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DESPRESTIXIO

Rosa Aneiros

X a antes de nada, teño unha
de boas e unha de malas.

Alba, a pequena exemplar de
vulcanoctopus hydrothermalis
axita o seu tutú branco e ponse
farruca. Estou moi contenta
porque acabades de descubrir a
Megaleledone setebens, un pe-
queno polbo que habita nas au-
gas da Antártida e cuns devan-
ceiros que roldan os 30 millóns
de anos. É unha das novidades
das que fala o primeiro Censo
de Vida Mariña, elaborado por
científicos de máis de 80 países,
e que aínda está por rematar. O
meu curmán dos polos havos
andar ben contento de que al-
guén repare nel, co presumido
que é! Disque o estudo estará fi-
nalizado en 2010. Isto está moi
ben. Que vos preocupedes por
coñecer o océano que compar-
timos. Pero, digo eu, ¿de que vos
vale tanto traballo se cunha
man investigades as especies e
coa outra acabades con elas? Xa
será menos!, protesto. Ai, non! O
13 de novembro fixo seis anos
que un buque petroleiro de no-
me Prestigenaufragou fronte ás
costas galegas provocando o
maior desastre ambiental da
súa historia. Saístes á rúa, be-
rrastes, esixistes medidas de
protección do litoral e o arreda-
mento do paso dos grandes bu-
ques pola costa e, que conse-
guistes? Anuncios e máis anun-
cios de hipotéticas medidas pe-
ro estades practicamente nas
mesmas, agardando como pas-
páns a que outro barco veña tu-
rrar contra os coídos. O que eu
digo, cunha man airear e con
outra tentar varrer. Xa vos acor-
daredes de santa Bárbara cando
trone. E Alba marcha espregui-
zando os seus tentáculos bran-
cos entre as fumarolas do abis-
mo, deixando un ronsel de bur-
bullas que anuncia a chegada
do mesmo inferno.�

’’

’’Saístes  á rúa, esixistes
medidas de protección do
litoral e o arredamento do
paso dos grandes buques

pola costa e,
que conse-
guistes?”

proxectos de desenvolvemento
social que teñen como obxecti-
vos as persoas que están en des-
vantaxe; neste caso o obxectivo
son as mulleres”, asegurou. Os
proxectos están articulados a
través do Plan Proder-Deloa, do
que forman parte todos os con-
cellos das dúas comarcas máis
entidades privadas como Pai-
deia, Caixanova ou distintos em-
presarios da hostalería. “É un
proxecto participativo, penso
que é o único xeito hoxe de po-
der facer cousas importantes”.

Ao longo dos últimos anos, o
Plano Proder-Deloa manexou
13 millóns de euros de fondos
europeos e facilitou a creación
dunha rede de casas de turismo
rural, dúas escolas infantís e un
centro para a terceira idade, ade-
mais da recuperación de distin-
tos espazos públicos. “É un logro
e un reto sermos capaces de tra-
ballar todos xuntos, mantelo no
tempo e facer un proxecto sostí-
bel”, indicou Mera.

Esta empresaria tamén está
implicada na produción da pelí-
cula O Apóstolo, un filme de de-
buxos animados realizados con
plastilina e que está ambientada
no Camiño de Santiago.�

Xosé Bocixa
A cofundadora do grupo Inditex
e empresaria Rosalía Mera fixo
votos por un cambio no país,
mais lembrou que mudar impli-
ca un proceso lento. En concre-
to, afirmou que “fannos falla no-
vos tempos en Galiza. Hai moi-
tas resistencias a cambiar por-
que cambiar é confrontarse co-
as incompetencias. Se vexo un
banzo, ou subo ou sei que teño
que baixar. Entón hai que facer
o camiño”. Estas considera-
cións realizounas no decurso
dunha entrevista, con A Nosa
Terra TV, na que informou so-
bre os proxectos nos que partici-
pa a Fundación Paideia para o
desenvolvemento das comar-
cas do Sar e a Barbanza.

Alén das dificultades que im-
plica a transformación do país,
Mera considera que hai que tra-
zar uns obxectivos. “Galiza ten
que seguir a apuntarse a proxec-
tos colectivos e non vernos sem-
pre como competidores, como
inimigos. Porque ás veces dá a
impresión de que paga a pena
que perdamos todos pero que
non gañe ningún”, explicou.

Mera tamén destacou a di-
mensión social das persoas em-

prendedoras e as obrigas que
teñen co resto da sociedade.
Neste sentido, sinalou que “hai,
por historia e por conxuntura,
momentos e persoas que po-
den ser máis relevantes e que,
penso, teñen a obriga de devol-
ver ou de apoiar proxectos,
nunha especie de redistribu-
ción dos bens, e de contribuír
ao desenvolvemento no que
podan, porque nós tamén reci-
bimos doutros. Paréceme que
non é nada extraordinario”.

COMARCAS DO SAR E DA BARBANZA.Sobre
os proxectos para as comarcas
do Sar e da Barbanza nas que es-
tá implicada a Fundación Pai-
deia, creada por ela mesma, Ro-
salía Mera explicou que “son

Rosalía Mera, creadora da Fundación Paideia

‘Hai moita resistencia ao cambio’

’’Galiza ten que seguir
a apuntarse a proxectos
colectivos e non vernos
sempre como
competidores,
como inimigos”

2.
INNOVACIÓN E EMPRESA

Rosalía Mera nun acto da Fundación Paidea. A.G.N.

A.Núñez Feixóo, presidente do PPdeG

Roi Casal.
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Aumenta a emisión de gases
contaminantes. A emisión de ga-

ses contaminantes procedentes

dos países industrializados incre-

mentouse nun 2.3 por cento en seis

anos, entre 2000 e 2006, segundo

cifras dadas a coñecer por Nacións

Unidas. Canadá, co 21 por cento, e

Europa Oriental, co 7,4, foron as zo-

nas que máis incrementaron as

emisións contaminantes.�
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de necesidade de representar
de forma pública unha posi-
ción social adquirida en xene-
racións recentes, mais tamén
da falta de información do
snobismo neófito. Postos a
escoller, moito mellor os Al-
pes e as zonas montañosas

H.V.
Ante a chegada da tempada
de neve, un avogado comina a
un xuíz, nun momento de
descanso, a achegarse até Xe-
neve, Suíza, se quere gozar de
tres días de lecer esquiando,
en lugar de ir a Candanchú ou
a calquera outra estación de
montaña española. A anécdo-
ta mostra dous dos trazos de
parte das clases medias aco-
modadas galegas: preocupa-
cións distintas da crise econó-
mica e descoñecemento á ho-
ra de elixir novas afeccións.

Segundo o barómetro do
centro de Investigacións So-
ciolóxicas (CIS) correspon-
dente a outubro de 2008, o
54,7% dos españois respon-
den que a economía é o prin-
cipal problema que existe ac-
tualmente en España. O paro
tamén está entre as principais
preocupacións dos cidadáns,
así como outras como a vi-
venda, a inmigración ou o te-
rrorismo.

Mais non todos os sectores
poñen o acento nas cuestións
económicas ou sociais. Hai
grupos para os que as súas
preocupacións teñen que ver
coa calidade educativa, o
exercicio das liberdades públi-
cas ou mesmo onde pasar as
vacacións.

O turismo como fenómeno
de masas global nace a princi-
pios dos anos cincuenta do
pasado século, mais non é até
1970 cando se rexistran no
mundo máis de cen millóns
de viaxes anuais, a maior parte
deles dentro de Europa. Espa-
ña coñeceu este estoupido
nos anos sesenta, mais só co-
mo país receptor de visitantes.

O gran crecemento mundial
do turismo tivo lugar a media-
dos dos anos oitenta e España
comezou a ser emisora de tu-
ristas nos anos 90, cando na-
ceron as compañías aéreas Air
Europa e Spanair. A masifica-
ción do turismo como fenó-
meno emisor no Estado espa-
ñol chegou a principios do ac-
tual século, cando se popula-
rizaron as liñas de baixo custo.
Galiza incorporouse a todos
estes cambios con cinco anos
de atraso respecto ao conxun-
to de España.

CASO ESPAÑOL. O concepto de
turismo como actividade de
lecer comezara a agromar nas
clases medias españolas nos
anos setenta. Eran activida-
des estacionalizadas e dentro
do ámbito español; a saber: as
praias mediterráneas en ve-
rán e as estacións de montaña
do centro peninsular ou dos
Pirineos en inverno, aínda
que sempre predominou a
viaxe á procura do sol e do
mar. A masificación do litoral
levantino  foi moi anterior ao
nacemento da burbulla imo-
biliaria e estivo animada po-
las compras das clases me-
dias dun apartamento na
praia. Respecto ás estacións
de montaña, as visitas da fa-
milia real a Baqueira Beret
impulsaron un turismo inver-
nal moi limitado polas condi-
cións meteorolóxicas. 

As clases medias españolas
descubriron tarde o estran-
xeiro e algúns sectores abra-
zaron o turismo internacional
con paixón de arribistas sen-
lleiros. A anécdota que inicia
esta reportaxe é un caso típico

dos cantóns alemáns ou ita-
lianos que Xenebra e os can-
tóns franceses. Á hora de su-
marse ás tendencias mun-
diais, as clases medias espa-
ñolas tamén pagan os déficit
formativos dunha incorpora-
ción serodia.�

Esquiar en tempos de crise
Chega a tempada de neve. Algúns sectores
das novas clases medias organizan
o seu lecer sen preocuparse
dos problemas derivados da economía

DIÑEIRO E LECER

’’O barómetro do CIS de
outubro revela que as
principais preocupacións
dos cidadáns son
a economía e o paro”

Factoría de Ence-Elnosa

na ría de Pontevedra.
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aos que corresponden as terras
que anegou no ano 1991. Os
seus munícipes agardan que,
cando menos, o novo canon da

que ven como os grandes be-
neficiarios da acción política
dos gobernantes galegos.

O NOVO VALOR CATASTRAL. Dende
Madrid, o goberno central mu-
dou os baremos para establecer
o valor catastral dos encoros a
partir deste ano. A modificación
supón, en liñas xerais, unha bai-
xada importante do imposto de
ben inmobles, que deben pagar
as empresas eléctricas aos con-
cellos que no seu día anegaron.
Acentuouse este descenso espe-
cialmente nos encoros de máis
de corenta anos e os dos tramos
medios dos ríos. 

En Castrelo de Miño, o im-
posto pagado por Unión Fenosa
supuña a cuarta parte do orza-
mento anual, próximo ao millón
de euros. A partir deste ano, a
compañía eléctrica abonará só
cincuenta e catro mil. Este enco-
ro anega oitocentas hectáreas en
zona de viñedo de calidade. Para
o alcalde Xurxo Rodríguez, a de-

Alberte Rivero [TEXTO E FOTOS]

O de Castrelo de Miño
é un dos moitos
exemplos de conce-
llos afectados polo

novo regulamento estatal, que
as alcaldías afectadas entenden
coma unha cesión as empresas
eléctricas. Están afectados por
esta nova normativa máis de co-
renta concellos galegos. 

Se cabe, a situación do en-
coro do Lindoso aínda é máis
grave. Electricidade de Portu-
gal, empresa que o explota,
non paga ningún  imposto nos
concellos de Entrimo e Lobios,

Xunta os premie a eles, aínda
que dubidan de que a maioría
do investimento non vaia pa-
rar os concellos costeiros, aos

cisión é un pacto coas eléctricas
do goberno central e “aos únicos
que perxudica é a nós, oitocen-
tas hectáreas que podían ser de
viñedo e que a partir de agora
non lle xeran practicamente na-
da ao Concello”.

Ademais, amparándose nun-
ha sentenza do Supremo, as
eléctricas poderían esixirlle a
Castrelo a devolución de máis de
cen mil euros, cobrados de máis
en moitos municipios, entre os
anos 1992 e 1996. 

Os concellos de Lobios,
Bande, Muiños e Lobeira, que
cobraban do encoro das Con-
chas preto de cento vinte mil
euros, pasarán a cobrar moito
menos. No caso de Lobios, se-
tecentos euros anuais. En Ban-
de e Muiños a reducción é de
un vinte por cento. 

O senador do BNG, Xosé Ma-
nuel Pérez Bouza, presentou un-
ha enmenda na mesa do senado
afín de evitar esta caída vertixi-
nosa do valor catastral. Os

AALDEAGLOBAL.4. ANOSATERRA
20-26 DE NOVEMBRO DE 2008

O novo valor catastral dos terreos ocupados por embalses
traerá consigo a redución vertixinosa de ingresos dos concellos
afectados. Dende este ano, Castrelo de Miño, pasará de cobrar
máis de douscentos corenta mil euros do imposto de bens
inmobles a menos de cincuenta e catro mil

>>>

ACORDO ENTRE O GOBERNO CENTRAL E AS ELÉCTRICAS

En Castrelo de Miño [sobre estas liñas e abaixo] o imposto pagado por Unión Fenosa era de 240.000 euros, case a cuarta parte do orzamento anual, agora pasará a pagar só 54.000.

Os concellos con encoros
afóganse de novo

>>>
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alcaldes son optimistas e
agardan que haxa un consenso
político para revertir a situación
anterior, xa que está tratando de
exercer unha forte presión a tra-
vés da Asociación de Concellos
con Encoros, con sede en Lleida.
Segundo o estudo realizado por
Pérez Bouza os máis afectados
son vinte catro concellos ouren-
sáns especialmente os anegados
polos encoros do Bao, Cenza,
Mourela, Velle, As Conchas e
Castrelo. Paradoxalmente, dase
a circunstáncia de que a menor
produción de enerxía maior re-
ducción do valor catastral. A no-
va normativa data de novembro
do ano pasado pero comenzou a
aplicarse nos novos cobramento
de impostos actuais.�

>>>

A estas alturas non é a primei-
ra vez que este encoro afoga
as economías dos concellos
limítrofes. A súa construción
levou por diante unha vila
próspera, Portoquintela. Nes-
te lugar había máis de corenta
comercios, zapatarías, ferre-
tarías, ultramarinos, sala de
baile, latoiros, casas de baños
e incluso servizos coma far-
macia, médico, veterinario,
escola mixta, banda de músi-
ca e policía secreta. 

Desapareceu todo e os ve-
ciños transladáronse a Muí-
ños, Xinzo ou Ourense con
pouco máis que o posto. In-
demnizáronos con tres pese-
tas o copelo [un copelo equi-
vale a 20 metros cadrados].
Os montes comunais tiveron
que entregalos como agasa-
llo ao Réxime. O seu medio
de vida desapareceu. 

A pesar de vivir en plena
ditadura, os comerciantes
colocaron dúas pancartas ao

paso do caudillo. O día da
inauguración, dezaseis de
setembro de 1949, todos os
presentes poideron ler:
“Franco si, justicia también”
e “Franco, el pueblo quiere
hablarte”. A garda civil detivo
os homes maiores de idade e
transladounos ao Goberno
Civil de Ourense. Algún dos
que colocaron as pancartas,
coma é o caso de Xosé Váz-
quez, ante o medo de acabar
na cadea, permaneceu es-
condido na casa duns fami-
liares durante un tempo.�

A historia das pancartas
de Portoquintela

A administración franquis-
ta so compensou debida-
mente os concellos de
Muíños e Bande con tres-
centas mil pesetas, para
construír a ponte do Pol-
drado, co fin de unir as dú-
as beiras do Limia, obxeti-
vo inacabado a día de hoxe. 

Os alcaldes, amparán-

dose talvez en que o Limia
é o rio do esquecemento,
preferiron non lembrar o
destino dos cartos e adica-
los a outros menesteres.
Sesenta anos despois a
ponte segue sendo unha
ilusión dos máis combati-
vos, coma o club Fontefría
e Lino Perdiz.�

Cartos esquecidos
sobre o río do esquecemento

Unha vista de Poroquintela na actualidade.

Xosé Vázquez escondeuse na casa

duns parentes por medo ao cárcere.

Se é de dubidosa xustiza este
agasallo ás eléctricas por parte
do goberno central, aínda é
menos entendíbel que EDP, a
empresa encargada de explo-
tar o encoro do Lindoso, non
lle abone nada en impostos
aos concellos da Baixa Limia.

Foi a última gran presa cons-
truida na Galiza. En decembro
do ano 1991 anegou lugares co-
ma Buscalque ou Aceredo e o
val que, a carón do Limia, une as
terras de Lobios e Entrimo. Aín-
da que a obra se demorou, por
cuestións administrativas, o
acordo de construción deste
encoro de carácter internacio-
nal, fora tomado por Franco e
Salazar trinta anos antes. No ci-
tado acordo establecíase que a
empresa que o explotara non
estaría obrigada a pagar ningún
imposto os concellos galegos.

Coas comportas e a central
na cámara municipal portu-
guesa de Ponte da Barca, os
concellos de Entrimo e Lobios
non reciben nin un euro en to-
do o ano. Xosé Medela, alcalde
de Lobios, o concello que máis
terreo ten anegado, tratou de fa-
cerlle chegar ao goberno central
a necesidade de mudar este

trasnoitado acordo, polo de
agora sen resultado. 

“Temos no noso territorio,
sinala Medela, a central das
Conchas e case a totalidade do
encoro do Lindoso. A partir des-
te ano recibiremos un total de
setecentos euros anuais. É total-
mente inxusto”. 

Cando se contruíu este en-
coro abonáronselle aos veciños
cantidades nalgún caso próxi-
mas ao millón douscentos mil
euros. Isto levou a que moitos
dos antiguos residentes en Ace-
redo, lugar anegado, se trasla-
dasen máis arriba a carón da
presa e da N-540, o chamado
Aceredo Novo, de dubidosa le-
galidade urbanística. Construí-
ronse mansións, algunhas de-
las inacabadas, nas que non ha-
bitan durante todo o ano máis
de tres familias.�

O encoro de Lindoso e o mal acordo
de Franco

’’Temos o encoro das Conchas
e case a totalidade do
de Lindoso e vannos dar
setecentos euros anuais”

[Xosé Medela]
Alcalde de Lobios.

Encoro de Lindoso.

’’A decisión é un pacto entre
as eléctricas  e o goberno
central e os únicos
perxudicados somos nos” 

[Xurxo Rodríguez]
Alcalde de Castrelo de Miño.

Os alcaldes son optimistas
e agardan que haxa
un consenso político
para revertir a situación”

’’

>>>
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HANNAH,
ELUANA

Manuel Cidrás

U nha sociedade que refle-
xiona ao ditado da cróni-

ca xudicial e das páxinas de su-
cesos ten inoculado o virus da
morbosidade. Seguramente é
unha secuela do que algúns
chaman sociedade da informa-
ción pero que se caracteriza
mellor como sociedade do es-
pectáculo: canto máis flúe a in-
formación máis se agudiza a
nosa condición de espectado-
res de noticias.

Velaí a maré de opinións so-
bre as novas das resolucións
xudiciais sobre a decisión de
Hanna Jones –13 anos sufrin-
do– de non se someter a un
trasplante que prolongue a súa
agonía, ou sobre a vontade dos
pais de Eluana Englaro –16
anos en coma– de non manter
artificialmente a súa vida vexe-
tativa. Leva razón o pai de Elua-
na en laiarse de que unha deci-
sión tan íntima se convertese
en debate xudicial e ocasión
para que cadaquén luza as súas
crenzas pretendendo gobernar
un drama alleo.

Non logro entender o vitalis-
mo bioloxicista dos que máis
que a favor da vida están en
contra da morte, sendo esta co-
mo é un destino ineludíbel. Nin
o integrismo relixioso dos que
conciben o sufrimento vital co-
mo unha ofrenda dignificadora
a un Deus que, se creou a vida,
tamén creou a morte como cul-
minación do ciclo vital. Tam-
pouco estou seguro de que ese
Deus poida reclamar semellan-
tes ofrendas de dor, como hoxe
se admite comunmente que
ese Deus non reclama sacrifi-
cios humanos. En todo o caso,
se na consciencia de algúns ani-
ñan ecos daquela barbarie bai-
xo a especie de culto á vida en-
tendida como un don imper-
fecto, admito o seu sacrificio
persoal pero non lles podo con-
ceder o dereito a gobernar a mi-
ña consciencia conforme aos
ditados da súa. �

’’

Non logro entender o
vitalismo bioloxicista
dos que máis
que a favor
da vida
están en
contra da
morte”

’’

Ultimamente está moi de moda
o ecumenismo e a interrelixiosi-
dade; en parte porque na aldea
global humana do século XXI é
imposible xa un pensamento e
unha relixión única. A realidade
plural das culturas inevitable-
mente relacionadas e mesmo
mesturadas, impoñen unha in-
terculturalidade e unha interre-
lixiosidade só cuestionado po-
los fundamentalismos intole-
rantes, cada vez máis illados. Pe-
ro tamén porque a forza da his-
toria foi levando a persoas e co-
lectivos desde a exclusión á in-
clusión, facéndose cada vez
máis conscientes de que a ver-
dade non é posuída por nin-
guén, é so cabe un achegamen-
to plural a ela. Porque a mesma
verdade é polifónica, e velaí está
a súa riqueza. Así, no mundo
das relixións, coma no das cul-
turas, o único realmente válido
é unha harmonía invisible, pois
nin é posible nin desexable un-
ha cultura universal nin unha
relixión universal, ou unha teo-
ría universal da relixión que
busque acadar unha síntese
global de todas as relixións, un
estéril esperanto ecuménico.

Isto é o que pretende desde
hai máis de medio século Rai-
mon Panikkar, con quen cele-
brabamos o pasado 2 de no-
vembro o seu 90 aniversario en
Tavertet. Este pensador catalán
universal, filósofo e teólogo, é a
meirande referencia actual do
pensamento interrelixioso. O
seu é un ecumenismo-ecumé-
nicoauténtico e consecuente,
alén de modas ou improvisa-

cións. A súa longa e intensa vida
e a súa amplísima obra (sesenta
libros e preto de 2000 artigos)
son a busca non dunha imposi-
ble relixión universal, senón de-
sa harmonía invisiblede todas
as relixións, porque a súa rique-
za está en ser partes dun todo
harmónico (The Invisible Har-
mony: A Universal Theory of
Religion or a Cosmic Confiden-
ce in Reality?). Soamente desde
esa harmonía podemos ache-
garnos á verdade total, que non
posúe ningunha das relixións
particulares; tampouco a reli-
xión cristiá (Cf. a introdución ao
seu pensamento e ao seu itine-
rario vital, coa referencia com-
pleta da súa obra no meu Más
allá de la fragmentación de la te-
ología, el saber y la vida. Raimon
Panikkar, Tirant lo Blanch, Va-
lencia 2008; tamén en Dios,
Hombre, Mundo. La Trinidad
en Raimon Panikkar, Herder,
Barcelona 2008).

O pensamento de Panikkar
nace da busca dun todo armó-
nico, relacionado; da necesida-
de de  integración do conxunto
de toda a realidade en todas as
súas dimensións: “Recoller os
fragmentos para que nada se
perda”, até os anacos máis pe-
quenos –di con Xn 6,12– para
reconstruír ese todo harmóni-
co: “Nada se despreza... Todo
está integrado, asumido, trans-
figurado” (La intuición cosmo-
teándrica). A principal caracte-
rística é estaobsesión polo todo:
“Non é cuestión de parte algun-
ha... É cuestión do todo”, di en El
silencio del Buddha, un dos

seus libros máis emblemáticos.
De aí que outra clave está

na relatividade de todas esas
partes, fronte ao absolutismo
dunha delas. Aínda que relati-
vidadenon é o mesmo que re-
lativismo: “O dilema non é re-
lativismo ou absolutismo, se-
nón o recoñecemento darela-
tividade radicalde toda a Reali-
dade” (La Trinidad. Una expe-
riencia humana primordial).
Esta relatividade radicaldebe
aplicarse á nosa relación hu-
mana, á nosa relación co mun-
do e á mesma realidade divina,
porque Deus é pura relación.

Do mesmo xeito, a teoloxía
de Panikkar, aínda que parte
dos arquetipos cristiáns, ten
moi presente as dimensións re-
lixiosas, místicas e teolóxicas do
pensamento hindú e buddhis-
ta. Isto dalle a súa teoloxía un ca-
riz absolutamente ecuménico;
unha teoloxía que nace dun diá-
logo que chama intra-relixioso.
Porque Panikkar no só non te-
me achegarse a outras tradi-
cións, convencido da súa rique-

za, senón que considera esta re-
lación como indispensable. Un-
ha frase moi significativa é:

“Quixera ser fiel á intuición
buddhista, non apartarme da
experiencia cristiá e non des-
conectarme do mundo cultu-
ral contemporáneo... Son cris-
tián e hindú, pero decátome
de que aquí no acaba a miña
peregrinación... ¿Por qué er-
guer murallas e manter celo-
samente as separacións?” (El
silencio del Buddha).

