
telá. Entrada gratuíta. 
19.00 h O cine pensa a arte. Inter-
mittences non regulees de Etienne-
Jules Marey (Jean-Michel
Bouhours, 1978). Wavelength (Mi-
chael Snow, 1966-67) 59´. Entrada
gratuíta. 20.30 h. Conversations in
Vermont (Robert Frank, 1969). Six
fois deux/ Suret sous la communi-
cation (Jean-Luc Godard e Anne-
Marie Miéville, 1977). 72´. Vídeo.
Subtítulos en castelán. Entrada gra-
tuíta.
Luns 17 
Alain Resnais. 20.30 h. Muriel
(1963) 116 .́ Subtítulos en castelán.
Martes 18
Contos de Marineda
20.30 h. A noite do terror cego
(Amando de Ossorio, 1971). 90´. En-
trada gratuíta.
Mércores 19
Alain Resnais. 20.30 h. Muriel
(1963) 116 .́ Subtítulos en castelán. 
Centro Galego de Artes da Imaxe.
Proxeccións na Rúa Durán Loriga
10, baixo.

mingo 16, ás 18:30, no Auditorio
Municipal.

A CORUÑA
¬ACTOS. Homenaxe a Jenaro
Marinhas. A Concellaría de Cul-
tura, a UdC e a AS-PG celebran o
centenario do nacemento deste in-
telectual e escritor, exemplo de
compromiso con Galicia. Este mar-
tes 18, ás 19:30 ,na Casa Museo Ca-
sares Quiroga, presentación da obra
dramática completa e "Caderno de
notas" de Jenaro Marinhas.Interve-
ñen: Alexandrina Fernández Otero,

Lino Braxe, Pablo G. Mariñas. 
¬CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 13
Fóra de serie. 20.30 h. Presentación
do libro “Las imágenes de Carlos
Velo“, publicado pola UNAM de
México,coa presenza do seu autor,
Miguel Anxo Fernández. Entrada
gratuíta.
Venres 14 
Alain Resnais. 20.30 h. O ano pa-
sado en Marienbad(1961) 93 .́ Subtí-
tulos en castelán. 
23.00 h. After Hours. Ouro negro,
Nick e Marc Francis, 2006. 82´. Vídeo.

AS PONTES
¬TEATRO. Al sur del sur.Espectá-
culo  escénico-musical polo grupo
Marco González Tango
Argentino, sobre terxtos de Ma-
nuel María, este venres 14, ás 21:00,
no  Cine Alovi.

BETANZOS
¬TEATRO. Quero ser grande.
Obra do grupo Talía Teatro con
unha nena de protagonista, o do-
mingo 16, ás 20:30, naAula Munici-
pal de Cultura.

BOIRO
¬TEATRO. O Mago de Oz. Versión
do clásico conto e filme polo grupo
Os Quinquilláns, este venres 14, ás
20:00, na Casa da Cultura Ramón
Martínez López.

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.

BURELA
¬TEATRO. O club da calceta.
Obra de teatroen clave de comedia
crítica sobre a actualidade polo
grupo Teatro do Morcego, este
venres 14, ás 21:30, na Casa da Cul-
tura.

CALDAS DE REIS
¬MAXIA.Ollos máxicos. Espectá-
culo de maxia polo Mago Vituco,
este venres 7, ás 23:00, na Zona Zero.
¬MÚSICA. Faltriqueira. Actua-
ción deste cuarteto feminino que
combina tradición musical cunha
imaxe renovada. Este  venres 7, ás
21:00,gratuita, na Praza das Pal-
meiras.

CAMBADOS
¬TEATRO.Extrarradios (come-
dia das mulleres desampa-
radas). Unha obra do grupo Tea-
tro do Noroeste que estará en es-
cena este domingo 16, ás 19:00, no
Auditorio Municipal da Xuventude.

CANGAS
¬TEATRO. Medidas preventi-
vas. Obra da compañía Áncora Pro-
duccións. Medidas desenfocadas e
dirixidas a cidadáns de a pé, presun-
tos culpables nos seus actos cotiáns.
Medidas absurdas que venden pro-
tección a cambio da submisión, e
seguridade a cambio de medo. O
sábado 15, ás 20:30, no Auditorio
Municipal.

CEDEIRA
¬TEATRO. Non é tan fácil. Obra
do grupo Malasombra, este do-

¬ FOTOGRAFÍA

Jenaro Marinhas , histórico

galeguista e serodio reintegra-

cionista, é homenaxeadodu-

rante este mes na Coruña, no

ano do seu centenario.

Outono Fotográfico 2008

Este clásico festival, que xa fai 26
edicións, e que dinamiza a vida
fotográfica da provincia ouren-
sán, mostrará nesta edición a tra-
vés de 46 salas  de distintas locali-
dades, un variado abano de acti-
vidades fotográficas.

Nas exposicións individuais
atoparemos fotógrafos como:
Maribel Longueira, Paco Nuñez,
Ángel Sotelo, Juan Adrio, Fran-
cisco Menjívar Pastor, Diego
Opazo, José Luís Diz, Luisa Lo-
renzo, Carlos Teijeiro, Omar Pérez,
Verónica Bellas Huerta, Ricardo
Escolano, Ángel Manso Fernán-
dez, Gabriel Tizón, Daniel López
Sierra, Maria José Fernández,
Ruth Beltrán, Juan Rúa, Antón
García, Carlos Regalado, Manolo
Celta, Javier Vallhonrat, Bea Ro-
marty, Leo Simões, Mari C. Her-
nández Izquierdo, Eduardo
Louro, Asún Adá, Juan Díaz, Xurxo
Lobato, María Branco, Jorge Ca-
charrón, Héctor Guzman, e Dolo-
res A. Carretero.

En exposicións colectivas hai
traballos sobre Discapacidade,
Natureza e Historia, Festimage,

Medio ambiente, Retratos, Am-
bientes urbanos, Miradas desde
Álava, Cousas da infancia, Galicia
en Foco, Dialogo industrial, Estam-
pas dunha romaría, Wildlife 2008,
Mulleres vistas por mulleres, A mi-
rada do café, XI Premio internacio-
nal de fotografía humanitaria Luís
Valtueña, etc...

Entre outras actividades te-
mos para ver proxeccións foto-
gráficas, concursos, presenta-
cións de libros, cursos de foto-

grafía dixital e de fotografía en
branco e negro, e aínda máis
actividades de difícil enumera-
ción.

En resumo, gran cantidade de
motivos para saír á rúa e gozar
deste Outono Fotográfico 2008,
todo un clásico no mundo da fo-
tografía galega e de alén das no-
sas fronteiras.

Ourense e outras vilas da provin-
cia, todo o mes de novembro.

As imaxes de
Carlos Velo

Medidas Preventivas, comedia crítica posta en escena por Áncora Producións.

Cartel para a edición 2008 do Outono fotográfico.