“As relixións están moribun-
das, pero a relixiosidade, ou me-
llor, a espiritualidade –di– non
desaparecerá endexamais”. O
cristianismo debe tomar nota
disto e saber adaptarse ao tem-
po presente, deixándose ilumi-
nar pola luz doutras crenzas,
enriquecendose coa súa her-
danza.  “O farol de occidente
non é o único farol que temos -
di–... A verdade é máis ampla,
máis fonda, ou mesmo poder
ser outra distinta da que eu ou
nós vemos con claridade e dis-
tinción” (Sobre el diálogo inter-
cultural). Por iso, cómprenos
unhainterpenetración, unha
fecundidade recíproca de todas
as culturas e relixións. A tarefa é
realmente difícil, pero como es-
cribe o mesmo Panikkar:  

“A única cousa que de ve-
ras val a pena tentar é o impo-
sible. As cousas que pertencen
ao orde do posible, xa as fan as
máquinas mellor que nós. O
humano é a arte do imposi-
ble... Compre avanzar sen
medo e vencelo si se presenta”
(La nueva inocencia).�

RAIMON PANIKKAR,
UN PENSADOR ECUMÉNICO

TRIBUNA �Victorino Pérez Prieto.
Autor de Más alla de la fragmentación de la teología, el saber y la vida. Raimon Panikkar,e tamén de Dios, Hombre, Mundo. La Trinidad en Raimon Panikkar.

’’A teoloxía de Panikkar,
aínda que parte
dos arquetipos cristiáns,
ten moi presente
as dimensións
do pensamento hindú
e buddhista”

Vitorino Pérez Prieto [á dereita] con Salvador Panikkar.
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ción”o conflito. Malia que Suá-
rez promete que a coalición se-
guirá á marxe de quen controle
finalmente TG, tamén di
“manter contactos con toda
Terra Galega”. A Xustiza anu-
lou o último congreso de TG.
Así o demandou o sector de

Gato, quen acusa ao grupo de
Padín de engordar artificial-
mente o censo de afiliados pa-
ra gañar a asemblea. O grupo
de Padín e Tobío recorreu.
Mentres, Padín exerce como
presidente de TG e Gato como
coordinador.�
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Mauel Vilas
PG e TG definen Galiza como
“nacionalidade histórica” e din
que seguirán xuntos máis alá
dos comicios. “Isto non é unha
simple coalición electoral”, in-
sistiu Padín na presentación da
alianza en Compostela. O pre-
sidente de TG aposta por ocu-
par o papel da defunta Coali-
ción Galega (CG), malia que “o
BNG moderouse moito”.

O presidente do Partido
Galeguista, Manuel Suárez,
adianta que a defensa do gale-
go é unha das grandes reivin-
dicacións pois “o castelán non
está ameazado”. Suárez ta-
mén denuncia o “atraso da re-
forma do Estatuto” e a “débe-
da histórica” do Estado co pa-
ís. Sobre as expectativas elec-
torais, Súarez xulga que “o es-
pazo de centro galeguista é
tan amplo como para acadar a
maioría social”. En canto a hi-

potéticos pactos, o presidente
do PG di que “quen máis ofre-
za disporá do noso apoio”. Pa-
dín, ex-conselleiro de Sanida-
de con CG, anima aos 120
“partidiños que se presenta-
ron nas municipais” a sumá-
rense á coalición.

O certo é que a alianza nace
tolleita pola loita interna en TG.
O seu liderado decídese nos tri-
bunais entre o grupo de Pablo
Padín e Xermán Tobío fronte o
que lidera Xoán Gato, alcalde
de Narón. A coalición co TG
asinouse sen que Gato fose
consultado, din fontes próxi-
mas ao alcalde. “Son tres ami-
gos que non están de acordo
porque perderon unha vota-
ción”, acusa Tobío en referen-
cia ao grupo de Gato. “Eu son o
presidente de TG e representa-
mos a totalidade do partido”,
insiste Padín. Con todo, o PG
admite seguir con “preocupa-

Entrar no Parlamento cunha oferta de
‘galeguismo de centro’. É a aposta da alianza
para as autonómicas entre o Partido
Galeguista (PG) e a parte de Terra Galega (TG)
que lidera Pablo Padín

Terra Galega únese ao Partido Galeguista
GALEGUISMO DE CENTRO

ONDE
ESTÁN AS VIVENDAS?

Cada día entendo menos. Os
noticieiros fártanse de dicir que
sobran miles e miles de viven-
das en Galiza e ao mesmo tem-
po os políticos anuncian a to-
das as horas que van construír
miles e miles de vivendas. En
que quedamos? Ou sobran pi-
sos baleiros ou fan falta, unha
de dúas. Non me vale dicir que
hai moito piso pechado pero
que necesitamos construír no-
vos pisos para que os mozos te-
ñan acceso a unha vivenda.

O que eu penso é que real-
mente a construción é algo así
como unha necesidade creada,
que se para ese sector son tantos
os quebradeiros de cabeza para
os políticos que lles sae máis
rendíbel construír por construír,
subvencionar a compra e todos
tan panchos. E o problema non
é ese, porque desgraciadamente
cométense moitos excesos co-
merciais de consumismo e este
sería un máis como o abuso de
compras de teléfonos móbiles
ou ordenadores.

A cuestión de fondo é que
mentres pensemos na vivenda
como unha posesión onde

asegurar os nosos aforros do
futuro, o sistema fallará. Vivir a
colleito debería ser como o co-
mer: non subvenciones os áti-
cos ou os chalés como non
subvencionamos a champaña
ou o caviar pero un piso accesí-
bel debería estar ao alcance de
todos. E xa sei que o que digo o
repiten os políticos moitas ve-
ces pero nunca vemos que se
pase das palabras, empezando
pola Xunta, que prometeu
cambiar todo neste mundo e
vai acabar a lexislatura sen
cambiar nada.�

Emila Fernández
(Vigo)

CARTAS

XO
SÉ

 L
O

IS

Xermán Tobío, Pablo Padíne Manuel Suárez, na presentación do acordo.

’’A coalición de centro
nace eivada pola desunión
en Terra Galega”
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Luís Lamas

X a hai tempo que non es-
coitamos a Georgie Dann

con aquelas cancións malas a
máis non poder, pero pegadi-
zas, que eran éxito cada verán.
Preguntábame eu onde anda-
ba o tal Georgie, e de súpeto
atopeino: traballa de asesor na
Xunta.

Só así se explica o crece-
mento exponencial que tive-
ron os chiringuitos dende que
o bipartito goberna no país. 

Cómpre lembrar que o PS-
deG levaba no seu programa o
compromiso de reducir a ad-
ministración paralela. A reali-
dade é ben distinta. Durante a
lexislatura creáronse: o Con-
sorcio Galego de Servizos So-
ciais e Benestar, a Sociedade
Galega de Servizos Sociais, a
Fundación Ciclismo Galego, a
empresa Servizos Agrarios Ga-
legos, o Instituto Galego de Ca-
lidade Alimentaria, a Funda-
ción Illa de San Simón, o Insti-
tuto de Estudos Turísticos, o
Instituto de Estudos do Terri-
torio, a S.A. Xestora do Banco
de Terras, o Instituto de Segu-
ridade e Saúde Laboral, a
Axencia de Protección da Le-
galidade Urbanística, a Fun-
dación Galega para a Socieda-
de do Coñecemento, a Axen-
cia Galega de Emerxencias e
mais a Axencia Galega das In-
dustrias Culturais. E algún
máis que seguro esquezo. 

Anxo Quintana propón
agora a creación dun Instituto
Galego de Crédito Oficial, xus-
to no momento no que o ICO
incrementa as súas liñas de fi-
nanciamento que xa acadan o
2 por cento do PIB español. É
necesario duplicar organis-
mos? Queremos que haxa fi-
nanciamento ou preferimos
mangonealo? 

Innecesario si parece, máxi-
me porque tal función ade-
mais do ICO, téñena que facer
as caixas. O chiringuito xa pa-
sou de moda. �

O CHIRINGUITO
’’

’’O PSdeG levaba no seu
programa o compromiso
de reducir
a administración
paralela. A realidade
é ben distinta”

Cada novo produto mercanti-
lizábel que se lle extrae á natu-
reza pasa de contado das
mans públicas ás privadas,
mediante fórmulas de conce-
sión, normalmente por perío-
dos de tempo bastante longos.
Isto é o que sucede, por exem-
plo, coa nova fonte enerxética
das eólicas. Nas concesións
aprobadas baixo o goberno da
Xunta do Partido Popular, em-
presas que non teñen sede en
Galiza e que polo tanto non
pagan aquí os seus impostos,
caso de Iberdrola e Endesa, re-
cibiron a concesión de 17 e 18
parques, e 568,6 e 443,2 MW
respectivamente, dos tres mil
concedidos en total. As em-
presas de capital galego non ti-
veron moita presenza no re-
parto, malia paradoxalmente
dicirse o PPdeG representante
singular dese empresariado.
Até franceses, australianos e
xaponeses lograron a súa par-
te de cota, gozando dun xene-
roso sentido globalizador que
rara vez se aplica á recíproca.
Apenas existiron protestas sig-
nificativas ou debate ao res-
pecto.

Chegado o momento ac-
tual, cunha nova fase de con-
cesións en marcha, resulta, de
modo novidoso, que a polé-
mica se prodiga por todas
partes. A razón de moito deste
malestar parece encontrarse
en que o actual bipartito pre-
tende, dito a groso modo, que
unha parte –menor– da pro-
piedade permaneza en mans
públicas, e que os empresa-
rios, donos da adquirida con-
cesión se comprometan a rea-
lizar algún proxecto industrial
na comunidade. 

A opción pode molestar a
algúns empresarios, certa-
mente, pero tamén pode be-
neficiar a outros. Nada disto é
ilegal nin estraño se se realiza
de modo transparente e, non

cabe dúbida de que o debate
actual garante moita máis
transparencia da habida, por
exemplo, no proceso anterior,
no que, por certo, non houbo
concurso. Por que entón tan-
to escándalo?

España pode rexeitar a
oferta rusa de compra de Rep-
sol, os norteamericanos po-
den estudar medidas protec-
cionistas para o futuro inme-

diato, igual que o fixeron no
pasado. Todos os manuais de
historia económica narran
con detalle as medidas de
protección de sectores clave
nas súas fases de desenvolve-
mento industrial en países co-
mo os Estados Unidos ou
Francia. Lula critica hoxe, en
nome de Sudamérica, o pro-
teccionismo que aplican os
países desenvolvidos en de-
terminados ámbitos. Diríase
que todos teñen dereito a fa-
cer o que á comunidade autó-
noma galega se lle cuestiona. 

O baremo das concesións
eólicas, en proceso de estudo,
foi elaborado con respecto ás
normas da economía aberta,
introducindo, iso si, algúns re-
quisitos habituais, como dici-
mos, noutros ámbitos. O re-
sultado é que hai máis empre-

sarios galegos e con ofertas
mellor preparadas. E aquí vén
a pregunta principal: non é
acaso iso positivo para Galiza?
Por que protestan tan alpori-
zadamente os populares?
¿Con quen se identifican máis
Núñez Feixóo, Baltar e com-
pañía, con Florentino Pérez
de ACS, a caixa bilbaina BBK,
a levantina Bancaja, etc. que
gobernan Iberdrola, xunto
cos italianos de Enel e a fami-
lia Entrecanales que mandan
en Endesa, así como coas em-
presas xaponesas e australia-
nas ou doutros países que pi-
cotean nestes concursos ou
cos galegos Tojeiro, Jove, Co-
llazo, Epifanio Campo, Jacin-
to Rey, Amancio Ortega, Ma-
nuel Gómez Franqueira, José
Luís Gómez Suárez ou Jacobo
Couceiro? �

CALES SON OS EMPRESARIOS DO PPdeG?
TRIBUNA �Manuel Veiga.

Autor de Más alla de la fragmentación de la teología

O presidente do PPdeG, Alberto Núñez Feixóo, nunha xuntanza con empresarios en Santiago.  Antonio Fontenla, presidente

da CEG, [á dereita].                                                                                                                                                                                                                                                       PEPE FERRÍN / A.G.N.

’’O debate actual garante
moita máis transparencia
da habida no proceso
anterior, no que, por certo,
non houbo concurso”
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A UPG despediu, entre aplausos,
o seu presidente e fundador,
Bautista Álvarez e reelixiu como
secretario xeral a Francisco Ro-
dríguez, quen non embargante
anunciou que esta é a última vez
que se presenta ao cargo. O XII
Congreso deste partido, que se
segue definindo como naciona-
lista e marxista, celebrouse os
días 15 e 16 en Compostela, e
marcará sen dúbida o inicio dun
cambio xeracional na máis an-
tiga organización nacionalista.

Francisco Rodríguez centrou
boa parte do seu discurso na
crise económica e en Obama.
Aínda que gabou a importancia
dos cambios, preveu unha esca-
lada norteamericana no conflito
de Afganistán, tarefa na que o Es-
tado Español será “cómplice”.
“O Estado usa como carne de ca-
nón os fillos do noso pobo”, de-
nunciou tamén en relación aos
galegos caidos nesa guerra. Case
o 20% dos mortos do Exército es-
pañol son da nosa comunidade.

Rodríguez matizou, por ou-
tra parte, as súas críticas ao socio
de goberno, o PSdeG, aínda que

afirmou non saber “porque o
presidente da Xunta lle ten tanto
pavor ou tanta ambigüidade a
que Galiza teña un instituto de
crédito propio”, en referencia ás
idas e voltas de Touriño ante a
proposta do BNG.

Rodríguez fixo tamén un
chamamento á unidade nacio-

nalista fronte a “hipercriticis-
mos” e puxo en valor as modifi-
cacións políticas que o naciona-
lismo consegue introducir,
aínda que ás veces poidan pare-
cer menores. 

Pola súa parte, o portavoz na-
cional do BNG, Anxo Quintana,
gabou na súa intervención
como convidado a “actualiza-
ción” do discurso da UPG. O Vi-
cepresidente da Xunta insistiu
en que o “proxecto transforma-
dor” do Bloque “debe levar
pobo detrás”, para o que cóm-
pre construír “maiorías sociais”.
Quintana eludiu a crítica aos
seus socios no Goberno. Iso si,

denunciou as “limitadas com-
petencias” e o “aínda peor fi-
nanciamento” da Xunta. “A au-
tonomía non colma as nosas as-
piracións como nacionalistas”,
advertiu. 

Tanto Quintana como Rodrí-
guez gabaron o veterano Bau-
tista Álvarez, quen deixa a presi-
dencia da UPG a petición pro-
pia. A ovación cando o militante
máis novo e o máis vello lle en-
tregaron a bandeira da estrela
vermella durou dez minutos.
Emocionado, Álvarez subiu ao
estrado pero non se dirixiu ao
público salvo para pedir a fin
dos aplausos.�
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A despedida de Bautista Álvarez
marca un cambio xeracional na UPG

Carlos Aymerich

A cimeira de Washington
non defraudou. Con

efecto, non se acordou nada de
interese que vaia supor mudan-
zas de fondo no sistema finan-
ceiro e económico internacio-
nal, ficando diferidas para o
longo prazo as medidas máis
ambiciosas a respecto dos para-
ísos fiscais, a normalización das
normas contábeis co fin de in-
crementar a transparencia do
sistema financeiro ou o control
das axencias de cualificación.
Nada extraordinario. En reali-
dade se por algo destaca o do-
cumento é pola súa ortodoxia.
En parte ningunha do acordo se
acollen opcións tales como so-
meter a tributación ou restrinxir
as transaccións financeiras in-
ternacionais... De facto séguese
confiando nos instrumentos do
mercado e na actuación dos
axentes privados para saír
dunha crise que eles propios
provocaron quitadas, iso si, as
medidas excepcionais que, fi-
nanciadas con recursos públi-
cos, haxa que acometer no
curto prazo para rescatar a
banca privada.

“O noso traballo vaise guiar
pola confianza compartillada
nos principios do mercado,
nunhas condicións de comer-
cio e investimento sen trabas”,
reza un dos primeiros parágra-
fos do acordo, sen asomo nin-
gún de mala consciencia nin, o
que é peor, propósito de
emenda. Bush xa o adiantara
no brinde da cea de benvida.
Quizais por iso, para non come-
zar tan axiña a desmentir as
promesas realizadas en cam-
paña, Obama preferiu non apa-
recer pola xuntanza. Non así
Zapatero que, finalmente, lo-
grou a súa cadeira canda Ho-
landa e Chequia. “Dareiche o
que me pidas”, disque lle pro-
meteu a Sarkozy. É de agardar
que Citröen non sexa o pri-
meiro prazo do pagamento.�

G-20
’’

’’Séguese confiando nos
instrumentos do mercado
e na actuación
dos axentes privados
para saír dunha crise
que eles provocaron”

Francisco
Rodríguez anuncia
que non se volverá
presentar á
secretaría xeral

’’Francisco Rodríguez fixo
un chamamento á unidade
nacionalista fronte
a hipercriticismos”

Bautista Álvarez recibe unha bandeira galega na súa retirada como presidente da organización. MANUEL VILAS

O Auditorio de Galicia víase re-

pleto, cun milleiro de militantes,

simpatizantes e convidados, en-

tre elas parte importante da cú-

pula das consellerías nacionalis-

tas, do grupo parlamentario do

BNG e da contorna social próxima

ao Bloque. No novo Comité Cen-

tral figuran, entre outros, Alfredo

Suárez Canal (conselleiro de Me-

dio Rural), Bieito Lobeira (depu-

tado), Ana Pontón (deputada),

Rubén Cela (director xeral de Xu-

ventude), Francisco Jorquera (de-

putado no Congreso), Iria Aboi

(Galiza Nova), Tareixa Paz (vice-

presidenta do Parlamento) e Xe-

sús Seixo (secretario xeral da CIG).

Seixo e Lobeira foron dos máis

aplaudidos, igual que a directiva

do Encontro Nacional Labrego,

corrente do Sindicato Labrego

Galego (SLG). Os máximos diri-

xentes do SLG non acudiron a

Santiago tras os recentes enfron-

tamentos con Medio Rural. Si esti-

veron, como organizacións convi-

dadas, ADEGA, AS-PG, a Asocia-

ción de Escritores en Lingua Ga-

lega, os Comités Abertos en repre-

sentación do estudantado e a CIG,

entre outras.

Xosé Manuel Fernández (Pon-

tevedra), Daniel Gómez (Ou-

rense), Xesús Méndez (Lugo),

Xosé Carlos Pazos (Vigo), Manuel

Rei (Ferrolterra) e Martiño Santos

(Compostela) son os coordinado-

res comarcais. Á fronte de todos

eles segue Francisco Rodríguez,

tamén secretario de Acción Insti-

tucional do Bloque.�

Seixo e Lobeira
entre os máis aplaudidos

Mesa do XII congreso da UPG. MANUEL VILAS
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Xan Carballa
Desde o mes de xullo é secreta-
ria de organización dos socialis-
tas galegos e número 3 do PS-
deG. Mar Barcon, médica, nada
en Ortigueira, diputada autonó-
mica e concelleira na Coruña,
móstrase segura de que o fun-
cionamento do bipartito garán-
telle a continuidade despois das
eleccións, “a proba é a cam-
paña descalificatoria e sen pro-
postas do PPdeG”.
AA  lleexxiissllaattuurraa  eessttáá  ccuullmmiinnaannddoo  ee
nnaacceeuu  ccoonn  mmooiittaass  eexxppeeccttaattiivvaass
ddee  ccaammbbiioo..  CCrreeee  qquuee  oo  bbiippaarrttiittoo
ccoollmmoouu  eessaa  eessppeerraannzzaa??
Houbo un intento de cambiar o
modelo apoiando o tecido pro-
dutivo, creando case desde a
nada un sistema de protección
social que nos vai levar uns anos
consolidar, con cambios na sa-
nidade...  Todo o mundo ten
moitos lugares aos que mirar no
seu entorno inmediato para
percibir a fondura dese cambio.
EE  ccoommoo  vvaann  aass  rreellaacciióónnss  eennttrree
ssoocciiooss  ddee  ggoobbeerrnnoo??  SSeemmeellllaa
qquuee    nneesstteess  mmeesseess  aass  ffrriicccciióónnss
cceeddeerroonn  ee  hhaaii  mmááiiss  ddee  eenntteennttee..
Son dúas forzas con proxectos
diferentes pero que comparten
un espazo común, que pactaron
nun programa e se esforzaron
para responder ás demandas da
cidadanía. Sempre poden xurdir
diverxencias ou distintas manei-
ras de interpretar unha decisión
ou un determinado proxecto,
pero non  foi a diferenza o que
caracterizou o goberno. Se tivé-
semos que poñer o acento en
algo non será nas discrepancias.
Levamos camiño de aprobar en
tempo e forma o cuarto orza-
mento consecutivo e este go-
berno tivo unha fertilidade nor-
mativa sen comparación cos
executivos de Fraga.
AAss  pprreeddiicciioonnss  nnoonn  tteeññeenn  sseenn--
ttiiddoo  aattéé  aa  nnooiittee  eelleeccttoorraall  ee  aass
ssúúaass  mmeennssaaxxeess  ffaallaann  ddee  iinntteenn--
ttaarr  rreeppeettiirr  aa  aaccttuuaall  ffóórrmmuullaa  ddee
ggoobbeerrnnoo..  PPoorréénn  oo  PPPP  nnoonn  cchheeggaa
ddeerrrroottaaddoo  áá  ccoonnvvooccaattoorriiaa..
Todos os datos e os inquéritos,
até os máis benevolentes, falan
dunha derrota do PP. Ese é un
feito aceptado. Mesmo a cam-
paña que levan de desprestixiar
as institucións, o goberno en xe-
ral ou o presidente en particular,
son dunha formación que se
sinte derrotada. Se quere apare-

cer como forza que propón un
proxecto, nun momento de im-
portantes dificultades económi-
cas  e dunha crise financeira in-
ternacional, o razonábel sería
aparecer cunha listaxe de pro-
postas alternativas. Feixóo opta
pola descualificación e non lle
importa mentir. Son as campa-
ñas da derrota e está intentando
asegurarse o futuro diante do
seu electorado máis radical
CCaannddoo  aa  ddiissccuussiióónn  ddoo  vveerráánn  ppaa--
ssaaddoo  ssoobbrree  oo  aaddiiaannttoo  ddaass  eelleecc--
cciióónnss  ppeessaabbaa  aa  iiddeeaa  ddee  qquuee  aa
ccrriissee  eeccoonnóómmiiccaa  ppooddííaa  rreessuullttaarr
ddeecciissiivvaa  ee  sseerrííaa  mmááiiss  bbeenneeffii--
cciioossaa  ppaarraa  oo  PPPP..
No caso dos EEUU, que están

estar: axudar as empresas, pro-
mover o diálogo social e estar
pendente do mundo do traba-
llo. E nas crises a xente premia a
quen se pon á fronte e lidera as
respostas e castiga os frívolos.
AA  rreeffoorrmmaa  ddoo  vvoottoo  eemmiiggrraannttee  éé
qquuiizzaaiiss  uunn  ddooss  ggrraannddeess  aassuunnttooss
ppeennddeenntteess  ee  ppaarreeccee  qquuee  oo  vvoottoo
eenn  uurrnnaa  nnoonn  vvaaii  cchheeggaarr  aa  tteemmppoo
ppaarraa  aass  aauuttoonnóómmiiccaass  ddee  22000099..
EEssttáánn  ddiissppoossttooss  aa  aaffrroonnttaarr  oo
ddeessccrrééddiittoo  qquuee  ssuuppóónn  sseemmpprree  aa
eemmiissiióónn  ddeessee  vvoottoo    eexxtteerriioorr??
Os emigrantes votan así en vir-
tude dunha lei que non apro-
bamos nós, pero seremos nós
os que mudemos a lei electoral.
Non sei se dará tempo para esta
convocatoria pero vaise facer.
Unha reforma que garanta o
voto e reformule a participa-
ción do emigrante. Nós temos
claro que defendemos o de-
reito de decisión do cidadán
galego emigrado, para evitar as
trapalladas que se fixeron tan-
tas veces co voto CERA –e al-
gúns como o señor Baltar que-
ren seguir facendo– pero iso
non pode cualificar negativa-
mente o voto dos emigrantes,
senón ao partido que fixo esas
prácticas.  Cando se modifique
a lei xa se decidirá se haberá cir-
cunscrición específica ou se se
limita nalgunha convocatoria o
voto exterior. En todo caso o
voto electrónico vaino mudar
todo nos próximos anos.
EEssttaa  ííaa  sseerr  aa  lleexxiissllaattuurraa  ddaa  rree--
ffoorrmmaa  ddoo  EEssttaattuuttoo..  VVaaii  vvoollvveerr  oo
ddeebbaattee  ppaassaaddaass  aass  eelleecccciióónnss  oouu
aa  ccrriissee  eeccoonnóómmiiccaa  vvaaiinnoo  ccoonnddii--
cciioonnaarr  ttooddoo??
Con seguridade volverá porque
é imprescindíbel reformar o Es-
tatuto, e a responsabilidade de
que non tivésemos novo esta-
tuto foi do PP. Hai que refor-
mular as competencias e o fi-
nanciamento e volver a renovar
o pacto entre os goberno cen-
tral e o autonómico. A xente
non se preocupa porque non
sabemos facerlle ver que as
competencias son cousas de
todos os días, porque significan
educación, sanidade, trans-
porte.... Pasados máis de vinte
anos sabemos que foi un bon
estatuto pero podemos dar un
paso máis na modernización e
na mellora da relación entre as
administracións.�

POLÍTICA.11.

que habería crise financeira, e
en xullo asinou un pacto pola
competitividade e en setembro
lanzou un plano extraordinario
e elaborou para 2009 uns orza-
mentos acaídos á situación de
crise. A xente ve un goberno que
se anticipa e toma medidas pre-
ventivas e está ao que hai que

nunha situación tremenda, e
carecen mesmo de moitos me-
canismos de protección social e
de sanidade pública, houbo
unha mobilización masiva en
favor de Obama. Porque, como
dí o presidente Touriño, agora é
o momento da política con
maiúsculas. Fallou o mercado,
a banca, a regulación finan-
ceira, e a xente bota a vista aos
gobernos para resolver os pro-
blemas. A cidadanía reclama
ideas e propostas e iso vai ser o
que mobilice. A xente percibe
que o goberno galego xa en xa-
neiro de 2008 promoveu un
plano de dinamización econó-
mica, cando nin se sospeitaba

ANOSATERRA
20-26 DE NOVEMBRO DE 2008

’’Nas crises a xente premia
a quen se pon á fronte
e castiga os frívolos'”

Mar Barcón, PSdeG-PSOE

‘Feixóo tenta asegurarse o futuro
diante do electorado máis radical’

PACO VILABARROS
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POLÍTICA.12.

algo que funciona en España e
en varias comunidades. Non é
a Quintana a quen hai que re-
prender por revolucionario, se-
nón a Touriño por conserva-
dor. Autárquico é o que se pe-
cha en vellos conceptos. Só fal-
ta que a próxima vez se diga o
célebre e punto”.