Carlos Velo
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¬EXPO.Move New Media 2008.
Segundo a auto-promoción, “a ci-
dade convértese na capital europea
das artes dixitais como sede dun
evento sen precedentes, no que a
tecnoloxía e as súas aplicacións se
converten en protagonistas da arte,
a música, as intervencións públicas
e as artes escénicas.”Os diversos ac-
tos terán lugar desde o xoves 13 até
o domingo 16, nas instalacións de
Expo-Coruña.
¬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. 
Ana Lloret. Pinturas. Até o 5 de no-
vembro. Galería Arte Imagen. 
¬EXPO. Deseño holandés: Na
rúa coma na casa.Ampla mos-
tra do deseño holandés máis con-
temporáneo e innovador, con ob-
xectos creados para os espazos pú-
blico e privado. Até o 25 de xaneiro
de 2009. Na Fundación  Barrié de la
Maza.
¬EXPO. O xogo africano do
contemporáneo. Cales son bi-
furcacións da arte contemporánea
africana? Cales as súas angustias
nun contexto contemporáneo de
universalización das experiencias
artísticas?. Até este sábado 15, no
Museo de Arte Contemporáneo
Unión Fenosa.
¬EXPO. A escultura en Fritz
Lang. A Fundación Luís Seoane
acolle esta exposición, que explora

a importancia da escultura naobra do
gran director de cinema vienés, espe-
cialmente en pezas clave da súa fil-
mografía, como Metrópolis(1927),
Os Nibelungos (1923-24) ou a serie
adicada á figura do Dr. Mabuse. A
mostra ofrece unha selección de de-
buxos, fotografías, fotogramas, escul-
turas e maquetas. Aberta até este do-
mingo 16, 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. Balakandra Jazz para
este venres 14, ás 22:30, no Jazz Vides.
¬MÚSICA. Alberto Pérez Actua-
ción do veterano baladista este xoves
13, ás 23:00, no Garufa. E no mesmo
local, o venres 14, ás 23:00, actua-
ción do grupo Fabulosos Cuba-

tas de Fockink Brothers.
¬MÚSICA. Chick Corea e John
McLaughlin. Nun dos tres únicos
concertos que esta formación ofre-
cerá en España dentro da súa xira
mundial, actuación da Five Peace
Banddestes dous monstros do jazz
moderno. Este mércores 19, ás
20:30, con entrada gratuita previa re-
tirada, no Pazo da Ópera.
¬MÚSICA. Concerto X aniversa-
rio. Os protagonistas deste X ani-
versario serán os alumnos dos seis
grupos distintos que conforman a
Escola Municipal de Música. No
programa figuran pezas de música
galega, clásica, jazz...Será este luns
17, ás 20:00, entradas a 2 euros, no
Teatro Rosalía Castro.
¬TEATRO. Arela Miúda En: o
recuncho de Anabel. O
grupo Arela das artes presenta
esta obra o venres 14, ás 19:00 e
sábado 15, ás 12:00 e 19:00 , no Te-
atro do Andamio.

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

Eduardo Hermida e  Pepe
Doré forman o grupo Fabulo-
sos cubatas de Fockink Brot-
hers, que estarán actuando no
coruñés pub Garufa.

Chick Corea
John McLaughlin  
Nun dos tres únicos concertos
que a formación da Five Peace
Band ofrecerá en España dentro
da súa xira mundial, actúan este
dous nomes de lenda no mundo
jazzístico e musical en xeral.

A finais dos anos 60, uns mo-
zos Chick Corea e John
McLaughlin foron convidados
polos lendario Miles Davis para
integrarse na súa mítica banda e
traballar xuntos no clásico Bit-
ches Brew, álbum dun anovador
estilo jazz-rock-funk. Máis tarde,
cada un embarcouse nun pro-
xecto para formar a súa propia e
revolucionaria banda: Maha-
vishnu Orchestra de McLaughlin
e Return to Forever de Corea. A in-
novadora música interpretada
por estas dúas bandas seduciu a
grandes audiencias na década
dos 70 e axudou a conformar un
novo xénero musical, conver-
tendo a miles de fans do rock en
seguidores dunha nova forma
de jazz. Dende entón ambos de-
senvolveron carreiras extraordi-
nariamente prolíficas con cons-
tantes e creativas producións
que abarcan moitos e diferentes
estilos musicais, pero sempre
mantendo unha integridade
artística incomparable e con-
verténdose en lendas por méri-
tos propios.

Agora, neste novo proxecto
musical, a Five Peace Band,
xunto a algúns dos mellores mú-
sicos actuais, Kenny Garrett ao
saxo, Christian McBride ao baixo
e Vinnie Colaiuta á batería, Corea
e McLaughlin únense de novo..

O sábado 1, a partires das 21:00,

no Mercado de Gando de Chan-

tada, entrada a 5 euros

Festival Duf 
O Encontro Internacional de
Pandeiros de Mao chega a súa V
edición. Nas primeiras edicións
do Encontro contouse con figu-
ras destacadas como Eliseo Pa-
rra (Castela), Xavier Leturia (Eus-
kadi), Soltxu Rodríguez (Canta-
bria), Henrique Peón ou Carlo
Rizzo (Italia). Desde a primeira
edición, o peche do encontro es-
tivo representado polo Serán Ur-
bano que reúne a tocadores de
pandeiros de mao (pandeiras,
pandeiretas) de toda Galiza en-
chendo as prazas de Pontevedra
de cantos e bailes e congre-
gando a un público numeroso.

Para a V edición, o Centro
Galego de Música Popularde-
señou este festival DUF, verba de
orixe árabe -presente xa nas can-
tigas medievais- da que derivou
adufe, nome co que tamén se
denomina ao pandeiro.

DUF vai dirixido a todos os
públicos sen descoidara progra-
mación de actividades para in-
vestigadores e músicos, exposi-
ción do adufe histórico de Per-
fecto Feijoo, presentación
edición monográfica de Etnofolk
sobre os pandeiros de mao…-

Ademais no Auditorio de
CaixaNova terán lugar 3 concer-
tos de: Leilía, Barbod (Irán) e
Mohamed El Sayed(Exípto)

O Serán Urbano, feira de ar-
tesanía musical, taller de cons-
trución dun pandeiro, punto de
información cunha exposición
temática, venda de material bi-
bliográfico e audiovisual, mostra
de pandeiros de mao terán lugar
nunha carpa/haima situada na
Praza da Ferreria.

Do venres 14 ao domingo 16, di-

versos escenarios de Pontevedra.

¬ MÚSICA

Deseño para Os Nibelungos. A exposición de Fritz Lang remata este domingo.

O pianista Chick Corea.

Panorama Galiza
Cineuropa 2008

A edición XXII do Festival Cineu-
ropa reserva un oco especial ao ci-
nema feito en Galiza. Logo da
inauguración do Festival, na que
se proxectou o filme A noite que
deixou de chover, do compostelán
Alfonso Zarauza, botou a andar a
sección Panorama Galiza, na
que se inclúen pezas que, habi-
tualmente, teñen dificultades
para seren difundidas nas canles
convencionais.

A sección subdivídese en dis-
tintos bloques que abranguen fil-
mes con semellanzas entre si, a ni-
vel temático, narrativo ou de for-
mato cinematográfico. Especial
relevancia quere ter a sesión titu-
lada Cinema non reconciliado,
que inclúe obras que desafían a
narrativa clásica convencional, de
autores como Óliver Laxe, Ángel

Santos ou Olalla Sendón.
Galiza animada afonda no

xénero da animación, no que Ga-
liza quere ser potencia a nivel es-
tatal. Pezas como A revolta dos
mouses, 1977 ou Leo teñen aca-
dado xa  prestixio internacional.
Os filmes da sesión Alén da reali-

dadeconforman o máis salientá-
bel do cinema fantástico feito en
Galiza, entre os que se atopan
Santiago en sangue, arredor da
tradición vampírica de Compos-
tela, ou 12007, adaptación dun re-
lato de Rafael Dieste.

Outra subsección temática vai
ser Do amor e outras soidades,
que inclué sete olladas diferentes
sobre o amor en todas as súas fa-
ses: namoramento, crise, final da
relación, etc. Estas pezas foron re-
alizadas por directores e directo-
ras mozos de Galiza.