MEREXO E NORUEGA

NNyyttiidd
((vveennrreess  77  ddee  nnoovveemmbbrroo))

A revista norueguesa Nytid pu-
blica un artigo asinado por MMaa--
rreenn  NNææssss  OOllsseenn  no que o direc-
tor da planta de Stolt Sea Farm
en Merexo chámalles extremis-

tas aos veciños por defenderen
os seus intereses. A reportaxe ex-
plica que o plan de ampliación
da piscifactoría de Merexo (Mu-
xía) “dálle o dereito de multipli-
car o seu tamaño”. “É un move-
mento moi político e extremista.
As manifestacións a miúdo in-
clúen pancartas que din Norue-
ga fóra da Galiza. Mais a Stolt Sea
Farm emprega tecnoloxía galega
e ten aquí o seu cuartel xeral. Os
donos da compañía son norue-
gueses, mais as decisións tó-
manse en Galiza”, dixo [Pablo]
García [director]. A revista tamén
afirma que o director dixo que
“moita xente que vive na zona
está baixo a presión do move-
mento de protesta”. Os veciños
enviaron unha carta ao rei de
Noruega e explicaron que o pro-
xecto de ampliación da piscifac-
toría remata coa vila de Merexo.
“Merexo non se vende nin se ex-
propia. Non é por diñeiro, a nosa
aldea non ten prezo”, dixo o pre-
sidente da Plataforma Veciñal de
Merexo, Antonio Devesa.

PRÉSTAMOS LIXO

TThhee  TTiimmeess
((lluunnss  1177  ddee  nnoovveemmbbrroo))

O diario británico The Times in-
clúe un artigo do columnista
WWiilllliiaamm  RReeeess--MMoogggg  que titula
“As boas intencións empedra-
ron o inferno”, no que aborda a
cuestión das hipotecas lixo e no
que tamén fala da lei norteame-
ricana de “Reinvestimento na
Comunidade”. “Esta lei foi orixi-
nalmente aprobada en 1977,
cando Jimmy Carter era presi-
dente [dos Estados Unidos], ins-
pirada polo Partido Demócrata
na súa fe no intervencionismo
liberal para fins sociais. A CRA é
unha lei federal deseñada para
alentar os bancos comerciais e
entidades de aforros a satisfacer
as necesidades dos receptores
de créditos en todos os segmen-
tos, incluídos os baixos ingresos.
A lei impón a obriga aos bancos
de proporcionar hipotecas de
alto risco para a vivenda social.
Os motivos do presidente Carter
eran totalmente comprensíbeis,
quería que os pobres puidesen
comprar os seus fogares. Sen
embargo, en outubro de 1997,
con Clinton no seu segundo
mandado, garantíronse oficial-
mente estes créditos. A política
das administracións demócra-
tas alentou de forma forzada es-
tas hipotecas”. O autor, un xor-
nalista conservador, non analiza
o papel do goberno de Bush no
control dos bancos.�

BANCA PÚBLICA

EEll  CCoorrrreeoo  GGaalllleeggoo
((mméérrccoorreess  1122  ddee  nnoovveemmbbrroo))

O columnista CCaarrllooss  LLuuííss  RRoo--
ddrríígguueezz  aborda en El Correo
Gallego a proposta do BNG e
de Anxo Quintana de constituír
un instituto de crédito. “É a re-
acción presidencial o mellor
indicativo de que o líder do
BNG non se equivoca por
completo. Que di don Emilio?
Que os tempos que corren non
están para autarquías nin na-
cionalismos económicos. Se
iso supón descartar como in-
necesarias as iniciativas que se
tomen a escala autonómica, xa
pode ir retirando as medidas
do seu conselleiro de Econo-
mía. Un instituto de crédito ofi-
cial nin sequera pertence ás
antigallas do baúl, senón que é

ENPOLEIROALLEO

Protesta dos veciños de Merexo (Muxía) en contra da ampliación de Stolt Sea Farm.

FEIXÓO
E O DECRETO
’’

Damián Villalaín

Non sei ata que punto cal-
cula ben o PP na súa pre-

tensión de abandeirar o males-
tar xurdido nalgunhas cidades
polo decreto de promoción do
galego no ensino. Non o sei por-
que ignoro a fondura real dese
movemento, aglutinado en tor-
no a Galicia Bilingüe (GB) e ob-
xectivamente animado dende
as actuacións cerrís de instan-
cias presuntamente normaliza-
doras e de deputados moi, moi,
moi nacionalistas.

En calquera caso, nos deba-
tes internos dos segregacionis-
tas lingüísticos pode percibirse
unha certa decantación cara a
alternativas como UPyD e mes-
mo tendencia a facerlle pagar
ao PP por unha política lingüís-
tica que só sería novidade se
non estivesen vixentes unha Lei
de Normalización Lingüística e
un Plan Xeral de Normalización
que foron posibles unicamente
polo explícito respaldo parla-
mentario dos conservadores.
Alberto Núñez Feixóo quere fa-
cer crer agora que hai un cam-
bio radical na política de pro-
moción do galego, pero atópase
co problema de que todo o
mundo sabe que non é certo. 

O líder popular di que se
chegase a presidente da Xunta
anularía o célebre decreto. E dá
a impresión de que non se de-
cata de que os pseudo-bilin-
güistas locais non se contentarí-
an con tan pouca cousa. O que
eles piden é a supresión da LNL
e do Plan de Normalización,
pois ambos textos legais, que o
PP segue apoiando, impiden o
exercicio da “liberdade de elec-
ción”, ese sofisma de quita e
pon arredor do cal artella GB as
súas propostas de apartheid.

Cabe supoñer que Feixóo sa-
be o que fai. Pero cabe tamén
preguntarse se o aspirante da
dereita percibe que está a
agrandar un problemamoi efi-
cazmente creado polo seu pro-
pio partido.�

Dá a impresión de que non se
decata de que os
pseudo-bilingüistas
locais non se
contentarían con
tan pouca cousa”

’’

ANOSATERRA
20-26 DE NOVEMBRO DE 2008
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POLÍTICA.13.ANOSATERRA
20-26 DE NOVEMBRO DE 2008

Feixóo manifestou que o paro
sería a primeira prioridade do
seu Goberno no caso de chegar á
Xunta. “Cada día destrúense 400
empregos en Galiza. É preciso fa-
cer unha política económica
austera e realista. O Goberno de
Galiza cerrará o ano 2008 cun bu-
rato de 600 millóns de euros e
abrirá 2009 cun sobreorzamento
de 900 millóns. Non é posíbel un-

e as telecomunicacións, no
monte e a silvicultura, e no tu-
rismo e no comercio.

M.R.P.
Feixóo subliñou que só lle vale
gañar as próximas eleccións au-
tonómicas cunha ampla marxe
para poder gobernar xa que en-
tre o PSOE e o BNG “existe un
pacto no que só se recolle o ob-
xectivo de que non goberne o PP
en Galiza”.

O dirixente popular, que este
sábado será proclamado candi-
dato a presidencia da Xunta,
cualificouse a si mesmo como
“galeguista e cidadán español”, e
solicitou que se retornase á etapa
de “liberdade idiomática e bilin-
güismo cordial” en Galiza. “O
peor que se pode facer coas lin-
guas é prohibilas ou impoñelas”,
apuntou. Ademais, engadiu que
ningún neno pode rematar o seu
ciclo educativo sen saber escribir
ou falar correctamente o idioma
dunha “nación con máis de 500
anos que é España”. Anunciou
que se chega a ser presidente da
Xunta derrogará o decreto sobre
o ensino do galego e imporá as
leis correspondentes da etapa de
Manuel Fraga até que se adopte
unha nova norma co consenso
dos grupos políticos.

CINCO EIXOS DA POLÍTICA GALEGA.
Feixóo propuxo cinco eixos so-
bre os que debe descansar a polí-
tica galega, que serían a recupe-
ración dunha economía produ-
tiva que cree emprego, a preocu-
pación polas familias e a solida-
riedade, superar o localismo e
pensar en Galiza como unha ci-
dade única, unha xestión públi-
ca eficaz e máis calidade demo-
crática que inclúa o voto limpo
dos emigrantes.

Para chegar a unha econo-
mía produtiva que xere empre-
go, Feixóo considera que desde
a Xunta pódense tomar medi-
das para superar a crise e “non
agardar un fax de Obama ou
Sarkozy”. O Goberno debería
apoiarse na industria naval, na
pedra, nos produtos do mar, no
sector agroalimentario, na
construción e rehabilitación, na
automoción como cluster, na
confección de moda e deseño,
nas tecnoloxías da información

ha boa política social se non hai
unha boa política económica”.

En canto á reforma do Estatu-
to, frustrado nesta lexislatura, o
dirixente do PP adiantou que a
súa idea é pactalo directamente
cos socialistas e só despois pedir-
lle ao BNG que se sume, argu-
mentando que os nacionalistas
“opuxéronse á Constitución e ao
actual Estatuto”.�

O presidente do PP galego, Alberte Núñez
Feixóo, aproveitou a súa presenza 
en Madrid no Forum Europa para formular
as liñas do que será o seu programa
electoral nas autonómicas

‘Cada día destrúense 400 empregos
en Galicia’, segundo Feixóo
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ESPAÑA.14. ANOSATERRA
20-26 DE NOVEMBRO DE 2008

Charina Giráldez
IU pechou a súa IX Asemblea Fe-
deral sen líder, cumprindo cos
peores prognósticos mediáticos.
A noticia encheu de titulares ca-
tastróficos a maioría dos xornais
e os analistas coincidiron nas sú-
as valoracións en negativo do
conclave. Sobrevivir sen ‘cabeza
visíbel’ nun contexto no que os
dirixentes adoitan concentrar
todo o peso das organizacións
políticas semella complicado.
Do mesmo xeito, resulta difícil
tentar 'vender' distintas sensibi-
lidades baixo unhas mesmas si-
glas, nun momento no que se re-
claman mensaxes uniformes e
toda discrepancia se interpreta
como crise interna.

As cinco familias que confor-
man IU non ocultan as súas di-
verxencias, nin o estado de con-
frontación permanente no que
se instalou a coalición despois
do primeiro gran desastre elec-
toral do ano 2000.  Naqueles co-
micios xerais, Francisco Frutos,
presidente do PCE, substituíu
como candidato a un Julio An-
guita con problemas de saúde. A
estratexia de achegamento ao
PSOE do novo líder, cun pre-
acordo de investidura incluído,
levou á formación a perder trece
deputados e máis dun millón de
sufraxios. Dende entón, a caída
foi imparábel. Gaspar Llamaza-
res afondou aínda máis nas rela-
cións cos socialistas. O voto útil,
contra o radicalismo popular, e
un sistema de reparto de esca-
nos pouco favorábel fixeron o
resto. IU tocou fondo na última
cita coas urnas, o 9 de marzo de
2008, ao rexistrar os peores re-
sultados da súa historia: acadou
o 3,77 por cento dos apoios e,
como consecuencia, quedou
con dous representantes no
Congreso. Malia e todo, segue a
ser a terceira forza do Estado,
con perto de un millón de votos.

A FIN DUNHA ETAPA. Pero o fracaso

do último coordinador xeral,
que dimitiu o pasado 25 de ou-
tubro, permitiu centrar o deba-
te de futuro nas cuestións de
fondo, e non nas loitas intesti-
nas que eclipsaron nos últimos
anos o seu afastamento da base
social. Por iso no seo da forma-
ción esquerdista o balance da IX
Asemblea non é tan pesimista.
A maioría das correntes da coa-
lición acudían ao encontro con
poucas esperanzas de topar un-
ha ‘faciana’ pública, máis todas
coincidían na necesidade de
comezar unha nova etapa. Esa
unanimidade permitiu a apro-
bación, co 79 por cento dos
apoios, dun documento que
marca o camiño de cara á re-
fundación de IU. Todo un logro
para os promotores do texto,
elaborado polo PCE, e para o
resto de grupos que, despois de
moito tempo, lograron chegar a
un acordo de conxunto.

A principal diferenza do escri-
to, con respecto aos outros tres
que concorreron á Asemblea,
está na avaliación que fai, moi
crítica, do equipo directivo saín-
te. Sobre todo, do seu “excesivo”
achegamento aos socialistas no
poder. Polo demais, recolle unha
serie de principios comúns ás
tendencias representadas. O seu
obxectivo primordial é “volver
facer críbel e necesaria unha
proposta de esquerdas anticapi-
talista, alternativa e transforma-
dora”. Para iso, reforza o carácter
republicano, sen “caer en estri-
dencias gratuítas”, insiste na rei-
vindicación do Estado federal,
aposta polo ecoloxismo, o femi-
nismo e, sobre todo, o move-
mento obreiro. IU proponse le-
var de novo a política aos centros
de traballo, nun momento de
crise internacional no que sabe
que ten oco. De feito, a primeira
misión encomendada ao actual
Comité Político Federal é prepa-
rar “mil mitins” polo Estado es-
pañol para explicar a situación

económica. A iniciativa forma
parte dese proceso renovador
que rematará no prazo de 18
meses, coa celebración dunha
Asemblea Constituínte. 

O ROSTRO DA NOVA IU. Ao mesmo
tempo, a comisión encargada
de dirixir o rumbo da coalición
até o vindeiro conclave (previsi-
belmente en catro semanas),
acordada na primeira xuntanza
da dirección entrante, terá que
empregarse a fondo para che-
gar a un candidato de consen-
so. Neste órgano provisional,
coordinado polo dirixente co-
munista Cayo Lara -o número
un da lista máis votada-, están
representadas as diferentes co-
rrentes cun voto ponderado se-
gundo a representación obtida
nas urnas (cinco membros do
PCE, catro llamazaristas, tres da
Terceira vía, dous da lista dos
'Non aliñados' e un de CUT). O
aspirante terá que convencer a
todos, en especial, ao PCE que
segue a ser a forza con máis
apoios dentro de IU. Polo de
agora, xa deu mostras do seu es-
pírito conciliador, presentán-
dose na cita asemblearia cos
deberes feitos.

Se non se deixa levar polas
pugnas internas, tal vez IU con-
siga que calle a idea de que a
procura dun líder, ás veces, po-
de quedar para máis tarde. Iso
comprobarase nas municipais
do 2011, cando estree a súa no-
va face. Entón confirmarase se,
de verdade, foi quen de se con-
verter nunha alternativa de es-
querdas á socialdemocracia, in-
capaz de dar respostas contun-
dentes ao clima social xerado
pola crise.�

IU actualiza a mensaxe, como alternativa
de esquerdas, nun último intento por
reconquistar as súas bases

Xesús Veiga

C ando se derrubou o siste-
ma existente na URSS e

nos países da súa contorna,
abriuse un debate sobre a natu-
reza do fenómeno:era unha cri-
se do modelo económico e so-
cial vixente naqueles Estados
ou era un fracaso da xestión da
súa elite dirixente? A discusión
rematou nunha conclusión
maioritaria:o colapso do siste-
ma soviético fora tan contun-
dente que non cabían dilemas
interpretativos.O modelo esta-
ba ferido de morte e os dirixen-
tes –Vladimir Putin, entre eles–
eran a expresión do desastre.

Agora estamos asistindo ás
novas interrogantes que susci-
ta a última crise do capitalis-
mo:chegamos aquí por culpa
dos directivos e dos políticos
gobernantes ou é a propia lóxi-
ca do sistema quen explica a
treboada descontrolada que
coñecemos?

A maior fortaleza relativa do
capitalismo permite construír
a imaxe do consenso do cumio
de Washington entre dirixen-
tes que simbolizan matices in-
terpretativos tan diversos co-
mo George Bush, Angela Mer-
kel, Lula, Hu Jintao ou Zapate-
ro.Non estamos, pois, ante un-
ha reedición do sucedido nos
países do Leste de Europa des-
pois de 1989. Atopámonos no
comezo dun proceso indeter-
minado de reformas do siste-
ma económico dominante.

Coincidindo co G20, a
Asemblea de IU ofreceu un
exemplo práctico das dificulta-
des que operan na reconstru-
ción da esquerda herdeira da
vella matriz comunista. As ide-
as alternativas a respecto dun-
ha nova orde económica preci-
san o acompañamento de for-
zas políticas con dimensión so-
cial suficiente para facer críbel
unha mudanza global. A refun-
dación da esquerda semella es-
tar mais atrancada que a refor-
ma do capitalismo.�

REFUNDANDO
’’ Garzón abandona a causa da memoria histórica. O xuíz da Audiencia Na-

cional española Baltasar Garzón anunciou que lles traspasa a causa das investi-

gacións das desaparicións durante o franquismo aos xulgados territoriais e

que renuncia a perseguir os 44 altos cargos da ditadura –incluído Francisco

Franco– ao verificar que están todos mortos. Garzón pediulle ao lexislativo que

derrogue a Lei de Amnistía, que ampara as autoridades do anterior réxime.�

’’A refundación da 
esquerda semella estar

mais atrancada
que a reforma
do capitalismo. ”

IX ASEMBLEA FEDERAL DE I.U.

’’O documento aprobado
na IX asemblea, que pedía
un maior distanciamento
cos socialistas, recibiu
o  79% dos votos”

A coalición sen cara

Os 790 delegados acreditados

elixiron o domingo 16 de

novembro ao 50 por cento do

seu novo Comité Político Fede-

ral (CPF). O resultado das vota-

cións foi o seguinte:

� Lista do PCE, encabezada por

Cayo Lara: 329 votos (43,1%)-

39 membros.

� Lista do sector llamazarista,

liderada por Inés Sabanés: 207

votos (27,1%)- 25 membros.

� Lista da 'Terceira Vía' ou N-II,

con Joan Joseph Nuet á fronte:

147 votos (19,2%)- 17 mem-

bros.

� Lista dos 'Non aliñados', capi-

taneada por Haizea Miguela: 45

votos (5,9%)- 5 membros.

� Lista de CUT, de Juan Manuel

Sánchez Gordillo: 36 votos (4,7

por cento) 4 membros.

A elección do resto dos inte-

grantes do CPF, un total de 90,

correspóndelle as federacións

territoriais que votarán os seus

representantes nas próximas

semanas.�

As votacións da IX Asemblea Federal
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Gaspar Llamazares. 
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Xurxo González
Os debates sobre como xestio-
nar a inmigración en tempos de
crise son tan vellos como as
mesmas crises. Un galego retor-
nado de Venezuela lembra a
disputa política sobre este tema
entre os partidos que dirixían a
Cuarta República a comezos
dos setenta, Acción Democráti-
ca e COPEI. A crise de Estados
Unidos e a baixa do prezo do
petróleo afectaran negativa-
mente á economía. O daquela
presidente Rafael Caldera afir-
mou que non era preciso expul-
sar os inmigrantes, que retorna-
rían por propia vontade.

Salvando as distancias tem-
porais e económicas, en España
estase a dar unha situación se-
mellante. Aínda é cedo para sa-
ber cal será a intensidade do re-
torno dos inmigrantes, pero xa
se están a dar casos significati-
vos. O máis destacado, o do co-
lectivo romanés, que aproveita o
gran potencial da economía da
“illa latina” nos Balcáns para ins-
talar alí novos negocios ou tra-
ballar na construción dos novos
hoteis ou centros comerciais.
Un dos problemas do rápido
desenvolvemento de Romanía
consistía na falla de man de
obra. O goberno de Bucarest
promove o retorno da cidadanía
emigrada para ocupar os postos
que se viñan cubrindo con cida-
dáns moldavos ou turcos.

INDIFERENZA ANTE O PLAN DE RETORNO

VOLUNTARIO. As oficinas do Mi-
nisterio de Traballo e Inmigra-
ción  están a rexistrar un acusa-
do descenso de solicitudes
“iniciais” (estranxeiros que pi-
den por primeira vez o permiso

de traballo). Un funcionario
que traballa perto de Madrid
afirma que no que vai de ano
percibiuse unha caída que rol-

da os dous terzos respecto a
2007. 

Tamén na provincia de Pon-
tevedra se percibe o descenso
de novas solicitudes, aínda que
como apunta un responsábel
“as estatísticas non estarán dis-
poñíbeis até o próximo ano”.
Polo momento, os traballado-
res estranxeiros xa estabeleci-
dos prefiren aproveitar o paro
ao que teñen dereito, o que pro-
vocou o aumento das renova-

cións empregando esta figura.
“Se antes un de cada dez reno-
vacións de permiso de residen-
cia se facían en base á presta-
ción de desemprego, agora po-
demos dicir que se achegan a
catro de cada dez”. A situación
repítese en Castela: “Levo máis
de dous anos neste posto e até
xaneiro de 2008 nunca renova-
ramos un permiso de residen-
cia empregando unha presta-
ción por desemprego”.

Estas renovacións duran a
vixencia deste subsidio, polo
que, en moitos casos, terán vali-
dez até dentro de cinco ou seis
meses. Polo momento, non se
rexistra moito interese polo
plan de apoio ao retorno volun-
tario lanzado polo Goberno.
Hai que ter en conta que aínda é
cedo para xulgar a súa efectivi-
dade, xa que esta medida en-
trou en vigor na segunda sema-
na de novembro.�

ANOSATERRA
20-26 DE NOVEMBRO DE 2008

As oficinas
de estranxeiría
reducen as
tramitacións
de permisos de
residencia á metade

España perde atractivo para os novos inmigrantes

Leire López Zurutuza,
logo de ser detida

xunto a Txeroki.