Tamén se inclúen as seccións
documentais Etnovisións, Me-
moria histórica, e Sociedade,
que abranguen estas temáticas
referidas á Galiza actual.

Tamén se proxectan filmes
longos como Eloxio da distancia,
Cartas italianas, Manuel e Elisa (O
trinta)e Flores tristes.

No Teatro Principal de Santiago ,

dentro do festival Ciclo Cineuropa.

¬ CINE
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GUIEIRO.50. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

Daniel Castelao (Quintela) numero-
sas actividades arredor da literatura
galega dirixidas ao alumnado, o
profesorado, os pais e nais e o pú-
blico xeral. Até o martes 18.

MONFORTE DE LEMOS
¬TEATRO. Unha primavera
para Aldara.Do grupo Teatro do
Atlántico, representada o sábado
15, ás 20:00, no Edificio Multiúsos.

MUROS
¬TEATRO. Sobre Flores y cer-
dos. Monólogo, adubiado con nú-
meros musicais, a cargo do actor de
orixe galega Nancho Novo. O sá-
bado 15, ás 21:00, no Centro Cultural
e Xuvenil.

NARÓN
¬TEATRO. O merlo branco.Tea-
tro infantil sobre a discriminación,
neste caso dun merliño, a cargo do
grupo  Talía Teatro , oxoves 13 e
venres 14, ás 10:00 e 12:00 no  Audi-
torio Municipal.
¬TEATRO. Los músicos de Bre-
nes. Obra de títeres polo grupo
Búho y Maravillas , o venres 15, ás
20:00 no  Auditorio Municipal.

NOIA
¬TEATRO. Aeroplanos.Prosegue
a exitosa xira desta comedia inter-
pretada por X.M. OlveiraPico e Er-
nesto Chao, do grupo Lagarta La-
garta,  este venres 14, ás 22:00, no
Coliseo Noela.

OURENSE
¬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.
¬EXPO. Outono Fotográfico.
Exposición de Maribel Longueira,
até o 15 de novembro, no Museo
Municipal.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actua-
cións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA.Psyquence. Banda de
Ourense formada no 2005 con
unha proposta orientada cara o me-
tal máis actual. O sábado 15, ás
21:30, entrada 3 euros, no Café Cul-
tural Auriense.
¬MÚSICA. Clovis. Grupo do bai-
xista Fino Oyonarte, ex-Los Enemi-
gos, que estará este sábado 15, ás
22:30, no Café&Pop Torgal. 
¬TEATRO. E ti, quen vés sendo?.
Unha obra da compañía Talía Tea-
tro.  O sábado 15, ás 20:00, no Teatro
Principal.

¬TEATRO.Monólogos cómicos.
A cargo do humorista Rober Bode-
gas, será este sábado 15, ás 20:30,
entradas a 5 euros, no Teatro Jofre.

GONDOMAR
¬TEATRO. Arte. Comedia presen-
tada pola compañía Fulano, Men-
gano e Citano, o sábado 15, ás
22:00, no Auditorio Municipal Lois
Tobío.

LALÍN
¬TEATRO.Extrarradios (come-
día das mulleres desampa-

radas). Unha obra do grupo Tea-
tro do Noroeste que estará en es-
cena este venres 14, ás 21:30, no
Novo Salón Teatro.

LARACHA
¬MÚSICA. Los Casanovas.Actua-
ción este  venres 14, 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.Angel González Do-
reste. Exposición de pintura, até o
28 de decembro, na Sala de Exposi-
cións do Museo Provincial de Lugo.
¬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 (Pirámides e
deuses gregos), o domingo 16 ás
12:00 horas. Para conmemorar cos
máis novos o 75 Aniversario do
Museo Provincial de Lugoorganí-
zanse 75 festas para celebralo. Todos
os sábados e domingos, ás 12 horas,
até o 3 de xaneiro de 2009: monicre-
ques, títeres, contacontos, canta-
contos, poesía, maxia, ilustracións,
teatro, cine, música. Entrada gra-
tuíta, no Museo Provincial. 
¬MÚSICA. Miki Nervio & The
Bluesmakers. O veterano grupo
de blues estará este luns 17, ás 00:00,
na Sala Babel.
¬MÚSICA.XVIII Festival de Jazz
de Lugo. Últimas xornadas deste
festival, que o sábado 15 poñerá fin
á súa 18º edición.
Esta semana estarán:
No Círculo das Artes (Entrada Libre)
Xoves 13, ás 20:30, Jean Michel Pilc
Trío. 
Venres 14 , ás 20:30 , Christian Scott
Quintet .
Sábado 15, ás20:30, Danilo Pérez
Trío con Lee Konitz.
No Club Clavicémbalo:
Xoves 13, ás 23:30, Citric , Gravity
Zero Trío.
Sábado 15, ás 24:00, Iván Rojas
Quartet eQuinteto da Casa.
¬TEATRO. A lampariña de cris-
tal.Obra de títeres para os máis ca-
tivos, por Teatro do Liló, o sábado
15, ás 12:00, no Teatro Provincial.

MOAÑA
¬EXPO. Semana do Libro e a
lectura. Durante sete días desen-
volveranse no Centro Sociocultural

a chamala solista pop, e hai quen
ata di que pasea a metade de ca-
miño entre o experimental e o elec-
trónico. Actúa este venres 14, ás
21:00, entradas a 8 ou 6 euros, no
Ateneo Ferrolán.
¬TEATRO. Orquestra de cá-
mara Czech Virtuosi Coa co-
laboración da Sociedade Filármo-
nica Ferrolana, este  xoves 13, ás
20:30,  entradas a 10 e 16 euros, no
Teatro Jofre.
¬TEATRO. E ti, quen vés sendo?.
Da compañía Talía Teatro. O venres
14, ás 20:30, no Teatro Jofre.

FERROL
¬CINE. Galiza: o cine en ga-
lego . Ciclo que  trae un filme cada
martes ás 19:00, con entrada de
balde. Este martes 18 proxéctase A
noiva de medianoite, deAntonio
Simón (1997). Como o resto do ci-
clo, no Ateneo Ferrolán.
¬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.
¬EXPO.O exilio galego en Ve-
nezuela. Venezuela ocupou un
notábel lugar como país de acollida
de exilados galegos que fuxían da
represión franquista, entre eles Xosé
Velo Mosquera, Manuel Otero Cas-
telao, Xosé Sesto ou Xoán Noia. Até
o 15 deste mes, no Ateneo Ferrolán.
¬MÚSICA.Malasaña + Los
Eternos. Dentro da Festa 5º Ani-
versario Canedo Rock, este sábado
15, ás 21:30, entrada a 5 euros, na
Sala Run Rum.
¬MÚSICA. Silvia Penide. Definir
o universo de Silvia Penide non é
sinxelo: hai quen se decanta pola
Silvia cantautora, outros se atreven

ANOSATERRA
13-19 DE NOVEMBRO  DE 2008

Imaxe da obra Unha primavera para Aldara, do grupo Teatro do Atlántico.

Rober Bodegas , o exitoso mono-
loguista á moda televisiva, estará en
Ferrol ofrecendoo seu espectáculo
cómico.

Programa RGMV-OuTona-
lidades

A Axencia Galega das Industrias
Culturais(AGADIC) e a d'Orfeu As-
sociação Cultural de Portugales-
tableceron un acordo para que a
rede de música OuTonalida-des,
que promove desde hai 12 anos en
Portugal a devandita asociación,
teña a súa extensión en Galicia a
través dun réxime de intercambio
entre grupos galegos e portugue-
ses e a implicación dos locais da
Rede Galega de Música ao Vivo.