Detido o xefe militar da ETA.Garikoitz Aspiazu Txeroki, considerado pola po-

licía o xefe militar da ETA, foi detido en Francia o luns, 17 de novembro, nunha

operación na que tamén foi apresada a suposta etarra Leire López. Txerokiserá

xulgado polo asasinato de dous gardas civís en Capbreton (Francia) e como

responsábel do atentado de Barajas, en Madrid (decembro do 2006) no que

morreron dúas persoas. O Ministerio do Interior dá por preso o núcleo da orga-

nización que decidiu acabar co alto ao fogo permanente.�

Os problemas que se empezan a

notar na economía real española

teñen un indicador no chamado

Catálogo Xeral de Ocupacións de

Difícil Cobertura. Trátase dunha lis-

taxe que elabora o INEM e que in-

clúe as actividades que demandan

operarios pero que son difíciles de

cubrir. Os empresarios poden tra-

mitar os permisos de residencia e

de traballo de persoas estranxeiras

para ocupar estas prazas. Segundo

a delegación en Vigo do Ministerio

de Traballo e Inmigración o núme-

ro de actividades reduciuse na pro-

vincia de Pontevedra de 48 no ter-

ceiro trimestre a 8 no último de

2008. Na provincia da Coruña a re-

dución foi aínda máis drástica, xa

que actualmente non aparece nin-

gún posto.

Chama a atención neste senti-

do que moitos das prazas que non

se cobren nas provincias galegas

requiren unha formación moi ele-

vada, en especial no ámbito sanita-

rio. Así, xunto a operadores de di-

versa maquinaria industrial, en Lu-

go faltan médicos e farmacéuticos;

en Ourense, farmacéuticos, técni-

cos en radiodiagnóstico e fisiotera-

peutas e, en Pontevedra, médicos e

fisioterapeutas.�

’’En Lugo, Ourense
e Pontevedra non se
cobren as prazas de
médicos, farmacéuticos
ou fisioterapeutas, que
están abertas a cidadáns
estranxeiros”

Descenden os postos de difícil ocupación

’’Os estranxeiros
xa estabelecidos renovan
os seus permisos de
residencia coa prestación
de desemprego”

Mulleres paseando polos arredores da planta que Nokia abriu na aldea de Jucu, perto de Cluj (Romanía) en febreiro do 2008. Prevese que a fábrica empregue a

3.500 persoas a finais do 2009.                                                                                                                                                                                                                               BOGDAN CRISTEL / REUTERS   
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OS ESTRANXEIROS ANTE A CRISE

14-15 estado.qxd  19/11/08  10:15  Página 3



MUNDO.16. ANOSATERRA
20-26 DE NOVEMBRO DE 2008

Xosé Manuel Figueiras
analista colaborador do IGADI

(www.igadi.org)

Servirá a recesión económica e
a crise financiera para reducir as
ambicións da UE no tema am-
biental e, sobre todo, no asunto
do cambio climático? 

Pois non. Igual que non se
pode agardar que os investido-
res privados de por si se preocu-
pen do problema do cambio cli-
mático, nin de que o asunto se
solucione coa regulación dos de-
reitos de emisión a través do EU
Emissions Trading Scheme, que
en parte semella máis ben un sis-
tema para acalmar a mala con-
ciencia ambiental dos países in-
dustrializados, é de esperar ago-
ra que a oportunidade interven-
cionista que se lle presenta a ca-
da executivo lles abra novas por-
tas aos gobernos para incremen-
tar a recadación para asentar os
principios de eficiencia enerxéti-
ca e de protección do ambiente.

Os gobernos comprométen-
se cada vez máis coa promoción
dos coches “verdes”, electrodo-
mésticos eficientes e modernos

enerxeticamente, na subven-
ción de iluminacións de baixo
consumo, placas solares, bio-
fueis, e mesmo hai quen apoia
seriamente volver darlle un em-
purrón ás enerxías nucleares.
Pronto, a Dirección Xeral da
Competencia da Comisión Eu-
ropea estará colapsada coas re-
clamacións por subvencións in-
debidas dos Estados membros
en canto se empecen a facer ex-
cepcións nas normas referentes
aos subsidios públicos. A cam-
bio, é de agardar que se tomen
medidas de tipo fiscal para pe-
nalizar o gasto enerxético de
electrodomésticos pouco efi-
cientes, incrementos das ten-
sións no prezo da enerxía, e dos
combustíbeis que coa baixada
do cru dan unha maior marxe e
un respiro, outorgando desta
forma novas vías tributarias. Por
exemplo, as autoridades locais
de cidades como Londres, Mi-
lán ou Berlín, dispensan os vehí-
culos verdes das restricións ás
que someten habitualmente o
tráfico debido á conxestión por
ser “environmental friendly”, e é

de supoñer que algunha multa
poñerán se  un condutor despis-
tado salta as normas.

O TRIBUTO ECOLÓXICO.Se os dereitos
de emisión fosen poxados tal e
como se preveu no esquema de
comercio dos dereitos de emi-
sión de gases contaminantes da
UE, os gobernos serían capaces
de recadar 30 billóns de euros
anualmente dende o 2012 en
adiante, tendo en conta que es-
tas cantidades se incrementarí-
an até os 90 billóns anuais en

2020. Con estas cifras e con me-
dia Europa en déficit presupos-
tario, sería doado facer progre-
sos e presión para sensibilizar
profundamente acerca da im-
portancia e da gravidade do
cambio climático promovendo
máis medidas “verdes”.

Amais, este fenómeno de
mercadeo coas emisións conta-
minantes para equilibrar as cai-
xas non existe tan só en Europa,
senón que nos EE UU tamén es-
tá de moda. No congreso nortea-
mericano estase a discutir un sis-
tema de fixación de límites máxi-
mos e intercambio dos dereitos
de emisión de entre o 7 e o 15 por
cento do total do presuposto dos
Estados membros da federación. 

INNOVAR PARA AFORRAR. En calque-
ra caso, máis aló do posíbel in-
cremento da presión fiscal pola
vía da promoción das enerxías
renovábeis impulsada pola ex-
cesiva dependencia europea de
Rusia e Oriente Medio en mate-
ria enerxética (teñamos en con-
ta o pánico que causa o simple
feito de que Gazprom forme
parte do accionariado de Rep-
sol), amais do visíbel impacto no
clima global, é imprescindíbel
facer fincapé na emerxencia de
novas tecnoloxías nun espazo
de tempo breve. Iso, tendo en
conta que non vai ser gratuíto.�

a] co consell. A.G.N.

X.L. Franco Grande

Que Barack Obama pren-
deu ilusións en todo o

mundo é un feito que está ben á
vista. Espertar ilusións, ilusións
reais, case diriamos que é obriga
de todo político merecente dese
nome. Se non chega a facelo, se-
rá moi dubidoso que poida ser
un gran político. Porque é algo
consubstancial á función.

Os que vivimos no inicio da
década dos sesenta a vitoria de
John F. Kennedy, agora, coa de
Obama, temos certas precau-
cións e algunhas prevencións.
Aínda sendo pouco semellantes
os tempos dun e doutro políti-
co, o certo é que a vitoria do pri-
meiro causou en 1960 unha
grande ilusión de cambio.

Todos coñeciamos o formi-
dable conxunto de intelectuais
que o aconsellaban, sabiamos
dos seus brillantes discursos e
aínda tamén da súa atraente
personalidade. Tivo acertos e
grandes fracasos, como é sabi-
do. Pero os seus desacertos fo-
ron de moita entidade –Cuba
ou Vietnam, por exemplo.

Obama recibe un herdo po-
lítico ben ensarillado, dentro e
fóra do país. Tanto que axiña o
vai poñer a proba como políti-
co. E pode que moi logo teña-
mos unha idea de se vai ser un
bo presidente ou se, como moi-
tos cren, un máis, e suxeito ás li-
mitacións que lle imporán os
grandes intereses da sociedade
americana. Por exemplo, ¿será
un belicista como os demais
presidentes?

Eses intereses, por forza, van
contar na súa actuación. Por-
que a política esixe, como a arte
que é de equilibrar intereses
contrapostos, o que se vén cha-
mando “cintura política”. Ben
quixeramos que esas ilusións
que soubo espertar non rema-
ten sendo actitudes de ilusos.
Non sería bo para ninguén. �

LATEXOS

ILUSIÓNS DE
ILUSOS?

’’

Porque a política esixe,
como a arte que é de
equilibrar intereses
contrapostos”

’’

’’Este fenómeno de mercadeo
coas emisións
contaminantes para
equilibrar as caixas non
existe tan só en Europa,
senón que nos EE UU
tamén está de moda”

Un coche eléctrico no centro de Londres. O goberno da capital cóbralles máis taxas aos coches máis contaminantes. ALESSIA PIERDOMENICO / REUTERS

’’A excesiva dependencia
enerxética de Rusia
e Oriente Medio obriga
a profundos cambios
tecnolóxicos en Europa
en pouco tempo”

O mundo desenvolvido pode obrigar
a un cambio de mentalidade ambiental
aumentando a presión fiscal sobre
a contaminación

A UE podería recadar 30 billóns
anuais a conta do cambio climático
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de tecnoloxía, a compra de
marcas de computadoras co-
mo Lenovo, filial de IBM, a vio-
lación da propiedade intelec-
tual para clonar patentes ou o
investimento do 1,5 por cento
do PIB en I+D, podemos expli-
car que a China conte con mar-
cas concorrentes coas princi-
pais empresas do mercado
mundial como Huawei (que lle
vende celulares a Vodafone) ou
ZTE e a propia Lenovo.

PRIMEIRA POTENCIA EN DEZ ANOS.

Non serían posíbeis os re-

cords de crecemento, conver-
terse na cuarta potencia mun-
dial cun PIB de 3,28 billóns de

dólares, lonxe do 25 por cento
dos EE UU, mais a un paso de
ultrapasala no 2020, segundo
a proxección da publicación
The Economist, para duplica-
la a mediados de século, en
estimacións de Goldman
Sachs; sen contar co papel do
Estado na dirección política
da economía, coa xestión di-
recta dun terzo das empresas
que son de titularidade públi-
ca, entre as que están 120
grandes, onde percorren un
arduo camiño na eliminación
dos déficits. �

inmensa maioría retornan. Se
á cualificación persoal lle enga-
dimos a compra de concesións

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

O planeta expía  maldades da
luxuria financeira na que inco-
rreron poucos pecadores, que
prestaron por importes que
multiplicaban por máis de 40 o
valor dos seus fondos. Avaricia
desmesurada en operacións
bolsistas que titularizaban
enormes paquetes de débeda
para facelos opacos, anónimos
e espallalos polos recunchos
máis agachados da terra.

Penitencia universal en for-
ma de recesión, paro e pobre-
za irradiada dende o epicentro
das sociedades máis desenvol-
vidas. Países como a China,
que representa o 11 por cento
do PIB, son agora referencia
para estudar as claves da súa
estabilidade. 

Para despegar despregou,
hai 30 anos, múltiplas ás inse-
ridas na economía produtiva:
a decidida vontade de mello-
rar as condicións de vida da
poboación, a apertura comer-
cial, a aposta tecnolóxica, o te-
món do Estado na aposta por
sectores estratéxicos como o
automóbil, as enerxías alter-
nativas, a aeronáutica ou a
construción naval.

A OBSESIÓN TECNOLÓXICA. Unha das
varas máxicas para o despegue
chinés, ten sido a súa obsesión
tecnolóxica, traumatizados
por teren perdido o tren da Re-
volución Industrial. Cada ano
as universidades chinesas titu-
lan 1,3 millóns de cientistas,
técnicos ou enxeñeiros, espe-
cialidades que posúen os nove
membros do Politburó. No in-
terior hai 25 millóns de univer-
sitarios, pero no exterior tamén
se están a formar   medio mi-
llóns de estudantes, que na súa

ANOSATERRA
20-26 DE NOVEMBRO DE 2008

MUNDO.18.

A peste financeira
non contaxiou o
sistema económico
chinés, que
aproveitará a
recesión global para
fortalecer a súa
posición industrial.

Dúas visitantes a unha exposición sobre foguetes espaciais chineses, hai dez anos. REUTERS

’’A economía chinesa
será máis importante
que a estadounidense
no 2020, segundo
a publicación
The Economist”

’’Cada ano as universidades
chinesas titulan 1,3 millóns
de cientistas, técnicos ou
enxeñeiros, especialidades
que posúen os nove
membros do Politburó ”

Fuxindo
do perverso
casino
financeiro
global

En Washington, os hetero-
xéneos líderes dos países
máis desenvolvidos ou
emerxentes trataron a pasa-
da fin de semana de recolo-
caren o sistema financeiro
en novas coordenadas. 

As liñas de converxencia
pasan por máis control pú-
blico, máis peso da política,
máis reguladores de avari-
cias desbocadas, máis co-
ordinación mundial, máis
doses de economía produ-
tiva; sen que iso supoña
menos mercado, sexa so-
cialista ou non.

A China, o Brasil ou a In-
dia xa hai tempo que veñen
camiñando nesta dirección,
lonxe das cegadoras luces da
noite que irradia, o que Lula
definiu como: “Perverso ca-
sino financeiro global”.�

’’As liñas de converxencia
do G20 pasan por máis
control público, máis peso
da política, máis
reguladores de avaricias
desbocadas”

A crise pasa pola China     pero non fica 
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Xurxo González
A reunión do G20 celebrada o
pasado 15 de novembro con-
cluíu co compromiso dos paí-
ses participantes de afrontar
nos próximos meses unha am-
pla reforma do sistema finan-
ceiro internacional. Non obs-
tante, algúns analistas pensan
que o prioritario é superar pri-
meiro a actual crise e logo em-

barcarse nun proxecto de
cambios de longo alcance no
modelo. Algúns actores desta-
cados no rescate das entidades
e institucións danadas non te-
ñen exactamente os mesmos
puntos de vista.

Contan que unha das anéc-
dotas da reunión celebrada en
Washington foi que Abdalá Bin
Addulaziz, rei de Arabia Saudí,

pediu falar en primeiro lugar
para poder ausentarse por ra-
zóns persoais. Este país tivo
moito protagonismo durante
unha fin de semana na que as
delegacións do máis alto nivel
traballaron a reo. O xornal britá-
nico Financial Times informou
que o Estado árabe rexeitou a
proposta lanzada por Xapón de
conceder máis liquidez ao
Fondo Monetario Internacional.
En concreto, a cifra proposta
polo goberno de Tokio ascendía
a 100.000 millóns de dólares. 

A monarquía que rexe Ab-
dalá Bin Addlulaziz resistiu a

queza a amplas capas da pobo-
ación nos momentos de rápi-
dos avances económicos. Neste
contexto, a mera insinuación de
que o seu goberno podería con-
ceder novas partidas ao FMI foi
interpretado polos líderes de
opinión sauditas como “un in-
tento das potencias occidentais
de roubar a riqueza derivada da
exportación do petróleo”.

O FMI xa anunciou nas últi-
mas semanas axudas de varias
decenas de miles de millóns
para Ucraína e Hungría, e nego-
cia con Turquía os fondos dun
novo plan de rescate. �

presión internacional para que
achegase fondos adicionais por-
que ten que atender os seus pro-
pios problemas internos. Os
máis urxentes son o derruba-
mento do seu mercado bolsista
e a falta de distribución da ri-

Arabia Saudí rexeitou a proposta xaponesa
de conceder 100.000 millóns de dólares
máis para rescatar o sistema financeiro

O FMI ten problemas para atopar liquidez

Os sindicatos agrarios maniféstanse en defensa do sector leiteiro.
Dúas mobilizacións tomaron Santiago de Compostela o pasado 18 de

novembro. Por unha banda, Unións Agrarias e Xóvenes Agricultores de-

mandaban o cumprimento por parte das empresas do contrato homolo-

gado mentres que o Sindicato Labrego Galego esixía un prezo mínimo

para os produtores.�

RESPOSTAS Á CRISE

’’O FMI negocia con Turquía
a cantidade de fondos
dun novo plan de rescate”

Xurxo González
España é un dos países euro-
peos onde máis se privatizou o
sector enerxético. Francia, Italia
ou Rusia manteñen participa-
cións significativas en eléctricas
e petroleiras (Gaz de France,
Enel ou Gazprom, como exem-
plos destacados), que lles ou-
torgan o control sobre unha ac-
tividade económica de impor-
tancia estratéxica.

Moito se ten falado no úl-
timo ano da produtora e distri-
buidora de gas natural Gaz-
prom, da que o Estado ruso po-
súe o 50 por cento das accións.
En maio, coincidindo coa che-
gada á presidencia de Dimitri
Medvedev, alcanzou o pico da
súa cotización bolsista, que a si-
tuou como a terceira empresa
do mundo con maior prezo de
mercado. O líder ruso desenvol-
vera unha parte importante da
súa carreira como presidente
da compañía. Este indicador re-
duciuse de xeito considerábel
nos meses seguintes, pero deu

idea do potencial da empresa.
Coa alza do prezo da enerxía e a
guerra de agosto en Xeorxia os
analistas resaltaron a perigosa
dependencia da Unión Euro-
pea do gas ruso. 

En España estas análises so-
aban moi afastadas, xa que a
produción enerxética española
non depende de Gazprom, se-
nón de Sonatrach, empresa al-
xeriana de titularidade estatal
(que aprovisiona e participa no
accionariado de Reganosa, por
exemplo). Non obstante, a
mera insinuación da entrada

do xigante ruso en Repsol cau-
sou unha vaga de declaracións
alarmadas pola composición
do seu accionariado. Algo pare-
cido pasara cando Gaz de
France se interesara por com-

pañías como Gas Natural ou
Unión Fenosa. Non obstante,
na batalla política ás veces estas
precaucións quedan a un lado.
As chamadas á españolidade e
carácter privado de Repsol cho-

can coa constatación de que o
65 por cento de Endesa, unha
das primeiras eléctricas do Es-
tado, é propiedade de Enel, par-
ticipada ao 31 por cento polo
goberno italiano.�

O control estatal da produtora de gas rusa
prendeu alarmas que non saltaran coa
participación do Goberno italiano na
compradora de Endesa

Enel si, Gazprom non

’’Francia, Italia ou Rusia
manteñen participacións
significativas en eléctricas e
petroleiras que lles
outorgan o control sobre
unha actividade
estratéxica”

Dimitri Medvedev, hoxe presidente de Rusia, nos tempos nos que era presidente da petroleira Gazprom.                               REUTERS
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Xurxo González
As manifestacións convocadas
pola Confederación Intersindi-
cal Galega (CIG) o pasado día 13
reuniron 15.000 persoas nas
principais poboacións para re-
clamar un novo modelo social e
produtivo para afrontar a crise
económica. Na marcha central,
celebrada en Vigo, Xesús Seixo, o
seu secretario xeral, apuntou
que a CIG aposta por outro sis-
tema que poña a economía ao
servizo da mellora das condi-
cións de vida de toda a poboa-
ción, non só duns poucos. “Te-
mos que loitar por un sistema
que garanta un reparto da ri-
queza máis xusto e igualitario”,
sinalou.  Seixo fixo un chama-
mento a loitar por cotas de sobe-
ranía política que posibiliten que
Galiza conte con mecanismos
propios para afrontar esta crise.

Os responsábeis comarcais
resaltaron nas intervencións os
principais problemas de cada
área. Xerardo Abraldes, de Vigo,
subliñou que “neste momento
na comarca hai máis de vinteseis
expedientes de regulación de
emprego, moitos de empresas
da automoción que van ter be-
neficios este ano”. Lembrou ta-
mén que estes despedimentos
“estámolos a pagar toda a cida-
danía, xa que saen da caixa do
INEM”. Abraldes fixo mención á
difícil situación que terá que en-
frontar a comarca de Vigo logo
de “recoñecer Citroën que no

2009 van continuar os recortes
de emprego na factoría”.

Tamén en Pontevedra preo-
cupan as reducións no cadro de
persoal, que nalgúns casos afec-
tan á metade. Rafael Iglesias sa-
lientou os casos de MONPASA,
dedicada á produción de formi-
gón, a construtora VIPOMAR ou
a téxtil Montoto. Na Coruña,
Paulo Carril citou máis casos de
despedimentos, entre os que
destacan os de Martinsa-Fadesa.
Neste sentido, criticou as sub-
vencións da Consellería de Pesca
e da Autoridade Portuaria ao
grupo de elaboración de produ-
tos pesqueiros Correa-Kessler,
que despediu a 40 persoas.

En Compostela preocupa o
grande aumento do paro no
mes de outubro. Anxo Noceda, o
responsábel comarcal, resaltou
a “excesiva dependencia da
zona do sector público, do que
dixo que “tocou teito na capaci-
dade de xerar emprego”. Tamén
preocupan os servizos, ligados
principalmente ao turismo, xa
que “é un dos primeiros en re-
sentirse nas situacións de crise”.

CRISE CRÓNICA EN OURENSE E LUGO.As
dificultades económicas non
son novas nas provincias do in-
terior. Xosé Ferreiro incidiu en
que na provincia de Lugo o 34%
da poboación é pensionista
cunha retribución media de
540 euros ao mes. O 30% dos
afiliados á Seguridade Social
son autónomos e o 40% dos
asalariados cobran menos de
900 euros ao mes. En Ourense,
Etelvino Blanco lembrou que a
provincia padece un problema
de crise económica “case endé-
mico, causado pola baixa in-
dustrialización e os altos índi-
ces de desemprego”. O sindica-
lista criticou os empresarios
que aproveitan as circunstan-
cias para reducir os dereitos do
persoal, e citou as conxelacións
de salarios que promoveron
Adolfo Domínguez e a Funda-
ción Valdegodos.

En Ferrol, Xesús Anxo López
Pintos insistiu nunha vella rei-
vindicación do sindicato, a da re-
tirada do veto que impide a
construción naval civil en Fene.
Este responsábel  incidiu en que
o paso sería moi importante, xa
que esta actividade está en auxe.
O secretario comarcal da CIG na
Mariña, Xorxe Caldeiro, recla-
mou en Viveiro a mobilización
dos traballadores ante a gravi-
dade da situación, e criticou a
“indiferenza que promoven as
organizacións estatais, tanto po-
líticas como sindicais”.�
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Manuel Cao

A proposta do vicepresidente da Xunta de crear un or-
ganismo de crédito oficial deu lugar a contradicións

no debate político. Tanto PSOE coma BNG levaban nos
programas electorais modelos de intervención parecidos
para o sector financiero (Lei de Caixas de Aforros) e tamén
no deseño de instrumentos públicos (Instituto Galego de
Finanzas (PSOE) e Instituto Galego de Desenvolvemento
(BNG)) que permitiran actuar no tecido produtivo con fi-
nanciamento e axudas ás empresas. No Acordo de Go-
berno de xullo de 2005 só se alude á “creación dun orga-
nismo público que actúe como instrumento de xestión da
política financeira, de axuda aos sectores produtivos, inte-
grando as competencias que actualmente exercen o
Igape, a SPI e as empresas xestoras de capital risco depen-
dentes da Xunta” pero estes organismos integrados na
Consellaría de Economía seguiron funcionando só con
certos retoques.

As políticas públicas en materia de banca e crédito en
España finalizaron coa privatización da Corporación Fi-
nanciera de España Argentaria en 1998 quedando o Es-
tado co Instituto de Crédito Oficial, creado en 1971 e re-
convertido en axencia financeira do goberno en 1999,
cunhas funcións e capacidades moi reducidas. Nas auto-
nomías existen institutos de finanzas en Catalunya (1985),
Valencia (1990), Andalucía (1999), Castilla-La Mancha
(2001), Cantabria (2008), con obxectivos e recursos moi
diferentes pero ningún deles pode asemellarse ás activi-
dades dunha banca pública.

Coa crise, a xestión das entidades financeiras e os pro-
cesos de nacionalización parcial puxeron sobre a mesa a
pertinencia da banca pública por nova creación, naciona-
lización ou por unha ampla modificación das funcións e
obxectivos das caixas de aforros. Non existen límites na
Constitución ou nos Estatutos para a creación de bancos
públicos que só terán que cumprir coas regulamentacións
estatais e do BCE para realizar operación activas e pasivas
en mercados globalizados e coas regras da competencia
interpretadas segundo a lexislación comunitaria.

De introducir a banca pública faríase non por razóns
ideolóxico-políticas senón pola avaliación razoada das van-
taxes e inconvenientes que tería. Neste momento, unha na-
cionalización parcial sería o máis lóxico para instaurar me-
canismos inmediatos que permitan aumentar o fluxo dos
créditos e, sobre todo, coñecer directamente a contía do fu-
rado. Hai que rachar con tabús que se revelaron falsos e
agravaron a crise pois, cada vez máis, os axentes e particula-
res desconfían duns bancos que se están descapitalizando
(novo aumento dos billetes de 500 euros).