Esta primeira edición do
acordo materialízase en 21 con-
certos de seis grupos portugueses
(Joao Gentil e Luis Formiga, Mú, Q.
Sofia Ribeiro, Rui Pedro, Toques do
Caramulo e Uxu Kalhus) en Galicia
e 15 concertos de 5 grupos gale-
gos (Bukowski Blues Trío, Carlos
López Quartet, Moondogs Blues
Party, Niño & Pistola e A Tuna Ras-

tafari) en Portugal, nun circuíto to-
tal integrado por 19 salas (12 en
Portugal e 7 en Galicia). Estas son
as actuacións para esta semana:

Xoves13
Nigrán
Clandestino
Mú
Chaves(Portugal)
Multiúsos do Centro Cultural
Carlos López Quartet

Venres 14
Allariz
Café Cultural Roi Xordo
João Gentil e Luís Formiga

O Grove
Náutico
Mú

Estarreja(portugal)
Cine-Teatro
Carlos López Quartet

Sábado 15
Nigrán
Clandestino
João Gentil e Luís Formiga

Melide
Pub Gatos
Mú

Paços de Ferreira(Portugal)
Casa da Eira
Carlos López Quartet

¬ MÚSICA

Carlos López Quartet
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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.
¬MAXIA. Festival Mago Antón.
A Fundación Caixa Galicia organiza
este Festival de maxia co mago
máis coñecido de Galicia, o pai de
personaxes como Facundo e ducias
de producións de ilusionismo. Ao
longo dos seus 30 anos de carreira o
Mago Antón ten feito moitos ami-
gos. Algúns deles son os que o
acompañarán neste espectáculo
que presenta este venres ás 20:30,
no Café Moderno.

¬MÚSICA. Gustavo Almeida. O
compositor brasileiro presenta en
concerto o seu novo traballo disco-
gráfico, “Cabaña”. O xoves 13, ás
22:00, no Teatro Principal.
¬MÚSICA.Leilía,Barbod, Mo-
hammed El Sayed.  As pande-
reteiras de Leilía actuarán, ademais
de Barbod de Irán, e Mohammed El
Sayed de Exipto dentro do "Duf - V
encontro internacional de Pan-
deiros de Mao" organizado pola
Central Folque. O concerto terá lu-
gar o venres 14,  ás 20:00, entrada
gratuita, no Auditorio Centro Social
de Caixa Nova.

O PORRIÑO
¬MAXIA.Mago e mimo Anyo .
Actuación deste mimo que leva
moitos anos cos seus espectáculos
en solitario ou acompañando ao
Mago Antón, este venres 14, ás
23:00, con entradas a 6 euros (so-
cios 3), no Café Bar Liceum.

SADA
¬TEATRO. Polgariño. Espectáculo
do grupo Artello Teatro Alla Scala
1:5, que estará este venres 14, ás
18:00, na Casa da Cultura Pintor Llo-
réns.
¬TEATRO. Anxeliños . Nova versión
da obra de Vidal Bolaño, pola com-
pañía Espello Cóncavo, que estará
en escena este domingo 16, ás 20:00,
na Casa da Cultura Pintor Lloréns.

SANTIAGO
¬CINE. O partido. Un filme de
Juan Calvo.  O xoves 13, ás 20:00, na
Asociación Cultural O Galo, Patio de
Madres, 15, baixo.

GUIEIRO.51.

¬TEATRO. Sombreiros sen cha-
peu.A compañía Tanxarina Títe-
res presenta esta obra para nenos,
con títeres e sombras chinesas, o
domingo 16, ás 12:00, noAuditorio
Municipal.

PONTEVEDRA
¬CINE.Cine infantil.Cine Infantil
organizado polo Cine Clube Ponte-
vedra e a  Fundación meniños.
Luns 17 ás 18 :00.: Benvidos a Belle-
ville. 35mm. 94´. Dobrada en caste-
lán.  Martes 18 ás 18:00. O bosque
animado. 35mm. 85´. Dobrada en
galego.Mércores 19 ás 18:00, Mo-
vida baixo o mar. 35mm. 1h17´.
Dobrada en castelán. Todas no Tea-
tro Principal.
¬CINE.O ano em que meus
pais saíram de férias. Nova
xornada do ciclo Cinema do Brasil,
coa proxección dun drama dirixido
por Cao Hamburguer sobre a dita-
dura brasileira. O venres 14, ás 21:00,
no Local Social Revira.
¬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. Permane-
cerá 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 Funda-
ción Caixa Galicia.
¬EXPO. Un ano de Retranca. A
mostra Retranqueira: lerasnos de

Quere saber máis”                                        anosaterra.com ANOSATERRA
13-19 DE NOVEMBRO  DE 2008

A Xungla do Asfalto de John Huston, é un dos filmes do ciclo de Caixa Galicia, Grandes golpes, grandes fuxidas.

Duf é o nome do pandeiro árabe, e
tamén do encontro que terá luugar en
Pontevedra arredor deste instrumen-
to de percusión.

O Mago Antón está en Pontevedra.
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¬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 imposibilidade
espacial de  detallar aquí a progra-
mación de cada semana, remitire-
mos ao espazo web: http://cineu-
ropa.compostelacultura.org/pro-
grama/?lg=gal, donde atoparán o
pormenor dos horarios, lugares e tí-
tulos das proxeccións.
¬CINE.Cineclube Compos-
tela. Proxéctanse  Contactos:
Henri Cartier-Bresson (Franza,
1994, VOSE, 12') e Reporteiros (Re-
porters, Raymond Depardon,
Franza, 1981, VOSE, 90'). O mérco-
res 19, ás 22:00, no Centro Social O
Pichel, Rúa de Sta. Clara, 21.
¬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. Historia das plantas
das nosas hortas. O Museo de
Historia Natural  Luis Iglesias da USC
ensinará de forma amena e entre-
tida, a orixe, historia e evolución dal-
gunhas das especies vexetais culti-
vadas para alimentación nas hortas
galegas. Até o 31 de novembro.

¬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 traxectoria
do artista. A mostra estará composta
por óleos de grande formato e debu-
xos. 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 pintura
Reseña de varias exposicións abertas
na cidade:
Xesús Vázquez. Pinturas e instala-
cións deste consolidado autor.Até o

5 de decembro. Galería SCQ. 
No marco da arte. Obras de Esther
Ferrer. Até o 14 de novembro. Gale-
ría 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). 
Varios. Unha serie de obras de Vidal
Souto, Romero Masiá, Álvaro Carun-
cho, Vazquez Alemán e María Fer-
nanda García Zabarte, na Facultade
de Físicas.
¬EXPO.Florence Pazzottu. Ex-
posición, na Biblioteca Pública Ánxel
Casal, de pinturas e poemas desta
artista, até o 30 de novembro.
¬MÚSICA. Barrence Whitfield e
Hi Risers. A voz do bostoniano
Whitfield, saída das igrexas e pulida
a base de góspel ten como compa-
ñeiros para esta xira aos neoiorqui-
nos Hi Risers. O martes 18, ás 21:30 ,
con entradas a 15 ou 12 euros, na
Sala NASA.
¬MÚSICA.Real Filharmonía de
Galicia.A Real Filharmonía de Ga-
licia interpreta obras de Schnittke,
Strauss e Haydn baixo a batuta de
Paul Daniel, co trompa solista Eric
Terwilliger e os violinistas Ildikó Oltai
e Anna Alexandrova. O xoves 13, ás
21:00, no Auditorio de Galicia.
¬TEATRO.Play. Obra multimedia
polo grupo  Play&Rewind, o xoves
13, venres 14 e sábado 15, ás 22:00,

na Sala NASA. E o mércores 19, na
mesma sala, o espectáculo O ne-
gro vai con todo, música e caba-
ret a cargo de Pepa e Davide & Ma-
damme Cell, ás 22:00.
¬TEATRO. O2, Pegadas sen

identificar dunha traxedia
grega. Posta en escena dunha vi-
sión moi persoal deste xénero dra-
mático. Autor, escenógrafo e direc-
tor: Theodor Smeu Stermin.  Sábado
8 e domingo 9, ás 21:00 , entradas 6
euros, na Sala Santart, Ruela de
Brión, 5.
¬TEATRO. Varietés. A compañía
de Lalín Títeres Seisdedos, nada no
seo de Viravolta, trae un espectáculo
de marionetas , este domingo 16, ás
12:30,  no Teatro SGAE.