Quizáis sexa arriscado neste período preelectoral pero
no medio prazo habería que avanzar na creación dun or-
ganismo crediticio público. As súas competencias variá-
beis en base á evolución da crise na economía real. Dende
a mera unificación das funcións do Igape e outros organis-
mos á intervención en calquera tipo de intermediación hai
una chea de variantes.�

De introducir a banca pública  
faríase non por razóns
ideolóxico-políticas senón
pola avaliación razoada
das vantaxes e
inconvenientes que tería”

’’

’’
INSTITUTO GALEGO
DE FINANZAS

15.000 persoas reclaman
un novo modelo produtivo

’’Xesús Seixo fixo un
chamamento a perseguir
cotas de soberanía política
que dean a Galiza
mecanismos propios para
afrontar esta crise”

EFECTOS DA CRISE

Vista da manifestación celebrada en Vigo o día 13. PACO VILABARROS
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moción de CCOO, apuntou
que, “entre outubro e decem-
bro deste ano pódense perder
1.500 empregos en empresas
auxiliares, e un número moi
similar no primeiro trimestre
do ano que vén”.�

non existen na maioría das
compañías provedoras, polo
que “dentro duns meses xa
non se perderán empregos
eventuais, senón fixos”. Celso
Carneiro, responsábel do sec-
tor de compoñentes de auto-

Xurxo González
O pasado 10 de novembro,
Pierre Ianni, director da facto-
ría de PSA Peugeot-Citroën
amosábase optimista na reu-
nión co presidente da Xunta,
Emilio Pérez Touriño, na que
se presentou o proxecto con-
xunto do Cluster de Empresas
de Automoción de Galicia
(CEAGA) para afrontar a caída
da demanda de vehículos.
Non obstante, o día 14 a mul-
tinacional francesa anunciaba
o peche da quenda nocturna
dunha das liñas de produción,
cuxos traballadores, uns 800,
deixarán a súa actividade a
partir do próximo xaneiro.
Ademais, a empresa anunciou
que non habería expediente
de regulación de emprego no
que queda de 2008, pero que o
ano que vén o mantemento
do emprego “dependería do
mercado”.

Fontes de Citroën afirma-
ron que non poden prever o
que pasará no primeiro se-
mestre de 2009 debido “á si-
tuación cambiante do sector”,
e referíronse ao último in-
forme da Asociación Española
de Fabricantes de Automóbi-
les e Camións (ANFAC) sobre
matriculación de vehículos,
que reflectiu un descenso do
40 por cento en outubro. Re-
presentantes de CEAGA afir-
maron que os recortes de pro-
dución “xa estaban anuncia-
dos e entran dentro do previ-
síbel”.

AMEZA PARA OS EMPREGOS FIXOS.Até
o de agora, o persoal afectado
polos recortes de produción é
o que estaba contratado even-
tualmente. Non obstante, a
preocupación dos sindicatos
excede o ámbito da factoría vi-
guesa, xa que as súas decisións
afectan de xeito directo ás em-
presas auxiliares. Miguel Anxo
Malvido, secretario da Federa-
ción do Metal da CIG, explicou
que “por cada perda de em-
prego na empresa matriz estí-
mase que van ao paro tres ope-
rarios das auxiliares”.

O representante da CIG
asegurou que os mecanismos
de flexibilidade de Citroën
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Carrefour destitúe o seu director xeral. O consello de administración da

multinacional francesa destituíu ao español José Luis Durán [na foto]

como primeiro directivo. Será substituído polo sueco Lars Olofsson, proce-

dente da suíza Nestlé. O xornal Financial Timesatribúe o cambio ao descon-

tento dos principais accionistas co ritmo de expansión da empresa. Ade-

mais, as cadeas de desconto ameazan o liderado da compañía en España.�

Citroën prevé despedimentos en 2009 
Os sindicatos avisan da perda de máis de 2.000
empregos en todo o sector da automoción ’’En xaneiro producirase

un recorte da produción
que afectará, de xeito
directo, a 800 persoas”
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ha gran tradición en competi-
cións europeas, tal fora o caso
do Racing de Malinas, de Bélxi-
ca, o Aberdeen escocés ou o Di-
namo Tbilisi, de Xeorxia. 

BARÇA, TETRACAMPEÓN.Malia que
repetir no podio da Recopa non
era moi habitual, o equipo cata-
lán do FC Barcelona foi o máis
destacado competidor de toda
a súa historia. Os culés chega-
ron até un total de seis veces á fi-
nal, gañando catro edicións e
perdendo noutras dúas. Unha
das máis significativas foi o títu-
lo acadado en 1978, xa que den-
de a sexta Copa de Europa con-
seguida polo Madrid en 1966,
ningún equipo español se fixe-
ra, nun longo período de 12
anos, cun título continental,
cando na primeira década dos
mesmos, entre 1955 e 1966, fo-
ran os grandes dominadores. O
título obtido polos blaugranas
levou a que os equipos espa-
ñois se convertesen, dende
aquela e até a súa desaparición
en 1999, nos grandes domina-
dores desta competición, lo-
grando un total de sete títulos e
outras cinco finais nas que hou-
beron de se conformar co sub-
campionato. En 1980 o Valen-
cia, de Di Stefano, conquistou o
torneo, que logo repetiría o Bar-
celona en 1982, 1989 e 1997. O
Zaragoza conquistaríao en
1995 despois de que o seu xoga-
dor Nayim marcase un gol den-
de o medio do campo no últi-

mo suspiro do tempo suple-
mentario. Na derradeira edi-
ción outro equipo español, o
Mallorca, foi finalista pero per-
dendo co equipo italiano do La-
zio por 2-1.

Como anécdota, hai que sa-
lientar que o Madrid, o equipo
máis laureado de Europa, nun-
ca gañou este torneo, sendo o
único que xamais poderá expo-

facéndose co subcampionato
de todos os torneos nos que
participaban, algo máis propio
de Poulidor ou Zoetemelk que
non do cadro do Bernabeu.

PARTICIPACIÓN GALEGA.Na tempo-
rada 1995-96 tivo lugar a única
participación dun equipo galego
nesta competición, o Deportivo
da Coruña que con relativo éxi-
to, pero escasa fortuna, conse-
guira meterse en semifinais. O
combinado herculino endosou-
lle oito goles en Riazor ao equipo
chipriota do Limassol. En cuar-
tos de final deixaría na cuneta ao
campión da edición anterior, o
Zaragoza, clasificándose para a
penúltima rolda da Recopa.
Nesta última eliminatoria foi
apeado polo equipo francés do
Paris Saint Germain polo dobre
valor dos goles, xa que en Riazor
empataran a un tanto e en París
a cero. Un sabor agridoce que-
dou na afección deportivista que
xa se comezaba a acostumar aos
éxitos do seu equipo.�

Antonio Cendán
Coa reestruturación das com-
peticións europeas, na tempo-
rada 1998-99, o máximo orga-
nismo do fútbol europeo, a
UEFA, suprimiu do seu calen-
dario deportivo a Recopa, tor-
neo reservado para os cam-
pións de copa dos distintos pa-
íses europeos. A partir daquela
quedaban só dous torneos eu-
ropeos en vez dos tres tradicio-
nais e os gañadores nacionais
do chamado torneo do KO co-
mezarían a disputar a nova Co-
pa da UEFA. 

A Recopa de Europa, da que
se cumpren agora dez anos da
desaparición, comezouse a xo-
gar en 1960 e deixou tras de si 28
gañadores, sendo os ingleses,
con 8 títulos, españois e italia-
nos, con 7, os que máis veces le-
varon o trofeo que os acredita-
ba coma campións. 

A diferenza dos outros dous
torneos, na Recopa ningún
equipo conseguiu revalidar o tí-
tulo de xeito consecutivo. Deu-
se varias veces o caso de que o
campión ou o subcampión do
ano anterior chegaba de novo a
final. O que estivo a piques de
conseguir esta proeza foi o
equipo belga do Anderlecht,
que chegou tres veces seguidas
á final, gañando dúas delas, en
1975 e 1977, pero perdendo a de
1976. A Recopa deu pé, tamén,
a grandes revelacións e sorpre-
sas. Foi gañada mesmo por
equipos que nunca tiveran un-

O torneo de fútbol europeo máis aberto
ás sorpresas deixou de celebrarse
na temporada 1998-99

ñer nas súas vitrinas. O equipo
branco chegou en dúas oca-
sións ao partido cumio da Re-
copa, pero dous equipos britá-
nicos cruzáronselle no camiño.
En 1971, o Chelsea vencía no
desempate ao cadro merengue
por 2-1. Dese xeito conseguía
tamén que ese ano o Madrid
quedase sen título ningún den-
de a chegada de Alfredo di Ste-
fano, en 1953. En 1983 o Aber-
deen, de Escocia, abortaba a
posibilidade de que os brancos
se alzasen con esta competi-
ción, derrotando ao Madrid na
prórroga por idéntico resultado
ao de 12 anos antes. Ese mesmo
ano, os madridistas tamén que-
daban sen ningún título, pero

Dez anos
sen Recopa

MEMORIA DO FÚTBOL

’’O Madrid, o equipo máis
laureado de Europa,
nunca gañou este torneo”

A Recopa, forzada a desaparecer

en 1999, deixou tras de si un rastro

de sorpresas, de campións desco-

ñecidos e equipos revelación que

non coñeceu ningunha outra

competición europea, máis acos-

tumadas a estar dominadas polos

“grandes” de toda a vida.�

Xogadores e directivos do Laziocelebrando a vitoria na final da Recopa do 19 de maio do 1999 diante do Mallorca en Birmingham. 

O torneo das sorpresas
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César Lorenzo Gil
José Ignacio pasou á historia do
Celta cando o 10 de decembro
do 2003 marcou o gol da vitoria
galega en San Siro, fronte ao Mi-
lan, no partido final da fase de
grupos da Liga dos Campións.
A clasificación para os oitavos
de final da principal competi-
ción de clubs do mundo era pa-
ra o club vigués o seu maior lo-
gro. Era un dos 16 mellores
equipos de Europa.

Nese intre, tanto os afeccio-
nados coma os xornalistas de
Galiza consideraban que o Cel-
ta deixara de ser un pobre. Pa-
sara por fin ao grupo dos millo-
narios. Contábase con que os
millóns da Uefa e o faraónico
proxecto dun novo campo para
Vigo convertesen a cidade nun-
ha capital do fútbol á altura do
Porto ou de Valencia.

Mais nese momento, aquel
esplendor era só tona. Centí-
metros por debaixo da euforia
estendíase a irregularidade nos
libros de contabilidade.

Horacio Gómez, segundo a
investigación xudicial publica-
da hai unha semana, sabía nese
instante que o club estaba en
creba. E decidiu falsear as con-
tas para evitar a desaparición.

DÁNDOLLE BRILLO Á MAZÁ. Aquela
tempada o Celta baixou á se-
gunda división. Ninguén daba

DEPORTES.23.ANOSATERRA
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creto: o plantel que quedara
cuarto meses atrás, que conta-
ba con internacionais de media
ducia de países (incluída Espa-
ña) acababa noqueado e humi-
llado. Só hai que lembrar que
nese ano o Deportivo lle fixo un
0-5, por exemplo.

Ese verán circularon arroios
de rumores. Publicouse que os
xogadores buscaran a manten-
ta o descenso para poderen
marchar, cansos de non cobrar

as fichas. Falouse de que a dé-
beda do club –principalmente
con Caixanova– era tan elevada
que aínda vendendo todo o ca-
dro deportivo non se aliviaría.

Todo hoxe se confirma co-
mo verdadeiro. Os cálculos da
propia directiva cifraron os in-
gresos do descenso en 24 mi-
llóns de euros. Ese diñeiro eva-
porouse coma unha pinga de
gasolina no inferno.

A gran campaña do Celta en

segunda, da man de Fernando
Vázquez, levouno a ascender
nun ano só e a clasificarse para a
Copa da Uefa na tempada se-
guinte. O “rico” volvía estar no
club dos poderosos. Foi no ve-
rán do 2006 cando Horacio Gó-
mez preparou o seu plan de fu-
ga. Aludindo ao cansazo que lle
provocara a anguria do descen-
so e a satisfacción do retorno a
Europa, vendeulle o seu paquete
de accións a un compañeiro de

directiva, Carlos Mouriño, un
empresario de éxito en México
que máis tarde confesaría: “Ven-
déronnos unha mazá que por
fóra brillaba e brillaba pero ao
abrila estaba chea de vermes”. 

EMPRESARIO-POLÍTICO-EMPRESARIO.

O descenso do 2004, ademais,
fixo inviábel o novo Balaídos.
Encirrado por Caixanova e ou-
tros promotores, Gómez fixéra-
se valedor de converter o campo
de fútbol nun gran centro co-
mercial con céspede incorpora-
do. Turrou da manga da cha-
queta do Concello e da Xunta e
incluso fixo o amago de levar o
Celta a xogar a Nigrán, onde era
alcalde naqueles anos o seu lu-
gartenente e agora considerado
tamén responsábel das irregu-
laridades, Alfredo Rodríguez.

Xustamente, Rodríguez en-
trara na política da man de Gó-
mez. Ambos foran as fichaxes
estrela do candidato popular
Xoán Corral, que perdeu as
eleccións do 1999 fronte ao na-
cionalista Lois Pérez Castrillo.

A derrota electoral separou a
Gómez do seu gran valedor no
PP, Xosé Cuíña, que se decatou
de que non podía aproveitarse
máis da popularidade gañada
entre o celtismo por levar o mo-
desto club ascensor aos meles
da riqueza. O propio empresa-
rio tomiñés decidiu apartarse
da casa consistorial e investir en
novos viñedos. Xa lonxe queda-
ba a emigración a Suíza, a cafe-
taría “Paquetá”, a distribuidora
de bebidas Disgobe, a riqueza
obtida grazas ás compras en
poxa de terreos industriais que
despois revendeu quintupli-
cando o seu valor. 

O 2 de decembro, na Xunta
Xeral de Accionistas, Gómez tal-
vez queira dar explicacións. O
ano pasado defendeuse sen bri-
llo, aludindo ás emocións duns
celtistas que daquela identifica-
ban o seu mandato coa gloria e a
Mouriño co fracaso.�

O Xacobeo ficha dous ciclistas.O

equipo ciclista galego Xacobeo

deu xa por completado o seu cadro

de corredores para a vindeira tem-

porada coa fichaxe de Pedro Fer-

nández Hermida e Héctor Espasan-

dín Rama, procedentes do ciclismo

portugués. O Xacobeo non ten pre-

vistas novas incorporacións agás

que sexa convidado a participar no

Tour de Francia.�

A xestión de Horacio
Gómez fixo pensar
durante anos que o
club celeste deixara
atrás a modestia que
caracterizou a súa
historia. En
realidade, tapou
débedas con máis
débedas

CRISE DEPORTIVA

Horacio Gómez[dereita], ex presidente do Celta, xunto ao ex presidente da Federación Galega de Fútbol, Xulio Meana.  OTTO/ AGN

C. Lorenzo
Moito se ten falado da débeda
do Celta. Súmanse e réstanse mi-
llóns de euros como quen conta
manifestantes. Mais en realidade,
a desesperación do club pouco
ten a ver coa cantidade real que
se adebeda. Entidades como o
Deportivo da Coruña ou o Valen-
cia deben máis cartos. E, sobre to-
do no caso levantino, non por iso

deixan de asinar fichaxes e orza-
mentos substanciosos. O fútbol
profesional vive por riba das súas
posibilidades reais e o diñeiro é
secundario. Bancos e caixas pa-
gan o que faga falta sempre que
poidan obter réditos dos seus in-
vestimentos. E aí foi onde fallou o
Celta: Caixanova parou o fluxo de
euros porque nin deportiva nin
estratexicamente, o club celeste

é un bo lugar onde enterrar mi-
llóns de euros. Non hai arestora
ningunha grande operación que
se poida xustificar apelando ao
corazón dos celtistas. En Valencia
estar na directiva do club da cida-
de significa apañar un anaco da
torta do novo Mestalla; en Vila-
rreal, a familia Roig amansa no
céspede a dor dos afectados pola
crise da cerámica.�

A débeda non é o problema

Celta rico, Celta pobre

Héctor Espasandín Rama
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lingua de Baudelaire: Xela Arias
fixéraa dos poemas en prosa,
que podemos ler na web
bivir.com, e “xa nos anos 20 al-
gún outro autor galego metéra-
lle o dente”. Lois Tobío fixo ta-
mén unha tradución, “Unha
prea” (“Une charogne”) en que
mantiña a musicalidade e a
métrica do orixinal, pero con ri-
ma asonante nos pares (en Plá-

CULTURA.24. ANOSATERRA
20-26 DE NOVEMBRO DE 2008

Lara Rozados

O 23 de xuño de 1857
publicáronse os pri-
meiros 1.300 exem-
plares d’As flores do

mal, que recollían a obra poética
de Baudelaire dende 1840 até a
data. Pero o 20 de agosto do 1857
acusárono de ultraxe á moral
pública, e viuse obrigado a elimi-
nar seis dos poemas. A raíz desa
condena deu en cultivar “outro
xénero literario aínda máis peri-
goso que o poema en verso”: o
poema en prosa. Unha segunda
edición, catro anos despois, eli-
minou os poemas censurados,
pero engadiu 30 novos. A edi-
ción definitiva, póstuma (1868)
recupera os poemas prohibidos
e mais os que se publicaron en
Les Épaves(publicado en Bruxe-
las no 1866). Definitivamente,
eran 151 as “flores do mal”, as
“flores enfermizas” que o autor
lle dedica ao seu admirado Thé-
ophile Gautier. 

O volume de Galaxia achega
a totalidade desta produción,
logo do poema introdutorio
“ao lector”, caótica enumera-
ción dos pecados humanos,
sen esquecer o tedio, o fastío,
que consideraba o oitavo peca-
do capital. Desenvólvense a se-
guir as seis partes do libro:
“Spleen et idéal (Spleen e ide-
al)”, 85 poemas dende “Bei-
zón” até “O reloxo”, onde enu-
mera posíbeis vías para se sal-
var, fuxir do mundo: arte, bele-
za, poesía, a morte, o amor... E,
logo do fracaso do ideal, o
“Spleen”; chegan, logo, as “Es-
tampas parisienses”, “Table-
aux parisiens”, que non era un
capítulo illado na primeira edi-
ción, senón outro intento de
fuxida pertencente a “Spleen e
Ideal”, a través dun hipotético
ideal de París. Logo veñen “Le
vin” (“O viño”), “Fleurs du
mal” (“As flores do mal”), e
“Révolte”, (“Revolta”), este últi-
mo con tres poemas que, malia
non estaren entre os que foron

condenados, empregáronse
para acusar a Baudelaire de se
mofar da relixión; e, para rema-
tar, “La mort” (“A morte”).

Inclúense despois as pezas
condenadas, “As novas flores do
mal” (apareceran no volume
colectivo Le Parnasse contem-
porainno 1866), “Les épaves”
(“As crebas”), e aínda tres poe-
mas que Charles Asselinau e
Théodore de Banville, introdu-
ciron na edición póstuma, de
1868, que contaba cun prefacio
de Théophile Gautier.

SEN TRAIZOAR A MÚSICA. O máis si-
nalado do volume é o respecto
da tradución pola musicalida-
de e o ritmo propios da poesía
de Baudelaire. “Toda tradu-
ción é infiel, desvíase un pouco
do texto orixinal. No caso con-
creto de Baudelaire, era nece-
sario que ese desvío non se rea-
lizase na cuestión eufónica. Fi-
quei fiel á música”, explica o
seu tradutor Gonzalo Navaza.
“Houbo ocasións en que non
era posíbel manter a conso-
nancia das rimas, ou a métrica:
cada lingua ten as súas estrutu-
ras rítmicas, e o francés xoga
moito con eneasílabos, que en
galego non cadran tan ben. Un
exemplo: eles din en dúas síla-
bas, “mon coeur”, o que nós
dicimos en cinco (“o meu cora-
zón”). 

En canto á composición,
Baudelaire seguía os postula-
dos dun dos seus mestres litera-
rios, de quen traduciu boa parte
da obra: “o lugar que ocupa Ed-
gar Allan Poe hoxe nas letras
universais débelle moito a Bau-
delaire. Foi un modelo para el,
mesmo para as cousas de coci-
ña”, conta Navaza. “Se lemos o
artigo en que Poe fala do Méto-
do da composición, atopare-
mos moito da súa filosofía do
desenvolvemento autónomo
do poema en Baudelaire. Mes-
mo ten un poema en que fala
dos azares da rima”.

Con todo, a adaptación élle

fiel aos aspectos semánticos:
“iso non o traizoo. A revolución
que achega Baudelaire é que,
mentres se mantén fiel ás for-
mas parnasianas, introduce te-
mas novos para a poesía daquel
momento. Por iso cumpría res-
pectar as cuestións lexicais. Fa-
cer verso libre sería traizoalo”.
Contábanse xa con algúns pre-
cedentes de traducións á nosa

cido Castro, Lois Tobío, F.M.
Delgado Gurriarán: Poesía in-
glesa e francesa vertida ao gale-
go, Alborada, Bos Aires, 1949).

ENTENDERMOS A BAUDELAIRE AQUÍ E
HOXE. O pouso do romanticis-
mo decimonónico (as paixóns
violentas, a natureza salvaxe, a
angustia existencial e polo pa-
so do tempo) mestúrase

Baudelaire, o creador da modernida
Edítase en galego a poesía completa
do clásico francés en tradución
de Gonzalo Navaza

>>>

AS FLORES DO MAL

24-26 cultura apertura.qxd  19/11/08  01:28  Página 2



segregacións do bazo, a bile
negra). O sentimento de fastío
polo paso do tempo, a angustia
existencial, se cadra o ter medo
“dunha cousa que vive e que
non se ve” poden ter relación.
“Pero non se pode situar nas
mesmas coordenadas a Bau-

chamaban mal do século, esa
visión desolada do postro-
manticismo”, explica  o tradu-
tor. O termo, de orixe grega
(splïn) denota o bazo, e asócia-
se coa tristura pensativa, coa
melancolía (a medicina grega
asociaba este sentimento ás

linck, Stuart Merrill, Albert
Mockel, Jean Moréas, Henri de
Régnier, Adolphe Retté, ou
Paul Valéry, e mesmo o drama-
turgo sueco August Strindberg
recorreu a algúns dos seus pos-
tulados. 

Nas letras hispanas deixou
unha forte pegada no Moder-
nismo: a través del chega, por
vía indirecta, ás letras galegas:
“o Modernismo débelle moito
ás traducións rimadas que se
fixeron da literatura francesa”,
conta Navaza. O aspecto rítmi-
co, musical, tivo fonda influen-
cia nalgúns dos nosos autores:
“A min sorprendíame, cando
traducía, atopar en Baudelaire
a musicalidade que me lem-
braba a Ramón Cabanillas”.

E mesmo en canto aos con-
tidos, podemos atopar algun-
has correspondencias entre o
Spleen e unha referencia ben
próxima a nós. “Non é exacta-
mente o mesmo o Spleen que
a saudade rosaliana: é o que

en Baudelaire cunha von-
tade explícita de provocar, de
escandalizar, e cunha nova
ollada sobre a cidade e o lugar,
que asentan bases para a mo-
dernidade. Baudelaire reaccio-
na contra o materialismo e o
pragmatismo da sociedade in-
dustrial, reivindicando a busca
interior e a verdade universal.
Estamos nun contexto en que
o mundo irracional ou os so-
ños xa non se conciben como
irrealidade, senón que son un
vehículo máis da verdade.

Un manifesto literario, pu-
blicado no 1886, recollía a defi-
nición que Jean Moréas facía
do simbolismo: “inimigo da
ensinanza, a declamación, a
falsa sensibilidade, a descri-
ción obxectiva”: a nova corren-
te estética quere vestir as ideas
dunha experiencia sensíbel,
achar o que Baudelaire cha-
maba “correspondencias” ou
as afinidades secretas entre o
sensíbel e o espiritual. O pouso
das plumas dos “malditos”,
Baudelaire, Rimbaud e Verlai-
ne, chegou a Stéphane Mallar-
mé, Auguste Villiers de l’Isle-
Adam, Prosper Mérimée, Al-
fred Jarry, Gustave Kahn, Jules
Laforgue, Maurice Maeter-

CULTURA.25.

delaire e a Rosalía de Castro”,
advirte Navaza. “El vén dunha
sociedade urbana, tenta ir con-
tra a moral burguesa do seu
tempo. É dos primeiros que
fan por épater la bourgeoisie,
por escandalizar e combater a
moral hipócrita. Pero si teñen
aspectos comúns: a morte co-
mo saída”.