TUI
¬EXPO. Esculturas . Traballos es-
cultóricos de Xosé Cid, expostos até
o 22 de novembrona galería Trisquel
e Medulio.
¬TEATRO. A boa persoa de Se-
zuán. O Centro Dramático Ga-
lego comeza a nova tempada con
esta obra escrita por un exilado Ber-
tolt Brechten California hai 65 anos.
A dirección é do luso Nuno
Cardoso. O venres 14 ás 21:30, e sá-
bado 15, ás 20:30  no Teatro Munici-
pal Área Panorámica.

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 Mar-
cos, 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.

XIV edición do Premio 
de Investigación do Traxe Galego 
Antonio Fraguas
A XIV edición do Premio de Investigación sobre
o Traxe Galego “Antonio Fraguas” está organi-
zada pola Asociación do Traxe Galego coa cola-

boración da Concellaría de Cultura e Centros
Socioculturais.

Nesta XIV edición, haberá dúas tipoloxías
de traballos de investigación sobre o traxe
galego que poden participar no certame. Os
textos poderán ser descriptivos ou analíticos,
ascendendo a contía dos premios aos 1.200
euros no caso dos primeiros e aos 600 no
dos segundos.

A Asociación do Traxe Galego leva varios
anos traballando pola preservación e recupera-
ción do traxe tradicional do país, unha vesti-
menta que é, ao tempo, sinal identitario de Ga-
liza. O premio “Antonio Fraguas” non se limita á
posta en valor do traxe galego, senón que
afonda no coñecemento das orixes das nosas
tradicións e os elementos que as explican.

Os traballos achegaranse á sede da Asocia-
ción do Traxe Galego -Avda. de Coimbra, nº2,
baixo, 15704, Santiago de Compostela- por co-
rreo certificado ata a data límite do 30 de no-
vembro de 2008.

Concurso de fotografía Moraña no
Outono
A asociación Cultural O arrieiro convoca este
concurso fotográfico, rexido por estas bases:

- Pode participar alquera persoa sen limite
de idade.

- Fotografías de calquera aspecto do patri-
monio natural, cultural ou folklórico do conce-
llo de Moraña, relacionado co Outono.

- Cor ou branco e negro. Analóxica o ou dixi-
tal. Se hai modificacións dixitais da obra serán

sempre sen alterar a integridade da imaxe foto-
gráfica orixinal.

- Un mínimo de tres obras por participante,
ampliadas a un tamaño máximo de 18x24 cm,
sen soporte nen marco. Na parte traseira de
cada foto incluirase o título e o lema ou pseu-
dónimoo que figurara tamén no exterior dun
sobre pechado no cal se incluiran o nome, en-
derezo e teléfono de contacto do autor/a do
traballofotográfico. As fotos e mais o sobre cos
datos introduciranse nun sobre grande no que
figure como remitente o lema ou pseudónimo
e como destinatario: Asociación Cultural O
Arrieiro. Concurso fotográfico Moraña no Ou-
tono.

- Até o12 de decembro (venres). Poderáse
entregar directamente ou ben enviar por co-
rreo á Casa da Cultura Castelao de Moraña ou
nas oficinas do concello (Casa da Cultura Caste-
lao, Moraña 6660, Casa do Concello S/N , Mo-
raña6660)

- O día18 de decembro, fallaránse tres pre-
mios coa posibilidade dalgún máis opcional.
Os premios constarándun lote de material fo-
tográficoe diploma acreditativo.  
Coincidindo coas datas de Nadal, a Asociación
Arrieiro montará unha exposición fotográfica
cos traballos presentados. Asimesmo fará o
posible por que os traballos premiados sexan
publicados tanto na prensa local coma nas re-
vistas culturais da comarca. As fotografías non
premiadas poderan ser retiradas posterior-
mente polos autores/as na Casa da Cultura
Castelao.

¬ CONVOCATORIAS
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O cantante Barrence Whitfield.

Busto de don Antonio Fraguas, en Santiago.

A boa persoa de Sezuán, a úl-

tima produción do CDG, está esta se-

mana en Tui.
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20:30, no Centro Cultural Caixanova.

VILALBA
¬TEATRO. Aeroplanos.Prosegue a
exitosa xira desta comedia interpre-
tada por X.M. Olveira Pico e Er-
nesto Chao, do grupono Lagarta
Lagarta. O sábado 15, ás 20:30, no
Auditorio Municipal.

VIVEIRO
¬MÚSICA Que Eu Sei Muit. O
Grupo de Música Antiga Martín
Códax interpreta repertorios me-
dievais. Este venres 14, ás 20:30, no
Teatro Pastor Díaz.

este xoves 13, ás 22:30. O venres 14
estarán The Fishfuckers + La
Puerta Número Dos, ás 00:00,
mentres  o músico vigués Miguel
Costas vai estar este sábado 15,
ás 00:00, todas as actuacións na
Iguana Club .
¬MÚSICA. Texas Terri Bomb
Coñecida como a "Iggy Pop" femi-
nina a estadounidense Texas Terri
pasa un ano maís pola sala viguesa
co seu son garaxe e a súa actitude
provocadora e punk. Entradas12
euros. O  domingo 16, ás 22:00, na
Fábrica de Chocolate.
¬MÚSICA.Firewind. Actuación o

sábado 15, ás 22:00, na Sala A! . No
mesmo local, actuación de Gor-
goroth, o domingo 16  ás 22:00.
¬MÚSICA.Jerusalem Quartet.
Grupo de cámara que naceu en
1994 no marco do Grupo de Mozos
Músicos do Jerusalem Music Centre
e a America-Israel Cultural Founda-
tion. O mércores 19, ás 20:45, na
Igrexa de María Auxiliadora.
¬TEATRO. Sonata de Outono.
Esta produción de Pentación Es-
pectáculos , con Marisa Paredesá
fronte, retoma a idea de Bergman
sobre o que tería que ter sido a súa
Sonata de outono.O xoves 13, ás