Como se lía a Baudelaire da-
quela, e como podemos lelo
hoxe? “En principio, pegadas
evidentes antes do século XX
non se perciben. Algunhas das
súas preocupacións eran moi
alleas ao noso sistema sociocul-
tural... Pero toda tradución ten
moito de recreación”, explica
Navaza. “Eu tentei, ante todo,
que un lector galego puidese ler
a Baudelaire como o lería un
lector francés, sen ruídos inter-
medios. Esta tradución enche
un baleiro na tradición literaria
galega, e constitúe unha proba
da plasticidade do galego para
as formas musicais”. �

ernidade

ANOSATERRA
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Os seus
poemas
completos

Vén da man de Galaxia, na
súa colección Clásicos
universais, bilingüe, gale-
go-francés, e co título As
flores do mal. O tradutor,
Gonzalo Navaza, explícao:
“O título veu un pouco por
imperativo editorial. Pro-
piamente, atopámonos
perante a obra poética
completa de Baudelaire.
Está feita a partir dunha
edición póstuma do 1868.
Logo de morrer el, publi-
caron unha poesía com-
pleta onde restituían As
flores do mal,pero engadí-
an os poemas condenados
despois, sen reestruturalo.
E hai poemas que desme-
recen os outros. Eu propu-
xera  unha antoloxía, pero
finalmente fíxose así”.�

Gonzalo Navaza, tradutor de As flores do mal. PACO VILABARROS

’’En Baudelaire hai paixón
romántica, vontade de
provocar e tamén unha
nova visión da cidade”

Clave para entender
o século XX

A obra poética de Charles
Pierre Baudelaire (Paris,
1821-1867) é clave para en-
tendermos as literaturas do
século XIX e o pouso que
deixaron en movementos
posteriores. Foi crítico, tra-
dutor e admirador de Edgar
Allan Poe, bohemio e poeta
maldito.�

>>>

As flores do mal en galego, a carón dunha vella edición francesa.

’’Mentres se mantén fiel
ás formas parnasianas,
introduce temas novos para
a poesía do momento”

’’O máis sinalado do volume 
é o respecto da tradución
pola musicalidade
e o ritmo”
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Miguel A. Fernández,

‘O centenario
en 2009 debe supor 
o gran ano de  Velo’

Xan Carballa
A Universidade Nacional Autó-
noma de México ven de publi-
car 'Las imágenes de Carlos Ve-
lo', versión castelán do libro que
Miguel A. Fernández (O Carba-
lliño, 1995), publicou co mesmo
título en Edicións A Nosa Terra. 
CCaall  éé  aa  hhiissttoorriiaa  ddeessttaa  ttrraadduucciióónn??
Desde que viu a edición galega,
a filla de Velo, Teresa, xa faleci-
da, empeñouse en que saise en
México. Comezamos traballan-
do nesta edición en castelán en
2002, con tradución de Arantxa
Estévez, e agora a UNAM in-
cluíuna na colección de en-
saios, “Miradas en la oscuri-
dad”. Só introducín pequenas
anotacións, aínda que nestes
últimos anos fixéronse moitos
avances, porque a memoria de
Velo está en permanente cons-
trución. Por exemplo recupera-
mos “La tierra del chicle”, un
documental de 1954 que fora
multipremiado en festivais.
SSeegguuee  sseennddoo  uunnhhaa  aassiiggnnaattuurraa
ppeennddeennttee  aa  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  VVee--
lloo  eenn  GGaalliicciiaa??
En 2009 cúmprese o centenario
do nacemento e é a grande oca-
sión para  saldar a frustración do
seu regreso nos anos 80. El esti-
vo primeiro no 1965, cando vol-
taba de presentar 'Pedro Pára-
mo' en Cannes e despois xa en
relación cos impulsores do cine
galego, nas Xornadas  de Cine de
Ourense e máis adiante da man
de Álvarez Pousa en 1983.Vol-
veu en 1985 á Xociviga do Car-
balliño e ilusionouse moito con
Mamasuncióne Veneno Puro e
coa visita á nacente TVG. 
EEnn  MMééxxiiccoo  ssii  éé  uunnhhaa  ffiigguurraa..
É odesde os anos 40 en que se fi-
xo cargo do Noticieiro e despois
coas súas películas  Toreroe Ra-
íces que saían dos tópicos do ci-
ne mexicano ou máis adiante
co Pedro Páramo, adaptación
da novela de Juan Rulfo.�

O proxecto dun deseñador de
moda debe incluír solucións
que demostren que aquel é
froito dunha investigación
creativa. A investigación do
deseñador soe quedar sinteti-
zada, aínda que non só, nos
chamados “taboleiros de dis-
posición” onde se torna visi-
ble, coma se dun quebracabe-
zas se tratase, o concepto e as
intencións que persegue a co-
lección. Neses taboleiros apa-
recen fotografías e retallos, pá-
xinas arrincadas de libros e re-
vistas, mesturando todas as
influencias que axudaron a
conformar a liña de moda do
deseñador. A investigación re-
corre a obxectos como xogue-
tes ou bordados; recorre á ob-
servacións de animais, flores;
recorre ao cine e á  arquitectu-
ra, á observación de move-
mentos culturais, traxes histó-
ricos e folclóricos, etc. Neste
proceso tampouco faltan as
visitas a museos, bibliotecas e
galerías. É sabido que a última
colección de John Galiano se
inspirou nos cadros barrocos e
rococós que estudou no mu-
seo de L´Ermitage; e para as
súas anteriores coleccións via-
xou co seu equipo pola India e
por China. Moito antes, Yves
Saint-Laurent mostrou como
facer estampados cos cadros
de Mondrian. Non lembra to-
do isto, demasiado obviamen-
te, a práctica vangardista do
colaxe?

Un deseñador de moda
persegue crear a diferencia. E,
non obstante, resulta difícil
imaxinar algo máis uniforme
no seu aspecto que as masas
que transitan polas nosas ci-
dades. Nada máis monótono
que a esixencia desa constante
ruptura co anterior que é a
moda ou a tendencia. Os ob-
xectos e as imaxes van for-
mando detrás de nós unha xi-
gantesca morea de detritus na
que escaravellamos para cre-
ar, nun xogo prolongable até o
infinito, unha nova combina-
ción que se pretende absolu-
tamente diferente das anterio-
res. O resultado, convén volver
lembralo, é dunha logradísi-
ma monotonía. O eterno re-
torno do mesmo.

A industria da moda segue
os patróns creativos propios
das vangardas e, niso, non se
distingue en nada dos de cal-
quera outro sector industrial,

incluído o da produción de
novidades editoriais. Trate-
mos de imaxinar un libro en
que se citen  os seguintes no-
mes: Woody Allen, Platón, Le-
nin, Isabel Allende, Klee,
Fanny Ardant, Bakunin, Witt-
genstein, Che Guevara, Luci-
lle Ball, Humphrey Bogart,
Johny Cash, Copérnico, Dalai
Lama, Marx, Xoana de Arco,
Aristófanes, Stephen King,
Himmler, Stalin, Muham-
mad Alí, Lars von Trier, Verdi,
Santo Agostiño, Robespierre,
Kant, Schelling, Spielberg e
un longo etc. A frase “tratar de
imaxinar” case resulta provo-
cativo. De feito: non hai nada
que imaxinar. Abonda con
lembrar a portada de certo
disco dos Beatles editado nos
sesenta. O libro, ninguén o
poñería en dúbida, existe.
Aínda que, en realidade, ese
libro responde a un patrón do
que participan miles e miles
de libros onde conflúen hete-
roxéneas multitudes de no-
mes igualmente  sonoros. 

O autor do libro ao que nos
referimos é doutor en filosofía.
As súas obras son traducidísi-
mas, e os xornais de referencia
internacionais participan na
súa promoción. Nunca se bo-
ta en falta a súa opinión sem-
pre que se trata de arrimar o
ombro á discusión dunha de-
sas cuestións capitais para o
futuro do mundo que, non
obstante, á volta de poucos
meses, xa esquecemos. As sa-
las de conferencias das princi-
pais universidades norteame-
ricanas abarrótanse para es-
coitalo. Ou autor chámase Sla-
voj Zizek, e a obra titúlase “The
Parallax View” (tradución ao

castelán, “Visión de paralaje”,
FCE, 2006; que ninguén se
asuste, iso da paralaxe non é
máis que unha versión edul-
corada das venerables antino-
mias). Cómpre non enganar-
se, non se trata dunha lectura
doada, esixe de coñecementos
filosóficos máis que amplos e,
se aparece neste artigo, non é,
sobra dicilo, para criticalo co-
mo se merece (supoñendo
que tal cousa estivese ao al-
cance do autor deste artigo).

O libro inclúe un índice de
nomes e as páxinas en que son
citados. Adorno, Badiou, Ben-
jamin, Freud, Hegel, Heideg-
ger, Kant, Kierkegaard, Lacan,
Marx, Nietzsche, Platón e
Schelling acumulan unha chea
de citas, mentres que  Lucille
Ball ou Osama bin Laden de-
ben conformarse cunha única

mención. O lector que coñeza
de primeira man a amedrenta-
dora lista de autores citados,
coidará perfectamente pres-
cindible a lectura dos libros de
Zizek: para que molestarse en
abrir un libro que se desenten-
de por completo de participar,
aínda que sexa coma camarei-
ro ou lavalouzas (o cal xa sería
moito), no gran banquete en
que ocuparon un lugar de hon-
ra Hegel, Marx, Nietzsche, Kant
ou Platón?

Polo mesmo que John Ga-
liano ou Yves Saint-Laurent
recorren a “citar” ou a “inspi-
rarse” na mellor tradición ar-
tística, sen chegar en ningún
caso a establecer un verdadei-
ro diálogo con ela; Slavoj Zizek
está obrigado a recorrer a cer-
to número, moi reducido, de
pensadores ineludibles. Da-
quela, onde está a diferencia, a
novidade que o converte nun
dos ensaístas actualmente
máis recoñecidos e difundi-
dos? Resposta (inxenua ou cí-
nica, escóllase): na aparición,
sempre de pasada, de nomes
coma os de Lucille Ball ou
Johny Cash. Isto non  desacre-
dita por principio ningún libro
que reclame para si un míni-
mo rigor. Aquí tan só se quere
chamar a atención sobre un
método de composición, o da
montaxe ou colaxe, do que
abusa a modernidade (aínda
seguimos nesas) e que parece
invadilo todo, coa consecuen-
cia de que a pretendida inno-
vación  se converte en esma-
gadora monotonía.

Respecto de Zizek, un autor
que tamén chama a atención
pola súa reivindicación do ma-
terialismo dialéctico, o cal ten
mérito nos tempos que corren,
queda por formular a conside-
ración de se é fiable no manexo
dos conceptos que toma pres-
tados da, cómpre repetilo,  ine-
ludible, tradición filosófica. Ca-
da día se volve máis claro que
non estamos en condicións de
prescindir dos grandes autores
do pasado e que, medirse con
eles, é algo que sobrepasa con
moito as nosas forzas. Neste
sentido as vangardas fracasa-
ron (hoxe son un mero apéndi-
ce dunha historia que as engu-
liu). O seu abraiante éxito resi-
de na imprescindible e entu-
siasta axuda proporcionada ao
proceso de uniformización do
mundo.�

A MODA E SLAVOJ ZIZEK
TRIBUNA �Luís Fernández.

Tradutor de Kafka e Handke.

’’A modernidade e a moda 
baséanse en coller un
pouco de aquí e outro
pouco de acolá, o que a fin
de contas resulta
monótono”

’’Zizek, igual que Yves 
Saint-Laurent, inspírase na
mellor tradición artística,
sen chegar a establecer un
verdadeiro diálogo con ela”

O filósofo esloveno Slavoj Zizek.
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Redacción/ilustración: Gonzalo Vilas

A música acompáñanos no ciclo da vida, non só

como fonte de pracer estético, senón tamén

para axudar nunha serie de tarefas e para expre-

sar sentimentos.

A música acompañou sempre a vida da xente,

desde os cantos de berce, os que acompañan os

xogos, as regueifas das vodas, os cantos de

labor, ou as campás que anuncian o pasamento

dos veciños.

No ciclo das festas (Nadal, Aninovo, Entroido,

Maios, festas patronais) ten un papel primordial.

Hai cantos para as labores como a sega, ou o

traballo de arrieiros e canteiros. Tamén hai can-

tos que expresan a nostalxia ou saudade, como

os alalás... 

A GAITA

A gaita aparece documentada na Alta Idade Media

nas Cantigas de Santa María de Afonso O Sabio

(abaixo), ainda que a súa existencia houbo ser moi

anterior.

O seu nome deriva dun termo xermánico (gaits)

que significa cabra, da que se usaba o pelexo para

facer os foles.                           (segue na seguinte páxina)
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Artigo 1

Non discriminación por motivos

de raza, cor, sexo, idioma, reli-

xión, opinión, políticas ou de

outra índole, orixe nacional ou

social, posición económica,

nacemento ou outra condición.

Artigo 2

O neno gozará dunha protección especial,

para desenvolverse de xeito axeitado en

todos os aspectos.

Artigo 3

Dereito ao nome e á nacionalidade

desde o nacemento.

Artigo 4

Dereito aos beneficios da Seguridade

Social, alimentación e vivenda apropia-

das.

Artigo 5

Os nenos impedidos física ou mentalmente

recibirán os coidados e axudas que precisen.

Artigo 6

O neno precisa amor e comprensión, e

non debe ser alonxado da súa nai, salvo

circunstancias excepcionais.

Artigo 7

Dereito á edu-

cación gratuita e obrigatoria nas eta-

pas elementais. Dereito ao xogo e

xoguetes.

Artigo 8

Prioridade do neno en obter protección

e socorro en

situacións de

eprigo.

Artigo 9

Protección contra toda forma de cruel-

dade, abandono e explotación.

Artigo 10

Protección contra a discriminación

racial, relixiosa ou doutra índole. Educa-

ción nun espírito de tolerancia e paz

entre pobos.

Este xoves, como cada 20 de novembro, celébrase o Día Interna-

cional dos Dereitos dos nenos e nenas. Esta data lembra que

nese día, pero de 1958, a Asamblea xeral das Nacións Unidas

proclamou os Dereitos do Neno. Estos son, de maneira resumida,

xa que o texto orixinal é máis amplo:

os dereitos do neno/a

Partes da Gaita

O fol é o pulmón da gaita, no que o gaiteiro

almacena o aire para despois temperalo, dis-

tribuilo uniformemente coa presión do

brazo. Estaba feito de pelellos de animais,

aínda que hoxe en día prefírense materiais

sintéticos como a goma ou o gore-tex.

O ronco emite unha soa nota sosti-

da, afinada coa tonalidade do pun-

teiro. Polo soprete se mete o aire

para o fol. O punteiro é o tubo cóni-

co cos buratos para as notas. Dá a

tonalidade da gaita. A ronqueta e

chión son semellantes ao ronco, con

distintas tonalidades. O pallón fai

soar a ronqueta, chión e roncón.

A palleta, tradicionalmente feita

de cana, vai colocada no extremo do

punteiro, e precisa ser afinada, pois é

un elemento delicado, que varía o

son segundo a humidade ou a calor.
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Requinta

Un tipo de frauta traveseira, introducida en

Galicia desde Inglaterra,. no século XIX.

Chifre de

afiador

De forma triangular e con

varios tubos en liña. Usado

polos afiadores e paragüei-

ros para anunciar o seu paso.

Buguina

Feita en barro e

semellante a

unha corneta.

Moi usada na

zona de Buño

polo Entroido.

Cornas de

pastor

Facíanas os

pastores da

Fonsagrada

con cortiza

de árbore,

para chamar

ao gando do

monte.

Pito

Foi un instrumento de lecer dos pastores, cha-

mada tamén frauta doce ou de pico. É peque-

na, e de madeira.

Chirimía

Similar na forma ao punteiro da gaita, ainda

que máis grande. Foi moi usada na música

relixiosa medieval.
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Antonio García Teixeiro 

AAcabo de recibir a última
novidade da colección

Arcadia, publicada pola Uni-
versidade de Castela-A Man-
cha. Coordinado por Pedro
C. Cerrillo e César Sánchez,
La palabra y la memoria, que
así se chama o libro, consta
de dezanove traballos escri-
tos por especialistas arredor
da literatura popular infantil.
Entre eles, a moi querida por
min, Ana Pelegrín, que nos
deixou recentemente. Sem-
pre me fascinou o mundo da
literatura tradicional. Duran-
te anos mergulleime nel, mo-
lleime na súa frescura para le-
valo ás aulas e, por suposto,
aos meus libros de poesía.
Ninguén que escriba para ra-
paces pode ser alleo a esta
forma de literatura tan viva e
lúdica. Xa o dicía, dun xeito
maxistral, a escritora e estu-
dosa do folclore, Palmira G.
Boullosa, no seu libro Cando
o rei por aquí pasou:  “A lírica
popular incorpora os cativos
vivencialmente a unha cultu-
ra que lles pertence, outor-
gándolles signos de identida-
de.” Así o sinto eu. E un lem-
bra a R. Cabanillas, L. Carré,
Cotarelo Valledor, X. Loren-
zo. E tamén a Ferro Ruibal,
Paco Martín, A. Santamarina,
M. Barrio, E. Harguindey, A.
Cortizas, X. Miranda, Xoán R.
Cubas, González Reboredo
ou A. Reigosa (fermoso pro-
xecto a súa Galicia Encanta-
da) entre outros, que tanto
investigaron e investigan no
noso país para que gocemos
das súas descubertas, autén-
ticos tesouros de valor incal-
culable. Dende aquí reivindi-
co, unha vez máis, o achega-
mento do folclore infantil á
escola por ser unha maneira
gozosa de literatura que a ra-
pazada debe coñecer. Pezas
engaiolantes impregnadas,
ademais, dunha afectividade
necesaria. Como para non te-
lo en conta!�

LITERATURA 
POPULAR

Reivindico 
o achega-
mento do
folclore in-
fantil á es-

cola”

’’

Por favor, comparte!

Autor:  Checa Díaz

Editorial:A Nosa Terra. Os libros de Tatá

Os máis cativos da casa gozarán e
aprenderán xogando con cada unha
das páxinas deste interactivo libro a tra-
vés da dobre lectura visual-táctil e ver-
bal. Tanto o seu formato ( pequeno en
tapas duras, axeitado para a súa mani-
pulación por parte dos nenos) coma o
seu contido están concibidos conforme
un xeito de atracción do prelector ao
marabilloso mundo dos libros e ás súas

diversas posibilidades: ver, escoitar, to-
car, xogar, soñar…

O texto curto, adaptado lingüistica-
mente ao mundo infantil, cun léxico sin-
xelo á vez que directo, e empregado
nun contexto perfectamente captado
polo lector ao recoñecelo como familiar,
facilita a súa comprensión. As móbiles e
vivas ilustracións conseguen ser unha
transcrición real das palabras, onde a
identificación coas personaxes humani-
zadas axuda a entender que o feito de
compartir, lonxe de ser unha molestia,
provoca unha satisfacción persoal e en-
riquece, ao mesmo tempo que actúa

como un
elemento
integrador
dentro da
sociedade.
Os pais po-
den exercer
a función de

mediador, aclarando algúns conceptos
básicos das relacións interpersoais que,
ás veces, ata os adultos esquecemos,
pero que constitúen os alicerces para un
futuro máis equitativo do que os seus fi-
llos formarán parte.�

Alba Piñeiro

Mellor con compaña

A ver se das atopado os nomes de sete nomes de

froitas neste barullo de letras. Os nomes poden estar

orientados en calquera sentido.

Atopa
o camiño

para 

reciclar 

a botella

e metela

na caixa.
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gonista como na evolución do
seu pensamento, do seu coñe-
cemento do tempo. Como ado-
lescente que é, experimenta,
busca no pasado, quere alterar o
curso das cousas. Isto tamén deu
pé a situacións humorísticas.
EE  ppoolloo  eessootteerriissmmoo  ee  aa  mmaaxxiiaa??
Ligado ao que comentamos
antes, o meu xeito de ver o
mundo literario é a través deste
xogo de forzas que están pre-
sentes, interactuando, doutros
mundos á beira ou dentro
deste. Mesmo hai teorías expli-
cadas pola bioloxía sobre
como as neuronas poden crear
cousas. As nosas mentes deter-
minan a realidade: somos his-
toria, pero tamén soños, mitos.
PPeerrddeeuu  aa  hhiissttoorriiaa  ccaannddoo  eessttaabbaa  aa
eessccrriibbiillaa  ee  ttiivvoo  qquuee  vvoollvveerr  ccoommee--
zzaarr......  UUnnhhaa  ““ccaauussaa  ccaauussaannttee””  ddee
aallggoo??  SSiinnaall  ddoo  ddeessttiinnoo??
Influíu dende o punto de vista
do traballo que levaba. Era unha
historia que quixen facer hai
bastante e púxenme a escribila.
Tiña un bosquexo bastante
completo da novela e perdino,
por estas cousas que pasan to-
dos os días coa informática. Dei-
xei pasar o tempo, que amaina-
sen as fibras tocadas... Foi moi
traballada. Así como fago outras
cousas en menos tempo, esta
novela quería que volvese atrás,
que relese, que repousase. Ter
que volvela facer dende o co-
mezo se cadra é un elemento
máxico máis da novela.
AA  nnoovveellaa  eessttaabbaa  mmooii  aarrtteellllaaddaa,,
ppeerroo  hhoouubboo  aallggúúnn  mmoommeennttoo
eenn  qquuee  oo  lleevvaassee  ppoorr  oonnddee  vvooss--
tteeddee  nnoonn  eessppeerraabbaa??
Si, nalgúns elementos concre-
tos, pero moi especialmente
no final. Tíñaa case rematada,
e volvendo atrás, atopei aspec-
tos que non percibira. Descu-
brín un final co que non con-
taba, que non tiña previsto.
AAcchhoouu  oo  xxaarrddíínn  ddaass  ppeeddrraass  fflloo--
ttaanntteess??
O título veume dunha “revela-
ción”, nunha visita a unhas co-
vas moi coñecidas de León, as
de Vallporquero. Arrodeado da-
quela natureza extraordinaria,
veume a frase á cabeza, “estou
nun xardín de pedras flotantes”,
e de aí trasladeino á novela.
CCoommoo  eessttáá  aa  sseerr  aaccoolllliiddaa  aa
oobbrraa??  NNoonn  ssee  pprreesseennttaa  ddooaaddaa,,
eennttrree  aa  ssúúaa  eexxtteennssiióónn  ee  aa  ccoomm--
pplleexxiiddaaddee  ddaass  ssuubbttrraammaass......
Podo dicir con toda sinceri-
dade que tiña certo temor no
momento da súa publicación:
é unha novela que pode pare-
cer difícil de ler para quen bus-
que algo máis suave. Tiña
medo de que non tivese boa
acollida, pero polo que comen-
tei coa xente que a leu, gustou
moito e a lectura foi amena.�

cousas, como calquera causa ao
cabo do tempo xera un suceso
(non necesariamente grandes
catástrofes). A nosa existencia
vén determinada polo que pa-
sou antes ca nós, e esta determi-
nación (o vello debate, sobre se o
destino nos predetermina ou
podemos actuar) está presente
tanto na historia do rapaz prota-
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Era necesaria para a entrada do
fantástico. Depende do que ca-
daquén consideremos fantás-
tico, pero a min atráeme moito,
malia que era complicado
nunha novela con fondo realista.
Pero era necesaria esa mestura
de diferentes niveis. Eu teño
unha visión da realidade moi
poliédrica, que abrangue o que
vivimos como real, pero tamén
os soños. A imaxinación tamén
forma parte da existencia.
DDee  oonnddee  llllee  vvéénn  eessee  iinntteerreessee
ppoollaa  tteeoorrííaa  ddoo  ccaaooss??
É outra das miñas teimas: de que
maneira se van sucedendo as