VIGO
¬CINE. Ciclo cine galego. Para
celebrar o seu 20 aniversario, Galiza
Nova organiza un ciclo de cine en
galego. Cada sábado, no Café Go-
lem. Este sábado 15 , ás 21:00, “As
Encrobas, a ceo aberto”(2006), de
Xosé Bocixa Rei,55 min, e  “A gue-
rra dos avós”(2007), de Oscar Ga-
lansky López, 25 min.
¬CINE. O último cazador. Unha
película de Nicolas Vanier que re-
trata a vida do último trampeiro. No
ciclo “Cine e medio Ambiente”, o do-
mingo 16, ás 19:00, entrada 2 euros,
no Auditorio Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Máscara e Ritual en
Galicia. A exposición recolle di-
versas pezas de toda Galicia rela-
cionadas cunha serie de ritos e tra-
dicións ancestrais. Até o 30 de no-
vembro, no Museo Etnográfico
Liste, Rúa Pastora 22.
¬EXPO. A grande transforma-
ción. Arte e maxia táctica.
Unha exposición coproducida entre
o Marco e o Frankfurter Kusntverein,
reúne unha trintena de obras, entre
fotografías, vídeos, películas, instala-
cións, esculturas e unha perfor-
mance .  Até o 11 de xaneiro de 2009,
no  Museo de Arte Contemporánea
(MARCO).
¬EXPO. Raíces da nosa terra.
Exposición de Florentino Resille,
“Tino”, feita con pezas da propia na-
tureza. Até o 21 de novembro, na
Casa da Xuventude.
¬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
retrospectiva en España do fotó-
grafo norteamericano Paul Strand
(New York, 1890 -  Francia, 1976) na
que se reúnen fotografías de todos
os periodos creativos da súa ca-
rreira. Até o 11 de xaneiro do 2009,
na  Fundación Barrié de la Maza.
¬EXPO. Fotobiografía
sonora.  Exposición adicada á fi-
gura de Celso Emilio Ferreiro, con
paneis informativos que repasarán
a través de textos e imaxes a súa
traxectoria vital, e dun documenta-
rio. Até o 30 de novembro, no Mu-
seo Verbum, Casa das Palabras.
¬EXPO. Galicia 25. Unha cul-
tura para o novo século. 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.
¬EXPO. Enxeñeiros de Cami-
ños, Canles e Portos de Vigo.
Enxeñeiros eficaces e discretos
como Elduayen, ou irrepetibles e
visionarios como Eduardo Cabello,
foron pezas clave na transforma-
ción de Vigo ata convertela na ci-
dade máis grande de Galicia. Até o
23 deste mes, no Museo Municipal
"Quiñones de León".
¬MÚSICA. Killing Machine e
Freedom Xlave. Unha noite
de tributo á banda Judas Priest
cos barceloneses Killing Machine
e os locais Freedom Xlave. En-
trada a 8 euros. O venres 14, ás
22:00, na Fábrica de Chocolate. Na
mesma sala, o sábado 15 ´´as
22:30 estarán Apnea.
¬MÚSICA.Fuck Dress  actuarán

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

eléctrónico en guieiro@anosaterra.com . 

Prégase avisar da desactualización dos

anuncios. 
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Xosé Bocixa dirixeu este docu-
mental sobre As Encrobas, que se
proxecta o sábado 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.

A norteamericanaTexas Terri, que actuará en Vigo, na Fábrica de Chocolate.
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lítica da temporada nos EE
UU. Cos ecos do 4 de novem-
bro resoando aínda chegan as
andanzas de Bud Johnson
–Kevin Costner–, un abúlico
habitante da América pro-
funda que adica a maior parte
do seu tempo a beber cervexa

nunha vilacha per-
dida de Novo Mé-
xico. Unha serie de
carambolas  fai
que o seu voto sexa
decisivo nunha
campaña electoral
reñida na que re-
sulta imposíbel di-
rimir entre os can-
didatos presiden-
ciais dos dous
grandes partidos.
Unha desas perso-

naxes pachorrentas de estoica
ironía que tan ben lle prestan
ao protagonista d’Os búfalos
de Durham.

DVD. VENDA.
Kenneth Anger. As súas
mellores curtas volume 1
Dirixe: Kenneth Anger.
Intérpretes: Kenneth Anger,
Gordon Gray e outros.
Experimental. EE UU, 1947-1954

Provocador, mitómano, autor
de culto, imaxe incendiaria da
contracultura californiana, a
figura de Anger é tan reveren-
ciada polos connaisseurs
como descoñecida polo pú-
blico en xeral. Os seus infalí-
beis dous volumes de Holly-
wood Babilonia, toda unha
lección maxistral de cinefilia
fetichista, non faltan en cal-
quer biblioteca que se gabe de
interesada pola sétima arte,
mais a súa obra cinematográ-
fica segue a ser accesíbel só
para iniciados. Esta recompi-
lación dos seus primeiros tra-
ballos, dende o debut Fire-
works até a orxiástica e pre-
warholiana Inauguration of
the Pleasuredome, recupera a
descoñecida obra dun  mestre
da vangarda, icona que era re-
ferente fundamental das pri-
meiras andanzas cinemato-
gráficas de Martin Scorsese, así
como das inquedanzas auto-
rais de cineasta tan respectado
como David Lynch. �

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.

A boa nova
Dirixe: Helena Taberna.
Intérpretes: Unax Ugalde,
Bárbara Goenaga.
Drama. España, 2008

Chega ás salas comerciais o filme
que inaugurou este ano a anual
peregrinaxe cinéfila a ‘Cineu-
ropa’. A terceira longametraxe
da navarra Taberna supón o
regreso á ficción da di-
rectora de Yoyeslogo
da experiencia docu-
mental de Estranxei-
ras. Tomando como
base as vivencias reais
dun párroco
que chega á
localidade
n a v a r r a
de Alsa-

compañía grazas á súa morbosa
combinación de piscopatía e lu-
dopatía morbosa. Como xa vén
sendo habitual na saga, o
equipo técnico intercambia ro-
les e nesta ocasión dirixe o direc-
tor de produción das tres entre-
gas precedentes, iso si, man-
tense o guionista de Saw 4, filme
co que esta quinta parte estabe-
lece máis vínculos que cos tres
primeiros. Na súa estrea nos EE
UU foi a única fita capaz de fa-
cerlle fronte, en cifras de recada-
ción, á caixa rexistradora de
High School Muscial 3, dato que
agoira Sawpara rato.

Gomorra
Dirixe: Matteo Garrone.
Intérpretes: Italo Renda,
Salvatore Abruzzese.
Drama. Italia, 2008

O xornalista napolitano Roberto
Saviano saltou á primeira plana
internacional logo de que a Ca-
morra lle lanzase unha fatuaao
estilo Salman Rushdie a conse-
cuencia da publicación da no-
vela homónima na que se basea
este filme de Matteo Garrone,
interesante cineasta italiano as-
pirante ao osode Berlín hai uns
anos con Primo amore. Lonxe
dos estereotipos “amábeis” e
máis ou menos románticos es-
tabelecidos por Hollywood so-
bre o mundo da Mafia, esta fita
de Garrone entronca coa tradi-
ción áspera, realista e violenta
das achegas italianas ao cine so-
bre a Cosa Nostra. Tanto a no-
vela como a fita aspiran a descu-
brirlle ao gran público os resor-
tes da vida cotiá nas provincias
de Nápoles e Caserta, domina-
das pola violencia ancestral da
Camorra, algo diso debeu con-
seguir cando os “retratados” de-
cidiron que había que sacar do
medio a Saviano.

O último voto
Dirixe: Joshua Michael Stern.
Intérpretes: Kevin Costner,
Dennis Hopper.
Comedia. EE UU, 2008

Chega no momento xusto ás
carteleiras estatais a sátira po-

sua o 16 de xullo de 1936 a fita re-
trata a loita sen esperanza dun
sacerdote que trata de manter os
principios da súa fe mentres a
xerarquía eclesiástica se entrega
sen reparos á causa da violencia
represiva desatada polo bando
franquista. De Navarra non só
saían requetés naquela altura.

As horas do verán
Dirixe: Olivier Assayas.
Intérpretes: Juliette Binoche,

Charles Berling.
Drama. Francia, 2008 

O realizador e guio-
nista Olivier Assayas
volve ás súas orixes
con este intimista

drama fa-
m i l i a r
logo de
v a r i o s
a n o s

Xosé Valiñas

adicado ao cine de xénero e ás
coproducións internacionais
con películas como Boarding
Gate, Demonloverou Clean.O
ex crítico de Cahiers du Cinema
reencóntrase coa cinematogra-
fía francesa para confrontar tres
irmás de dispares traxectorias vi-
tais que se reencontran por mor
do falecemento da nai. De plena
actualidade para o público do
país, ‘Cineuropa’ estalle a adicar
un gorentoso ciclo. Pode supor o
reencontro da cinefilia galega
cun dos cineastas franceses con-
temporáneos máis interesantes.

Saw 5
Dirixe: David Hackl.
Intérpretes: Tobin Bell,
Costas Mandylor.
Terror. EE UU, 2008

Enésima entrega anual da fran-
quicia que xunto con Hostel
puxo de moda o pornogore de
deseño ou como demo se
chame agora. Jigsaw, ou “Que-
bracabezas”, leva camiño de ac-
ceder ao imaxinario colectivo a
carón dos Freddy Krueger, Mi-
chael Myers, Jason Vorrhess e

Elenco de As horas do verán.

Kevin Costner en O último voto.

Unax
Ugalde,
protagonista

de A boa nova.
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Imaxe

de Saw 5.

Fotograma deGomorra.
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doadodifícil

CRUCIGRAMA AUTODEFINIDO
por Gonzalo Vilas

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

O valor material das pezas é un dos primeiros guieiros para orientarse no xogo. Un
peón vale unha unidade, un bispo ou un cabalo tres ou tres e media unidades,
unha torre cinco, e unha dama oito unidades, sen embargo, canto un máis penetra
na esencia do xogo, máis comprende que o difícil é entender o verdadeiro valor das
posicións: o valor da iniciativa, o valor do espazo, o valor do tempo, e a súa relativi-
dade, sempre ao servizo de dar mate ao rei rival. Son as partidas dos grandes xoga-
dores as que mellor ilustran estes conceptos.

Topalov,Veselin 2772
Kasparov,Garry 2812

Linares 16th (7) 01.03.1999 B80 Defensa
Siciliana. Variante Scheveningen. Ataque
Inglés.
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 a6 6.f3!? e6 7.Ae3 b5 8.g4 h6
9.Dd2 Cbd7 10.0-0-0 Ab7 11.h4 b4
12.Ca4 Da5 13.b3 Cc5! 14.a3 [se
14.Cxc5? Dxc5-+] 14…Cxa4 15.axb4 Dc7
16.bxa4 Kasparov sacrifica un peón a
cambio de iniciativa 16…d5 17.e5 Cd7
18.f4 Cb6N  19.a5 Cc4 20.Dc3 De7!
21.Axc4 dxc4  22.Ad2!? [22.Th3 Dxb4

Axb424.Ad2 Ac5=+] 22…Axh1 23.Txh1
Db7 24.Td1 Ae7  25.Df3! 0-0-0
26.Dc6+!? Dxc6  27.Cxc6 Td7 28.Cxe7+
Txe7 29.Te1 h5?! 30.g5 Rb7 31.Ae3 Td7
32.Ac5 Rc6 33.Ad6 f6 34.gxf6?!Topalov
erra ao abrir esta columna que aprovei-
tará a torre de Kasparov 34…gxf6 35.Tg1
f5  36.Rd2 Rd5 37.Re3 Thh7 38. Af8!
Thf7 39.Ah6 Th7 40.Tg6? Tb7! 41.Af8
Thf7 42.Ad6 Tg7 43.Tg5 Tbf7! 44.c3 Rc6
45.Rf3 Rb5 46.Ac5 Ra4 47.Ad4 Td7!
48.Re3 Rb3 49.Re2 Txg5 50.fxg5 Txd4!?
Kasparov devolve a calidade e entra nun
final cun peón de menos pero na que

conserva a iniciativa 51.cxd4 c3 52.g6 c2
53.g7 c1D 54.g8D Dc4+ 55.Re3 Rc3!-+
56.Dd8 Dd3+ 57.Rf4 Dd2+ 58.Rf3 Dd1+
59.Re3?! Diagrama 59…Dg1+ 60.Re2
Dg2+ 61.Re3 f4+! [61...f4+ 62.Rxf4 Rd3
coa dobre ameaza Dg4 mate ou 63.Dg5
Df2 mate] 0-1

XADREZ       Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Relacións de sucesos por anos. Fácil, boa de facer. 2- Con-

verter o pan no corpo de Xesucristo, na Eucaristía. 3- Prefixo

de orixe grega que expresa a idea de lóstrego, raio. Falando

de GPS, siglas de “User Equivalent Range Error”. 4- Naceu e

criouse ben esta pranta neste lugar, “..... ben”. Cabeza de

gando. 5- Sistema de cobro polo aparcamento urbano. Prefi-

xo latino que expresa a idea de árbore. 6- Nome de varón, dos

que non están de moda. 7- Nome de certa escritora galega

de finais do século XIX. Ao revés, río compostelán. 8- En lin-

guaxe bancaria, abreviatura de “corrente”. Río e val do conce-

llo de Baralla. 9- Nome propio moi común en alemán, equi-

valente ao noso “Xan”. Avivar o lume. 10- Falto de temperan-

za ou de moderación. 11- Escritor de poemas, aínda que non

todos os que o fan merezan xa tal nome. Parte final do día,

que comprende a tardiña e maila noitiña.

Verticais:

1- Restaurante especializado en asr carnes ou pescados. Minús-

culo elemento do hardware informático. 2- Vir ao mundo.

Hidrocarburo do gas natural, usado como combustible e nou-

tros preparados. 3- Neste momento da vida ou da historia. 4-

Parte do ollo en cuxo centro está a pupila ou meniña. Dous, en

“romano” Cada unha das varias partes do tanteo do tenis, divi-

didas en xogos.  5- Que pode, ou debe, ser limpado e posto en

axeitadas condicións sanitarias. Repetido, nai. 6- Símbolo do

Molibdeno.  Nome propio galego. A primeira versión do PP.  7-

Preposición. Cidade portuguesa do distrito de Santarém. 8-

Organización das Nacións máis ou menos Unidas. Interxección

que denota sorpresa, ou ironía cando se di repetida. Irlanda. 9-

Poñer medo en grado extremo nunha persoa ou grupo,

mediante ameazas ou violencia. 10- Entregarei. Terra labrada

co arado. 11- Ría e vila cercana a Ferrol. Utilizaron.

O valor da iniciativa.

SOLUCIONS

Crucigrama:

Horizontais:1.Anais.Doada.2-Sacramentar.3-Actino.UERE.4-Deuse.A.Res.5-ORA.Arbo-
ri.6-R.Liborio.U.7-Emilia.Ras.8-Cte.E.Neira.9-Hans.Atizar.10-Intemperado.11-
Poeta.Serán.Verticais:1-Asador.Chip.2-Nacer.Etano.3-Actualmente.4-Iris.II.Set.5-Sanea-
ble.Ma.6-Mo.Roi.AP.7-De.Abrantes.8-ONU.Oi.Eire.9-Aterrorizar.10-Darei.Arada.11-
Ares.Usaron.