Lara Rozados
Manuel Lourenzo González ga-
ñou o Xerais de Novela, na súa
XXV edición, cunha novela de
argumento sinxelo en aparen-
cia: o amor extraordinario entre
dous adolescentes, Simón e
Anabel. Mais nesa trama entre-
crúzanse dúas complexas árbo-
res xenealóxicas, os destinos
marcados e un estraño libro es-
crito en caracteres pre rúnicos.
LLeevvaa  xxaa  uunnhhaa  ttrraaxxeeccttoorriiaa  vviizzoossaa
eenn  pprreemmiiooss,,  ddeennddee  oo  NNaarrrraattiivvaass
QQuueenntteess  ddee  lliitteerraattuurraa  eerróóttiiccaa  ((IInn--
ffiiddeelliicciiddaaddeess,,  nnoo  22000011))  aattéé  oo  MMeerr--
llíínn  ddee  lliitteerraattuurraa  iinnffaannttiill  ((IIrrmmáánn
ddoo  vveennttoo,,  22000033)),,  oouu  oo  GGaarrccííaa  BBaa--
rrrrooss  ccoonn  AArrqquueeooffaaxxiiaa  ((11999955))..  QQuuee
ssiiggnniiffiiccoouu  aaggoorraa  ggaaññaarr  oo  XXeerraaiiss??
O Xerais é se cadra o premio de
novela máis importante que hai
na literatura galega, tanto en  do-
tación como en prestixio. Signi-
fica un recoñecemento a un tra-
ballo por veces escuro, que non
ten repercusión pública.
CCoommoo  ccoonnssttrruuííuu  eessttaa  hhiissttoorriiaa
ttaann  ffrraaggmmeennttaarriiaa  ee  aaoo  tteemmppoo
ttaann  eennffiiaaddaa??
Hai unha historia central e
múltiples historias, algunhas
máis detalladas, outras só su-
xeridas, que supuxeron un tra-
ballo de arquitectura.
AAggoorraa  aaccaabbaa  ddee  ccrreeaarr  uunn  bblloogg
((bbaattuummee..bbllooggssppoott..ccoomm))..  DDaarraa--
llllee  mmááiiss  xxooggoo  aaíínnddaa  oo  ffoorrmmaattoo
ddiixxiittaall  ppaarraa  aa  eessttrruuttuurraa  ddaa  nnoo--
vveellaa......  EE  ppaarraa  aa  iinntteerraaccttiivviiddaaddee..
Precisamente, esta é unha histo-
ria de historias que queda aberta
para que os personaxes poidan
saír e ter a súa propia vida. É
unha obsesión miña que non
haxa secundarios, senón que to-
dos teñan entidade e merezan
ser nomeados. O blog dá a posi-
bilidade de que as portas estean
abertas. Agardo que se dispare a
creatividade e isto se converta
nunha novela coral.
CCoommoo  ssee  iinnttrroodduucciiuu  nnaa  mmeennttee
dduunn  aaddoolleesscceennttee  sseenn  rreessuullttaarr
iinnxxeennuuoo??
Para min foi todo un risco. Penso
que é un dos momentos máis
importantes da vida, cando co-
meza a abrirse a túa percepción
do mundo, e asentan claves do
pensamento adulto. Gustoume
xogar con esa volta atrás, pensar
como me sentiría.
CCaannttoo  hhaaii  ddoo  ppoouussoo  ddaa  pprrooppiiaa
eexxppeerriieenncciiaa,,  ssoobbrree  ttooddoo  nnoo  ttoo--

ccaannttee  áá  iinnffaanncciiaa  nnaa  aallddeeaa,,  aa  eessee
mmuunnddoo  ppeerrddiiddoo??
É certo que o hai, non tanto nas
historias concretas como nas
sensacións. Eu vivín esa vida
nun mundo rural (próximo á
costa), pero meterme no per-
sonaxe, con todo, foi difícil: que
pensa un rapaz de sete anos
nestes momentos?
IInntteerreessaannttee  aa  aappaarriicciióónn  dduunn  llii--
bbrroo  mmaallddiittoo,,  ccoommoo  oo  NNeeccrroonnoo--
mmiiccóónn ddee  LLoovveeccrraafftt,,  ddee  PPooee  ((nnoo
pprrooppiioo  nnoommee  ddaa  pprroottaaggoonniissttaa,,
““AAnnaabbeell””))  oouu  BBaauuddeellaaiirree..  TTeenn
qquueerreennzzaa  ppoollaa  lliitteerraattuurraa  ffaann--
ttáássttiiccaa  ee  ddoo  RRoommaannttiicciissmmoo??

Manuel Lourenzo González, escritor

‘É un risco tratar de sentir
como un adolescente’

MANUEL G. VICENTE

’’O xardín das pedras flotantes
é unha historia de historias”
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ra dun adolescente. Mais, res-
pectando esa amálgama de re-
xistros orixinal na medida do po-
síbel, o certo é que, e malia seme-
llar un tanto inxenua, merece ser
salientada tanto polos “achados”
da adaptación como polo feito
de que ben podemos pensar,
acontece en tantas ocasións e
aquí vai ser menos?, que mellora
o plano formal do texto
orixinal.

O que primeiro cha-
ma a atención na nove-
la de Bali Rai vén preci-
samente de aí, do plano
formal, concretamente
no relativo ao estilo, to-
talmente descoidado,
no cal o ritmo é resulta-
do dunha sintaxe capri-
chosa, ou mellor dito, li-
neal, que non ten, nin
parece que o procure,
valor literario ningún, nin seque-
ra o da corrección. Nas nosas lec-
turas da tradición literaria anglo-
saxona, tropezamos en múlti-
ples ocasións con esta pedra.
Continuamos a lectura na con-
fianza de que o traballo coa tra-
ma, coa disposición dos elemen-

crítica
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Unha vez que trouxemos a estas
páxinas o Poderosa(Sergio Klein,
Xerais), na posíbel procura de
quen ocupará o
sitial de Harry
Potter, ese xogo
que a moitos
produce morbo
e interesa, ben
estará que agora
nos ocupemos
dunha das máis
firmes apostas inglesas. Bali Rai
(Leicester, 1971), admirador de
Sue Townsend, Douglas Adams
e Robert Swindells, é un autor
distinguido con moitos premios.
Dream on (Xa podes esperar
sentado) foi escollida como lec-
tura recomendada polo Book-
trust e o Ministerio de Educación
británico regaloulle un libro a ca-
da estudante do primeiro curso
de Educación Secundaria. 

Un casoiro ben mal amañado
é a primeira novela dun autor
que sempre quixo ser escritor,
que se decatou da falla de auto-
res británico-sudasiáticos de lite-
ratura infantil e decidiu encher
ese baleiro. Precisamente Un ca-
soiro ben mal amañado, a noso
xuízo, non agacha bastantes tra-
zos deses que se adoitan dicir au-
tobiográficos ou que lembran a
súa propia experiencia vital. A
carta de presentación é así atra-
ente. Vexamos a súa obra, esta
primeira novela posta agora en
galego por Ramón Porto Prado e
Belén Souto García. A este pro-
pósito, adiantemos que a tradu-
ción fai un uso esaxerado das
anotacións que non sempre
achegan informacións necesa-
rias ou imprescindíbeis na lectu-

te se nos dirixe a ese choque des-
de unha única perspectiva: co-
mo Manjit non se quere integrar
na tradición cultural familiar, se-
ducido polas luces de cores e os
doces do capitalismo. E nesta
opción tanto pesan o descoñe-
cemento da outra opción cultu-
ral, que é o descoñecemento
doutra forma de entender a vida
e de vivila (iso é a cultura) como a
predisposición, xa de entrada, a
non aceptala. Por moito que é
obrigado a inserirse  no modo de
vida asiático, Manjit nunca re-
mata por comprendelo porque
a súa decisión xa está tomada. E
xa sería difícil, porque aos neóns
occidentais, o que se opón é o
caos e a miseria orientais, Manjit
nin sequera dispón da posibili-
dade desprexuizada dun xuízo
próximo ao dun turista, malia
que os cicerones sexan de ex-
cepción.

Deste xeito, a novela convér-
tese na crónica (anunciada)
dunha renuncia. A ver: fillo dun
pai tiránico, violento, alcólico; ir-
máns das mesmas trazas; se-
cuéstrano ao levalo á India, un
caos caloroso e húmido, de cas-
tes privilexiadas (e dos jat, gran-
xeiros) e outras desgraciadas (un
dos mellores amigos será Mo-
han, dunha caste de servidores),
un mundo que se opón ao pro-
greso e condena a aqueles que se
deixan seducir por el. Que posi-
bilidades de elección hai aí, entre
o espectáculo da vida consumis-
ta e o caos e atraso, o primitivis-
mo? O mellor da novela está pre-
cisamente na descrición do es-
pectáculo da vida consumista,
de primeira man, case viaxamos
cos pés de Manjit, e nas descri-
cións (obsesión pola roupa) e no
barullo musical e étnico como
música ambiental. Logo dese fo-
co de interese, chega o coñece-
mento do que para un occiden-
tal é símbolo de exotismo e mis-
terio, a India, mais alí xa adianta-
mos o que se nos ofrece.

Todo o demais é esa crónica
da renuncia anunciada, canto
ao occidentalismo consumista,
ideal. Tan ideal e liberal que os
pais de Lisa (moza inglesa de
Manjit) son os pais desexábeis
por Manjit, e inclusive lles dei-
xan a casa para que se ini-

Marga Romero

A ntes escribía máis alegre.
Frase dunha escritora que

debería pensar seriamente en
abandonar a súa columna se xa
non hai razóns para escribir,
nin estéticas, nin éticas, nin de
ningún tipo de compromiso. A
ela tamén lle gustaría ter escrito
Avoa ou Ben quere a Ana,mais
isto xa o escribiu maxistral-
mente Peter Härtling, para que
ela goce como lectora. Repasa
os andeis da súa memoria e
bota de menos a biografía  de
Friedrich Hölderlin na que sou-
bo do poeta atrapado na torre,
do alemán e do seu autor.
Aprendeu moito de Härtling e
celebrou os seus 75 anos como
toda Alemaña, país nos que os
aniversarios son importantes e
tamén a escrita, non perdeu os
programas especiais na televi-
sión. Nas palabras do escritor
nacido á beira de Chemnitz en
1933 repousaba a historia do
pobo que debeu sobrevivir á
súa propia historia, mesmo
aniquilala. Impresiona a imaxe
dun neno que non pode polo
medo de levarlle un medica-
mento ao pai capturado polos
rusos. Nunca máis verá ao pai e
achanta a medicina na palla; fai
tremer a nai suicida que agarda
tres días con dores a morte
diante do neno e da irmá. A  his-
toria dunha nai do pobo derro-
tado, violada, unha historia de
sempre. Compréndese ao es-
critor sen infancia e que  crea
esa infancia. Lembro cando co-
ñecín a Peter Härtling nunha
Feira do Libro en Frankfurt, na
que gabei a súa intromisión na
vida de Hölderlin, Franz Schu-
bert ou Schumann. Comentou
contente as súas traducións ao
galego e por iso eu agora agra-
dezo que a editorial Kalandraka
nos permita ler Muletas e Co
vento de cara. Eu que antes es-
cribía máis feliz, leo feliz a Peter
Härtling.�

PETER HÄRTLING

’’

NARRATIVA.

Un traidor
na familia

Un casoiro ben mal amañado
AAuuttoorr::  Bali Rai.

TTrraadduucciióónn::  Ramón Porto Prado e Belén

Souto García.

EEddiittaa::Sotelo Blanco.

’’Compréndese ao escritor
sen infancia
e que  crea
esa infancia”

tos que a conforman, e as perso-
naxes, había reemprazar ese bal-
deiro.

Inicialmente senta o lector no
poldro dunha torturadora pre-
gunta: que importa máis, a liber-
dade individual ou a fidelidade
cultural? Manjit, ou Manny, o
protagonista, desde o inicio é un
ser condenado a casar, nun ma-

trimonio concertado
polo seu pai, cunha per-
soa que nin quere nin
coñece sequera. É dicir,
a tese narrativa, desde o
mesmo inicio está aí, o
lector non pode desfa-
cerse dela. O protago-
nista, Manjit, é un ado-
lescente de proceden-
cia sudasiática (do Pun-
jab) mais xa nacido en
Inglaterra, un produto
urbano-consumista

máis, afeito á vida artificial da ci-
vilización occidental e nada á vi-
da natural oriental. O choque de
civilizacións? Si, haino, nunha
formulación un tanto mani-
quea; diso, do maniqueísmo,
decatarémonos en canto rema-
temos a lectura. Constantemen-

’’Trátase
dunha
crónica
anunciada e
maniquea
dunha
renuncia
cultural”

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

Bali Rai.

>>>

32-37 critica.qxd  19/11/08  00:49  Página 2



A densa traxectoria musical
dun creador tan senlleiro co-
mo Toti Soler ben pode ser
considerada como a dun com-
positor e intér-
prete que sem-
pre se guiou po-
lo seu propio
criterio persoal,
á marxe das modas e condicio-
namentos comerciais do mo-
mento, malia o seu iniciático e
efémero paso por un grupo de
sona durante á década dos
anos sesenta –Pic-Nic. Unha
vez reconvertido a rockeiro, en
tanto que integrante do grupo
OM, deu en sintonizar co mo-
vemento progresivo tan en bo-
ga durante os primeiros seten-
ta, e converteuse nunha sorte
de guía para cantidade de mú-
sicos que en todo o Estado ato-
paban nel a un referente ao

CULTURA.33.

cien sexualmente. Crónica
anunciada de renuncia predis-
posta, puntual e maniquea, fácil
e tendenciosa. Resulta lóxico
que agrade aos occidentais, está
escrita desde os seus valores e só
se presentan anti-valores da cul-
tura (punjabí neste caso) orien-
tal. Naquelas culturas que tratan
de sobrevivir á devoradora roda
consumista (coas implicacións
que supón de abandono da tra-
dición cultural propia a favor da
globalización) esta lectura resul-
ta inclusive contraproducente se
os docentes non se afanan na
clarificación do seu maniqueís-
mo, así, en plural, porque desta-
pamos un botón. Esta non é un-
ha novela para facerse pregun-
tas, senón que ofrece unha res-
posta, non é para lectores activos
senón para consumo pasivo.

O que coidabamos era unha
traxedia remata cunha vinganza
en ton de farsa na que nin seque-
ra o protagonista se pode consi-
derar gañador.�

Xosé M. Eyré

Turbadora e dúctil, a perfi-
lar o desacougo e a tenrura,
a tensión e a soidade, María
N. Soutelo Vázquez, en Có-
digo poético, XX Premio de
Poesía Euse-
b i o  L o r e n z o
B a l e i r ó n ,  é
quen de amo-
sar un mundo
f o r m a l  d e
imaxes núas e

ANOSATERRA
20-26 DE NOVEMBRO DE 2008

CONTADELIBROS.
Filosofía escandinava

Prólogos. Lectura lixeira para
certos estamentos segundo
tempo e ocasión, de Soren

Kierkegaard,
chega agora
ao galego da
man da edito-
rial Galaxia, en
tradución de
Óscar Parcero
Oubiña.

Textos humorísticos sobre
filosofía deste autor dinamar-
qués que foi fundamental no
pensamento contemporáneo.

Tecnoloxía e educación

Xerais publica O valor do
envoltorio. Un estudo da
influencia das Tecnoloxías da
Información e da Comunica-

ción nos
centros
educativos, do
Grupo Stellae,
composto por
12 especialista
en docencia.
Este texto
reflexiona so-

bre o impacto que os novos
xeitos de achegarse á informa-
ción (desde o CD-Rom á inter-
net) ten e ha ter sobre a apren-
dizaxe. 

Mundo sobrenatural?

Gonzalo Puente Ojea, ensaís-
ta e diplomático de ampla ca-
rreira, publica O mito da
alma. Ciencia e relixión, un
longo ensaio no que repara

sobre o
concepto de
relixión e as
relacións que
ten cos
avances cien-
tíficos. A súa
tese defende

que a relixión hoxe só se
ampara na posibilidade de
que por riba da natureza
(explicada pola ciencia) haxa
unha área descoñecida e
inexplicábel racionalmente.
Edita Laiovento. �

sensacións esvaecidas á
procura da emoción e do
instante, do latexo e da per-
da: o son enviso, o acento
cercano e o aire íntimo e co-
tiá dos seus versos a miúdo
explora a conciencia e o ba-
leiro, aillan a tristeza e o si-
lencio e filtran relacións e
conflitos.

Esboza o son turbador, a
soidade –Acaríñome o ros-

tro,/ e non
hai/ máis/
que sombra
n o s  m e u s
dedos.–, a
reflexión, o
escepticis-
m o  – F o r -
mar letras/
e  d e s p o i s
palabras/ e
despois fra-
ses/ e des-
pois tempo
r u t i n e i r o /
n a s  f o l l a s
do calenda-
r i o  q u e
d e s b o t o /

q u e  non digan nada/ e me
sirvan/ para que?–, a sensa-
ción fugaz, a distancia
–Sentirme núa/ como as
pedras/ polas que corre a
auga/ e non coñecer/ (nun-
ca máis)/ o aroma gris dos
liques.–, o tremor e a intui-
ción, a esperanza –Mírame
dende/ desoutro lado/ da
imaxe./ Es o náufrago/ que
andaba buscando/ a miña
illa.–, a incertidume, e a
melancolía –Nunca sabere-
mos/ en que momento cer-
to/ se acabaron os chanzos
da escaleira/ e deixamos de
ascender.–, a angustia e a
tenrura.

Agás algún verso vacilan-
te ou afectado, Soutelo Váz-
quez, na súa aparente sinxe-
leza, ofrece un son afastado
da rutina que ilustra moroso
a orixe da fraxilidade e da
tristeza e perfila o tecido co-
tiá da sensación e a soidade:
a imaxe evoca devagar a
tensión do instante e o pou-
so da ausencia e procura o
alento e a esperanza.�

Xosé María Costa

que seguir. O mesmo que can-
do cambiou a súa Catalunya
natal pola Andalucía vivencial
para enchouparse do espíritu
flamenco, ao que permaneceu
fiel durante varios anos. Polo
medio, o seu traballo a carón
dalgúns  cantautores –Ovidi
Montllor, Fernando Tordo–, e
a súa máis etérea empatía co
mundo do jazz, que condicio-
na igualmente boa parte do
seu repertorio. 

E durante os últimos anos,
Toti Soler, músico de forma-
ción clásica, evidencia que o
importante neste arte máis
que os coñecementos adqui-
ridos son os dixeridos, pois
ademais de traballar o reper-
torio de J.S. Bach, foi tecendo
un estilo a cada máis particu-
lar, en tanto que persoal e difi-
cilmente transferible. Tal é a
súa calidade como xenio  cre-
ador, así como a eiva cara o es-
pallamento da súa música, in-
clasificable semanticamente
nun mercado condicionado
pola etiquetaxe sonora. Pola
miña banda, reservaríalle a
Soler a súa condición de clási-
co-contemporáneo, pois abo-
fé que o seu legado –máis de
vintecinco discos–  constitúe
na súa totalidade un transitar
cara un estilo propio, que sen-
taría as bases doutros colegas,
outrora enmarcados na deno-
minada música laietá , impre-
cisa denominación que xur-
díu nun emblemático lo-

Dous novos libros de Jenaro Marinhas del Valle polo seu centenario.A

Casa Museo Casares Quiroga acolleu o pasado martes a presentación da

Obra dramática completa e dos Cadernos de notas do autor, publicados por

Espiral Maior e Edicións A Nosa Terra, respectivamente. Jenaro Marinhas del

Valle, integrante das Irmandades da Fala e membro fundacional das Mocida-

des Galeguistas, é un dos máis renovadores autores do teatro galego con-

temporáneo. Dende o pasado 11 de novembro teñen lugar diversos actos

de homenaxe na Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña.�

’’Na súa
aparente
sinxeleza,
María
Soutelo
ofrece
en Código
poético
un son
afastado
da rutina”

POESÍA.

María
Soutelo
Vázquez
e a fraxilidade
cotiá

Código poético
AAuuttoorraa::  María N. Soutelo Vázquez.

EEddiittaa::  Sotelo Blanco.

MÚSICA.

Supervivinte
da música
laietà

Vida més alta
AAuuttoorr::  Toti Soler.

EEddiittaa::  To Procuccións / K Industria Cul-

tural, SL.

Toti Soler.

>>>

>>>
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Xosé Luís Ripalda gaña o certa-
me 'Rescatando un anaco da no-
sa cultura'. O traballo presentado

polo escritor Xosé Luís Ripalda ao

redor da oliveira en Galiza e os muí-

ños de aceite foi seleccionado polo

xurado do certame convocado por

Syngenta e será publicado no Alma-

naque Agrícola ZZ do ano 2009.�

bemos en que película esta-
mos) por onde camiña a histo-
ria: o enfrontamento entre o
ruralismo conservador das tra-
dicións que garda a terra e a
natureza tal cal a entendemos
como ben supremo, e a auto-
denominada civilización e
progreso, que enche de chuvia
ácida esa mesma natureza. 

A historia é simple: un rús-
tico asturiano leva 40 anos pe-
lexando contra unha central
térmica que mata toda a vida
dos campos do val Negrón. E
nesa loita andan os integran-
tes do microcosmos necesario
para encher a historia: antigos
mineiros silicóticos, traballa-
dores da central, politiquiños
municipais, mulleres sacrifi-
cadas e un escocés que pasa-
ba por alí e que vén ser a voz
da narración (recurso innece-
sario porque resta peso ao

conxunto propio da
película, pero serve
perfectamente a un-
ha descripción turísti-
co-propagándistica
do Principado de As-
turias que, non es-
quezamos, subven-
ciona parte do pro-
xecto). 
A película móvese en-
tre a denuncia ecolo-
xista e o costu-

ria, e tendo en conta que a fa-
ciana de cantautor tamén é
consubstancial á súa bagaxe
artística, cumpriría preguntar-
se: ¿é precisa unha gran técnica
vocal para transmitir mensaxes
cantadas?;. O evidente neste
caso semella saber administrar
acaidamente os resortes dispo-
ñibles para ver de conseguir

esa máxica ensambla-
xe, ben demostrada
desde hai ben tempo
noutros rexistros deste
mesmo creador. Nesta
ocasión, a poética es-
collida escolma outros
poemas de autores co-
ma Lorca, Cernuda ou
Joan Vinyoli. Todo un
amplo mundo poéti-
co-musical peneirado
nunha interpretación
sobria, precisa, á par
que pletórica de con-

trastes vivenciados por un úni-
co compositor e intérprete,
pois abonda a multiplicidade
do propio Soler para autoxes-
tionar tan densa como sintéti-
ca produción.

Logo de escoitar detida-
mente esta “Vida més alta” po-
demos reparar, outravolta, na
revisión do concepto clásico, a
cada máis ampliable aos suce-
sivos compositores que foron
xurdindo após do decisivo sé-
culo XIX, pois durante os últi-
mos cuarenta anos fóronse
asentado sucesivas xeracións
de renovados talentos, aos
que é de xustiza reservarlle un
espazo entre a élite musical
contemporánea. Así o pareceu
entender o xurado que no ano
2005 outorgou a Toti Soler o
Premio Nacional de Música da
Generalitat de Catalunya, un
dos varios que recibiu ao lon-
go da súa traxectoria artística,
en recoñecemento a unha
constancia en forma de cohe-
rencia consigo mesmo, non
sempre igual de valorada por
un público a miúdo condicio-
nado polos estereotipos musi-
cais, que marxina aos creado-
res caracterizados por manté-
rense a  contracorrente de
conxunturas máis ou menos
efémeras.�

X.M.E.

cal ubicado a carón da Vía
Laietana barcelonesa.

Con estes antecedentes nos
dispomos a gozar da última en-
trega de Toti Soler, que supón
en realidade unha continuida-
de doutros rexistros seus, ata o
punto de conformar unha tri-
loxía completada cos prece-
dentes títulos “Vita nuova” e
“Vida Secreta”. Grava-
cións que, ao igual que
agora “Vida Més Alta”,
foron madurando no
seu refuxio da bisbarra
do Baix Empordá,
afastado da trepidante
vida urbana, e en con-
secuencia obras carac-
terizadas pola intimi-
dade instrospectiva do
seu persoal mundo
musical. Canto máis
“alta” é a esixencia do
compositor-guitarris-
ta, máis detallista é a súa técni-
ca instrumental. Cómpre, pois,
que o afeccionado repare de
vagar neste rexistro, pois do
contrario, atopará nel unha su-
cesión de composicións “agra-
dábeis” sen máis, pero si pola
contra ten a ben establecer un
mínimo de empatía co univer-
so creativo do seu mentor, ato-
pará auténticos achádegos xa
desde o primeiro tema, “Se-
tembre”, no que a guitarra dia-
loga consigo mesma a medio
dun intervalo percusivo e máis
un sutil alarido vocal de fondo.
Entrementres, a sobriedade
consubstancial a todo o disco,
vese alterado cando as cordas
do instrumento adquiren certa
soltura no tema titulado “Àlex”,
dedicado ao seu fillo, mentres
que a súa descendencia feme-
nina, Laia, dá voz a un poema
cantado de Sílvia Amigó. 