Autodefinido:

Horizontais:Malencarada.Alex.Anenar.Ni.Caravana.Caeronm.El.D.Odre.oilitO.Moitas.A

sa.U.Taboadela.Narra.Co.Uf.Ale.Carrada.Rioxano.Ien.

Verticais:Mancomunar.Aliado.Alí.Lé.Eritreo.Excretar.X.N.Ao.Abaca.Carnoso.An.Ana.I.Ac

ro.Revelador.Análise.Ai.Dan.Talude.Arado.Afán.
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Alberte Rivero
Hai decadas era unha práctica
cotiá e a maioría dos gandeiros
dominaban a elaboración des-
tes impermeábeis do pasado.
Regal aprendeu o oficio dos ve-
llos do lugar, non da súa familia.
Segue tendo encargos de coro-
zas, aínda que xa casi ninguén
se acorda delas. A maioría das
que constrúe van destinadas a
ornamentación, para restau-
rantes, como traxe indispensá-
bel para recitar o conxuro da
queimada e, especialmente, de
recordo, porque os comprado-
res que acuden a Regal teñen a
sensación de que non vai haber
quen as constrúa no futuro. 

O coroceiro do século XXI
ten que pechar todo o ciclo da
elaboración, dende a apañadela
dos xuncos, até rematar cunha
boa coroza. Por iso Alexandre
Regal conta coa axuda da súa
dona, que se encarga especial-
mente de apañar os xuncos,
mazalos, secalos e peitealos.
UUnn  ooffiicciioo  qquuee  ssee  aaccaabbaa??
Telleiros, curtidores, ferreiros
ou alfareiros aínda van que-
dando algúns, pero facer unha
coroza aínda que poida pare-
cer doado, non o é. Tamén in-
flúe que unha coroza non a
compra calquera, por iso non
hai novos que se animen.
NNoonn  eemmbbaarrggaannttee,,  éé  cceerrttoo  qquuee
aass  vveennddee  bbeenn??
Teñoas vendido para Barce-

Laura Caveiro

U nha enquisa chega á con-
clusión de que conducir

un Audi A 3 engade un plus de
sedución. Outra asegura que as
mulleres len máis que os homes,
que elas mesmo se atreven con
novelóns. Unha terceira demos-
tra que a mocidade viaxa moito
ao estranxeiro e que gusta de
asistir a musicais. A cuarta, fia-
ble, constata que as mulleres son
máis respectuosas coas normas
cando conducen. E por último,
din as enquisas que a crise eco-
nómica está a producir muta-
cións nas condutas, nas regras e
nas excepcións a estas. 

Dende a semana pasada teño
confusos eses resultados. Ía eu
cruzar a Gran Vía, en Vigo. Verde
para os peóns. Frea en seco un
Audi A 3. Conduce unha rapaza
duns 20 anos. Remexe nunha
bolsa que debía levar no asento
do copiloto e comeza a rillar nun
bocadillo ben grande. Remata o
sinal acústico do semáforo, a pe-
nas ao chegar eu ao outro lado da
rúa. Escoito bucinazos. A condu-
tora segue a engolir o bocata
mentres abrouxan os claxons.
Como non pode ser doutro xeito,
para de comer e arranca.

Quizais esa rapaza seducíría
ao volante do seu Audi, viaxaría
algunha vez a Nova York, mira-
ría en Brodway o musical base-
ado en Os miserables. Mesmo
pode ter lido o novelón de Victor
Hugo, sen reparar na súa seme-
llanza con Cosette. Non o sei, só
tiven claro que non foi nada res-
pectuosa coas convencións da
circulación e que  comía con
fame. A excepción ás regras de-
ducibles de todas as enquisas,
agás á da crise. �

AUDIS E CRISES
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César Lorenzo Gil

As previsións financeiras
falan de que a primeiros
do 2009 volverá estar o

diñeiro barato e os consumido-
res poderán pedir créditos sen
“apenas restricións”. Espérase
que as hipotecas baixen e os pre-

zos da vivenda suban. Acabará a
crise de vendas de coches e as fá-
bricas volverán contratar traba-
lladores. O petróleo estabilizará

o seu prezo, polo que volverá
compensar viaxar en avión e im-
portar mazás chilenas. O euro
fortalecerá a súa posición e sairá
máis rendíbel comprar un novo
televisor ou un ordenador que
mandalos arranxar. Por suposto
todo o mundo falará da crise do

2008, como hoxe falamos das do
1929 ou 1973. Mais poucos lem-
brarán que foi xustamente pen-
sar que a fábrica de diñeiro e o vi-
veiro de petróleo eran infindos
os dous principais factores que
levaron os líderes mundiais a re-
fundar o gatopardismo.�
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FÁBRICA
DE DIÑEIRO

Facer corozas é un oficio artesán abocado á desaparición. Aos seus 78 anos Alexandre Regal,
veciño de Carballedo, é o último coroceiro que traballa de maneira regular.
A señora Carmen de Pernide, no concello da Lama, tamén o fai, aínda que de forma ocasional.

8 400021 303104
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lona, Madrid e prácticamente
toda Galicia. Pido por elas, se-
gundo sexa, entre douscentos e
trescentos euros, pero hai veces
que mas quitan das mans. A al-
gúns pódelle parecer cara pero é
que dá moito traballo. Hai que
coller os xuncos, secalos, maza-
los, coidar que non se mollen, xa
que se estragan, póñense escu-
ros e non sirven, fachucalos e ila

faendo. Agora a xente quéreas
para adorno, para ler os conxu-
ros das queimadas e, os máis,
para gardar, para que os seus
netos dentro de uns anos as ve-
xan, por que lle dá a sensación
de que senón vanse perder.
HHaaii  aannooss  qquuee  aapprreennddeeuu  oo  ooffiicciioo??  
Máis de corenta, aínda teño na
casa unha das primeiras que fi-
xen, sería a finais dos anos cin-

cuenta, e aí está, se fose unha ga-
bardina onde ela iba, pero a co-
roza esta velliña pero aguanta.
Aprendinas a facer a forza de mi-
rar como se paraban os vellos,
empezando de casualidade e até
hoxe. Terei feito centos delas.
NNoonn  hhaaii  qquueenn  aapprreennddaa  oo  ooffiicciioo??
Aos máis novos chámalle a
atención, pero non se paran.
Para aprender a facer ben unha
coroza hai que pararse, leva
como mínimo tres ou catro días
e non sempre sae á primeira.
Hoxe é todo á carreira. Vexo que
miran pero non hai ninguén
que en serio queira aprender o
oficio, por que non deixa de ser
un traballo artesán.
HHooxxee  ccaammbbiiaammooss  aass  ccoorroozzaass
ppoollooss  iimmppeerrmmeeáábbeeiiss??
Pero son moito máis sas as co-
rozas, non deixan pasar a humi-
dade. Senón imáxinese estar
con un gabón de plástico toda
unha tarde coas vacas, como
mínimo colle un unha pulmo-
nía. Antes estábase coas coro-
zas e viña para a casa ben. Hai
en cousas que fumos para
adiante pero noutras para atrás.
O plástico tapa a auga, pero, por
exemplo, na coroza a parte de
adentro é dos fiunchos dos
xuncos que dá un pouco máis
de calor; é coma se levase pelo.
Por iso é importante facelas
ben, como se estivesen retella-
das para que non entre unha
pinga de auga, que discurra.�

Alexandre Regal
‘Os impermeábeis pasan máis a humidade
que as corozas’

’’Din as enquisas que a crise
económica está a producir
mutacións nas condutas,
nas regras e nas excepcións

a estas” 
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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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