MÚSICA E VOZ. Porque a metade
da obra é vocal, e nesta ensam-
blaxe salienta outro dos logros
do propio Soler, cal é artellar
nun todo común voz e guitarra
en cálido acoplamento. Porque
a estas alturas da súa traxecto-

Esta película comeza co parto
dunha vaca, un feito non gra-
tuito porque, a estas alturas
,supoño que para a
adolescencia poten-
cialmente cinéfila, re-
sulta máis exótico o
parto dunha vaca que
un combate con gran-
des desfeitas nunha ci-
dade na que nunca es-
tiveron (a irrealidade
dixitalizada é así). Ben;
a partir dese momen-
to, sabemos (e supo-
ñemos, porque xa sa-

crítica

>>>

CONTADELIBROS.
Ramiro Fonte póstumo

Ramiro Fonte deixou no prelo
xusto antes da súa morte hai
unhas semanas Reversos. Días
adiados, poemario clásico,
con verso con rima, que

involunta-ria-
mente se con-
verteu en
testamento lí-
rico do escritor
eumés. Poesía
depurada, es-
tilizada e

madura que atravesa a propia
obra do escritor de cabo a fin,
parando en todos os temas
dos que gustou de escribir.
Edita Xerais.

Poeta do canon

Estúrdiga materiaé a última
novidade poética dunha das
voces máis sobresaíntes das
nosas letras, Luís González To-
sar. Galaxia edita, en coidado
volume, un poemario prologa-

do por Xosé
Luís Méndez
Ferrín e
ilustrado polo
pintor Quinta-
na Martelo. A
través de

versos case matemáticos o es-
critor percorre os seus propios
recordos máis alá das súas
vivencias directas. 

Edoy

Sotelo Blanco edita dous novos
títulos da súa colección de poe-
sía ‘Edoy Leliadoura’. Cuarto de
outono, de María do Cebreiro, é
un paso máis na evolución da
escritora, que segue a pescudar

sobre a
expresión lírica.

Nocturnidade
do sal,de Ale-
xandre
Nerium, é un-
ha homenaxe
ao mar de Fis-
terra que o au-

tor coñece, utilizando para iso
unha expresión que vincula a
pronuncia coa vista.�

’’Despois de
ouvir a Toti
Soler a
revisión do
concepto
clásico é a
cada máis
ampliable”

CINEMA.

O home
contra
as térmicas

Cinzas do ceo
DDiirreecccciióónn  ee  GGuuiióónn::  José Antonio Qui-

rós (coguionista Dionisio Pérez).

EElleennccoo:: Gary Piquer, Celso Bugallo,

Eduardo Antuña, Beatriz Rico, Nicolás

Fernández Luna, Clara Segura, Fran Sa-

riego.
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Gary Piquer [á esquerda] e Celso Bugallo, en Cinzas no ceo.

? UERE SABER MÁIS?
www.kindustria.com
www.totisoler.com

>>>

’’Celso Bullago
está superior,
non
interpreta,
convírtese
en labrego
asturiano con
vida propia”
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de Greenpeace e o recoñece-
mento de festivais tan distintos
com o de Tokio (Gran Prix), El
Cairo ou Mannhein, o que
mostra que o mundo dos festi-

vais de cine é infinito. Pero a
denuncia ecoloxista queda aí,
no fondo da narración, como
un elemento da paisaxe (eses
catro ecoloxistas medio hippis,
non embargante, son do máis
auténtico, porque, moitas ve-
ces, as cousas quedan aí, no
folklore social). E o malo é que
no fondo, o filme garda algun-
has pezas importantes, amáis
da interpretación de Bugallo
que é, con diferencia, o mellor.
A historia respira un aire de
causa perdida, de combate
inútil do home contra o xigan-
te, de que o progreso precisa
enerxía, veña de onde veña e
destrúa o que destrúa. O rústi-
co guerreiro en solitario non
ten fé nos políticos. E ten ra-
zón, fai ben non fiándose deles.

PROPOSTA: Dado que van
vir tempos de retorno á loita
ecolóxica (e, senón, ao tempo)
hei de buscar polo faiado aque-
les vellos números de Natura e
Integral, máis que nada por
nostalxia.�

J.A. Xesteira

Oliver Laxe naceu em Paris, ci-
dade à que emigraram seus
pais. É esta circunstância a que
explica o título da sua película
París #1 (2007), rodada en Amil,
Mugia, Os Ancares e Ourense.
Esta dicotomia entre a cidade
(París, destino migratório) e o
campo (a Galiza rural, orige mi-
gratória) tem a sua contraparti-
da audiovisual na filmografia de
Laxe. Em Y las chimeneas deci-
dieron escapar(Londres, 2006)
a urbe e a industrializaçom
imiscuem-se tangencialmente
nas tomas rurais: torretas de al-
ta tensom sunlinham a paisage,
altos edifícios asomam tras os
lameiros, sinistras gruas trabal-
ham convertendo descampa-
dos em entulho. Quando a cá-
mara se adentra na cidade, fai-
no para registrar os reflexos nas
fachadas de cristal dos edifícios,
aproveitando as formas geomé-
tricas arquitectónicas para
compor images construtivistas
e abstractas. Na banda sonora,
umha guitarra eléctrica distor-
sionada remete de igual jeito a
umha tecnologia (e estilo musi-
cal) de orige urbana. Suena la
trompeta, ahora veo otra cara
(Tánger, 2007) centra-se de
igual modo nas paisages deso-
ladas dos descampados que
arroupam as cidades, essa terra
de ninguém entre o rural e o ur-
bano, entre o ordenado e o sil-
vestre.

As images de París #1 som
essencialmente rurais. A urbe
(adorminhada) só aparece na
breve seqüência dumha roda-
ge cinematográfica. Merendas
campestres, romarias, po-

mismo nostálxico; a histo-
ria podería perfectamente con-
tarse na Galicia de, poñámos
por caso, As Pontes (clasificada
entre as top-ten máis contami-
nantes de Europa), pero o di-
rector, que xa abordara o costu-
mismo social en “Pidelle contas
ao Rei”, abunda nas boas inten-
cións e mete  a culler no caldo
da ecoloxía protestona. 

O protagonista é un testán
rústico que pensa que o Proto-
colo de Kioto é algo máis que
un papel mollado, un paripé,
un facer-que-fagamos, como
xa está demostrado, e loita co-
mo un chino contra un tanque,
con esa mesma teimosía. Aí é
onde Celso Bullago está supe-
rior, non interpreta, convírtese
en labrego asturiano con vida
propia. O malo é que o resto
floxea por todas as bandas:
non hai músculo, moitas das
pequenas historias paralelas
son, unhas veces inútiles ou
desdebuxadas, moitas secuen-
cias son evitábeis (a da prince-
sa Letizia ou os líos de cama). O

guión está falto de forza en
moitos aspectos. 

Non embargante, as inten-
cións, xa digo, eran boas, e iso
vale para as recomendacións

>>>

ANOSATERRA
20-26 DE NOVEMBRO DE 2008

Suso Vaamonde, Pedro Lamas e
X.L. Romero publican Vellas ar-
tes. Os tres músicos, recoñecidos

dentro da escena folk galega, inician

con este disco unha nova aventura

musical que combina acordeón, sa-

xo e guitarra. Editado por Falcatrua-

da, o álbum propón un percorrido

por once temas nos que a música

tradicional se maquilla cos sons máis

modernos. O disco inclúe, ademais,

unha pista audiovisual cun fragmen-

to dun concerto do trío no Parla-

mento de Galicia.�

Beatriz Rico tamén protagoniza Cinzas do ceo.

>>> Passeios
e polifonias
por Galicia

París#1
DDiirreecccciióónn::    Oliver Laxe.

Proxectou-se na secçom Panorama Gali-

za de ‘Cineuropa’. Novembro de 2008,

Compostela.

Xosé L. Romero,
Suso Vaamonde
ePedro Lamas.
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crítica

cación do Made Upcomo pro-
clama e conxuro. Un Made Up
que está, entre outros lugares,
nun fermosísimo cinema art
decopechado e só aberto agora

como Centro de Visi-
tantes da Bienal e que
serve tamén para
montar unha melan-
cólica instalación de
Annette Messaguer.
Hai tamén unha aban-
donada “Tenda de
Pintura Rápida” cun
vídeo de Jasper Just
nun andar e no baixo e
no soto unha invasiva
instalación “pictórica”

de Richard Woods. Nun solar
entre paredes medianeiras ató-
pase un anfiteatro de madeira
feito polo Atelier Bow-Wow.
Moi perto, Yoko Ono nun-

Cando un visita Liverpool con-
templa axiña no seu corpo urba-
no as feridas da diferentes crises
industriais e socioeconómicas ás
que seguramente se ven enfron-
tando con desigual fortuna den-
de hai varias décadas e semella
como que, aínda, segue necesi-
tada de moito coidado paliativo
que darlle. Abonda plantarse na
súa contundente e sólida cate-
dral fortaleza para ver aos seus
mesmos pés tristes predios in-
dustriais esmorecentes ou fene-
cidos.

Daquela, a quinta Biennialé
seguramente unha das terapias
de choque que se argallaron para
a súa recuperación, igual que o
de seren neste ano Capital Euro-
pea da Cultura. Velaí as indus-
trias culturais, unha volta máis
como mecanismo de recupera-
ción económica (nos Docks, ne-
sa monumental fachada maríti-
mada cidade estase a construír
agora o Museum of Liverpool,
un espectacular edificio da equi-
pa de arquitectos daneses 3XN. E
nesa zona, e xa con anteriorida-
de se recuperaran vellos edificios
portuarios nos que, entre outros
museos e hoteis, armouse unha
sede da Tate.)

De igual modo, é habitual que
as mostras de arte actuais fiquen
ciscadas por diferentes espazos
dunha cidade, ora nunha indus-
tria, comercio, edificio ou predio
esmorecente ou arruinado, ora
“invadindo” dotacións culturais
ou sociais de calquera tipo. Sen

cinema, que Laxe utiliza sabia-
mente, conjugando singeleza
com efectividade sugestiva. O
branco e negro sujo e granulo-
so sugire paisages ancestrais e
irreais, como aquelas recolhi-
das polos pioneiros do cinema.
A figura humana, em forma de
retrato, insire-se sem fisuras

sobre este fundo rural
ou semi-urbano.
A banda sonora acode
a umha mancheia de
sons para criar umha
“polifonia” que sugire
por si mesma, que co-
bra vida própria, inde-
pendente das images.
Tanto os ruídos como
os silêncios estám usa-
dos de maneira ex-
pressiva:  o som do he-
licóptero, o coitelo
cortando o pam, as vo-
zes e conversas que

podem estar sincronizadas ou
nom, ruídos e palavras que
venhem e vam, silêncios que
potenciam a carga simbólica
da image...

O cinema de Laxe, recupe-
rado para o cinema galego
graças à política de sub-
vençons, é um sopro de ar fres-
co no nosso cativo panorama
cinematográfico, demasiado
ancorado em narraçons literá-
rias e pretensons industriais de
escaso rendemento artístico.�

Alberte Pagán

jas e cenas de caça rema-
tam coa carreira dum cam por
um bosque queimado, um no-
vo espaço devastado que perde
por momentos a sua caracte-
rística natural para acabar ase-
melhando-se aos descampa-
dos semi-urbanos das duas
primeiras películas citadas. A
urbe está presente no
título da película e no
helicóptero contra-
incêndios cujo bater
de assas dá início à
peça.

Apesar de que Laxe
chama à sua obra “en-
saio”, o seu espírito é
mais poético que en-
saístico. París #1forma
parte dumha trilogia
que tem como título
genérico “Paseos e po-
lifonías por unha Gali-
cia contemporánea”.
Som estes “passeios” líricos e
contemplativos, nom narrati-
vos, os que lhe confirem alento
poético às images, fazendo-as
devedoras do “cinema puro”
ou “cine-poemas” das van-
guardas europeias dos anos
vinte e do cinema lírico dos
anos sessenta do século passa-
do. A cámara em mao, o tremor
do fotograma, os saltos na ima-
ge, a textura granulosa e os de-
senfoques som rasgos de estilo,
bem conhecidos e explorados
na tradiçom experimental do

dúbida, iso ten entre as súas
moitas vantaxes a de percorrer e
descubrir (mesmo para os nati-
vos) as cidades e vilas e, tamén, a
de reinventar e dinamizar espa-
zos en desuso ou alter-
nativos e, dese xeito,
implicar a diferentes
sectores do enramado
urbano na súa recupe-
ración, descuberta, etc.
Así que, é doado supo-
ñer que, nestes tempos,
ningún evento exposi-
tivo de calado renuncia
a expandirse máis aló
do consabido e xa mes-
mo “aburrido” museo
de muros brancos. 

A Liverpool Biennialcelebra
nesta edición o valor da imaxi-
nación, desa creación que se er-
gue e ascende, de aí a reivindi-

ARTE.

Elevarse
sobre
as ruínas
de Liverpool

Liverpool Biennial. Made Up
DDiirreeccttoorr  AArrttííssttiiccoo::  Lewis Biggs.

LLuuggaarr::  Varios, en Liverpool.

DDaattaass::  Até o 30 de novembro.

Silvia Penide gravará en directo o
seu vindeiro disco.Será no Teatro

Rosalía de Castroda Coruña o próxi-

mo 17 de decembro nun concerto

especial que celebra ademais o seu

décimo aniversario sobre os escena-

rios. A cantautora repasará en direc-

to algún dos temas máis destacados

da súa discografía, da que forman

parte Kilómetros (2203), Invisible

(2005) e Desafinante crónica (2008).

Mentres, a coruñesa continúa a súa

xira de concertos de pequeno for-

mato pola península.�

’’Apesar de
que Laxe
chama à sua
obra ensaio,
o seu espírito
é mais
poético que
ensaístico”

>>>

Oliver Laxe.

>>>

Bush co cubo de Rubik (2008), deAlison Jackson.

’’Liverpool
Biennial
celebra
nesta edición
o valor da
imaxinación”
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rrinte dun o dunha soldado bri-
tánico/a morto/a en Irak ou Af-
ganistan. Trátase dun proxecto
que conta coa colaboración das
familias e cuxo obxectivo, aínda
non conseguido, é que podan
acabar por ser verdadeiro papel
timbrado. 

Aínda que, sen dúbida, son
algunhas das instalacións urba-
nas as que resultan máis espec-
taculares, particularmente a de
Richard Wilson, titulada  Tur-
ning the Place Over cunha fa-
chada furada e cuxo fragmento
circular vira sobre o seu eixo. Ou

a arañeira de luces que cobre a
praza traseira do Concello asina-
da por Ai Weiwei  ou as platafor-
mas-xardín con árbores e xar-
díns a virar (mágoa que non fun-
cionase durante a miña visita).

A reivindicación da imaxina-
ción que fai esta Bienal converte
a visita a esta cidade, nestes días
da mostra, nunha pracenteira
viaxe do espírito. Sen dúbida,
moito máis emocionantes que
as pasadas edicións de 2007 de
Kassel ou Münster, tan publici-
tadas e visitadas.�

X.M. Buxán Bran

ha igrexa coido que neogó-
tica, agora queimada e na que
fican perfectamente erguidos
os seus muros perimetrais, en-
cheu a súa nave central-xardín
de escadas en alusión ao lema
do proxecto. En paredes media-
neiras ou edificios deshabitados
Visible Virals introduce rotulos
con frases que convidan a cida-
danía á reflexión e ás interroga-
cións. No interior da catedral
anglicana, aos pés da nave cen-
tral e sobre a porta de acceso ve-
mos unha lenda de neón rosa
de Tracey Emiin. No pub dun
vello e histórico clube proxécta-
se unha vídeocreación (que por
suposto non tiñan posto os cer-
vexeiros clientes na mañá da
miña visita). Nunhas naves, xa
en desuso industrial, atópanse
algunhas das máis fermosas pe-
zas: grandes globos aerostáticos
de Tomas Saraceno ou un cuar-
to negro onde introducirse ro-
deado en bólas de cores de Ya-
yoi Kusama. 

Evidentemente tamén os
museos da cidade participan no
evento: na Tate de Liverpool hai
un bo mangado de pezas, eu aí
subliñaría a obra de Alison Jack-
son, unha figura de cera hiperre-
alista cun aparvado Presidente
Georges Bush sentado na cafeta-
ría mentres se enfronta ao cubo
de Rúbik. Vale lembrar tamén,
polo anecdótico do asunto, as
fotografías en branco e negro de
Luisa Lambri ao redor da arqui-
tectura do CGAC. E, por certo, aí
remata a “presenza” peninsular
na Bienal. Tamén se fai preciso
subliñar a extraordinaria calida-
de cinematográfica (algo ben ra-
ro nos videoartistas) dos traba-
llos do tándem Teresa Hub-
bard/Alexander Birchler ou de
Omer Fast. Logo, no palacete
The Bluecoat fico coa lembranza
dos debuxos de The Royal Art
Lodge. E na Open Eye Gallery, o
centro adicado á fotografía, hai
unha aproximación de Nancy
Davenport aos obreiros e as fá-
bricas. E no complexo FACT (sa-
las con cinemas de arte e ensaio,
cafetaría, salas de exposicións,
etc.), entre outras pezas, pendu-
rábase un trebello mecánico,
móbil e zoomorfo do asiático U-
Ram Choe.

SELO CON SOLDADO. Noutro espa-
zo, dentro do complexo de St
George Hall, hai unha peza moi-
to máis emotiva que recupera
esta Bienal, malia ser feita xa con
anterioridade polo seu autor,
trátase de Queen and Country
do artista Steve McQueen. Unha
sala en cuxo centro hai un gran
moble de madeira, unha especie
de armario-libraría que permite
acceder a gabetas verticais que
conteñen cada unha delas unha
folla  de selos de correos repeti-
dos que substitúen a consabida
efixie da Raíña polas faciana so-

Xelís de Toro

Nun campo de fútbol son
moitas as cousas que es-

tán en xogo e unha das menos
importantes é a miúdo a pelota
que entra ou non entra. Histo-
rias de camaradería, ambición,
orgullo e traizón corren polas
bandas e no centro batalla un
medio que lle fixo fronte á ad-
versidade dunha lesión. 

Non hai moito, a afección in-
glesa facía bromas chocalleiras
dun dianteiro centro chamado
Heskey, o dianteiro centro que
non marcaba goles. Relatando
unha vitoria de Inglaterra sobre
Alemaña, un comentarista che-
gou a dicir: unha goleada, 5-1,
ata marcou Heskey.

Sen embargo agora as cousas
están a mudar, non é que Hes-
key marque máis goles, hai cou-
sas que non cambian, 5 goles en
50 partidos; o que mudou é a
percepción do seu xogo, público
e comentaristas están comezan-
do a aprezar o seu xogo. Heskey
non marca goles porque anda
moi atafegado preparándoos
para que sexan outros quen os
marquen. El non é unha estrela,
el fai que sexan outros os que bri-
llen. De aí que cando os Rooneys
ou os Owen marcan un gol vaian
correndo a darlle as grazas. Hes-
key é a auténtica antítese dunha
estrela. Non ten nada a ver cos
Beckhams ou Ronaldinhos,es-
trelas na cancha e celebridades
fóra. De Heskey nada se sabe fó-
ra do campo de fútbol e dentro
xoga para que gañen os seus.

E un pregúntase se neste no-
vo aprecio por Heskey, e polo
que representa, está a haber al-
go máis. Será que está a aconte-
cer unha mudanza cultural? E
será que o modelo cultural dos
grandes egos, celebridades, faite
rico nunha semana, famoso en
dúas e estrela do pop en tres, vai
deixar camiño a outro modelo.
Un que prime a cidadanía, a co-
laboración, o traballo en equipo,
a responsabilidade cara a co-
munidade. Isto xa parece unha
carta aos reis magos! E a min
vanme traer o de sempre, car-
bón e un par de calcetíns!�

HESKEY’’

Estará acontecendo
unha mudanza cultural
dos grandes egos?”

’’

Na rúa Cuadernos de tormentas.
A editorial Planeta vén de editar o úl-

timo traballo do debuxante David

Rubín a medio camiño entre a ilus-

tración e a banda deseñada. O libro,

polo que desfilan os excéntricos per-

sonaxes de Cidade Espanto, conta

cun prólogo asinado por Max. O vin-

deiro 30 de novembro presentarase

en Expocómic.�

Turning the place over (2008), de Richard Wilson.

>>>
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ao longo de toda a obra é unha
concepción da crítica teatral co-
mo unha válvula de mobiliza-
ción política do proletariado:
interésanlle, de feito, de todas as
estreas que se fan en Turín, as
que achegan modelos para o te-
atro popular: Ibsen, Andreyev...
“Ten especial querenza por tres
tipos de teatro”, explica Gonzá-
lez Gómez: “o de Luigi Pirande-
llo, ao que lle dá máis importan-
cia como feito cultural que tea-
tral; o teatro do grotesco, deriva-
ción do futurista; e o teatro dia-
lectal. Os tres rematan por de-
cepcionalo, en particular este
último, que acaba nunha calella
sen saída, próximo ao vodevi-
lesco. O camiño de Pirandello si
que o deixa aberto”. Interésan-
lle tamén Shakespeare, Moliè-
re... E, alén do texto, subindo ás
táboas: o traballo dos actores e
actrices. Defende o modelo do
“actor crítico”, aquel que se re-
nova con cada personaxe, fron-
te ao que se interpreta a si mes-
mo ou ao que adapta cada pa-
pel ao seu personaxe. A inter-
pretación é un exercicio de ese-
xese: “o director de escena non
se  percibe, son os actores quen
lle dan vida ao texto”.

Por outra banda, ao sardo in-
terésalle fondamente a reac-
ción do respectábel: “o público
que asistía ao teatro era burgués
ou pequeno burgués”, explica
González Gómez, “e había cer-
tos textos que non acababan de
chegarlle: o final de Casa de bo-
necas, de Ibsen, non era enten-
dido por aquela audiencia, pero
si por mulleres proletarias. Cre,
en resumo, no teatro como pro-
grama de acción para unha
educación política destinada ás
clases subalternas”.�

Lara Rozados
Traducidos polo crítico e ensa-
ísta Xesús González Gómez, os
Escritos sobre teatro do inte-
lectual italiano Antonio
Gramsci, acaban de ser edita-
dos en dous volumes dentro da
colección Biblioteca–Arquivo
Teatral Francisco Pillado Ma-
yor, na Serie Gris (Pensamento
e Estética). 

Neles reúnense preto de 200
críticas, polémicas e crónicas
publicadas na sección de teatro
da edición piamontesa de
“Avanti!”, artigos publicados na
sección de sociedade do mes-
mo xornal, “Sotto la Mole”, ou
no semanario turinés “Il Grido
del Popolo”, entre 1916 e 1920,
amais dalgunhas reflexións dos
Quaderni del carcere.

Trátase da primeira tradu-
ción que se fai da totalidade
dos escritos sobre teatro de
Gramsci. “A historia vén de
lonxe”, conta o tradutor, Xesús
González Gómez. “Hai anos,
Francisco Pillado pedírame
unha tradución de Seis perso-
naxes á procura de autor, de
Luigi Pirandello. Eu non me
atrevín a tanto, pero si, na miña
liña de traducir a Gramsci, a
achegar un escrito del sobre o
dramaturgo”. (Sobre Pirande-
llo, publicado por Laiovento no
2006). “Logo deume a cousa
persoal de seguir a traducir os
escritos sobre teatro de Grams-
ci, e este ano ofrecinllos á Bi-
blioteca Arquivo Teatral Fran-
cisco Pillado Mayor”. 

Topamos nestes dous volu-

mes a face máis ignota de
Gramsci, máis coñecido polas
súas teorías políticas. Xesús
González Gómez conta que es-
tá entregado tamén, para a súa
publicación en Laiovento, Os
intelectuais e a organización da
cultura, así como unha antolo-
xía de textos da mocidade e o
primeiro dunha serie de catro
volumes de escritos políticos. 

A través destes Escritos sobre
teatropercibimos a súa evolu-
ción, dende os primeiros textos,
publicados en “Avanti” e nos
órganos do Partido Socialista
Italiano, cando acusa a influen-
cia de Benedetto Croce, até os
escritos que deixa nos últimos
anos, nos cárceres fascistas
“con maior dominio do teatro,
o marxismo asumido, e a in-
fluencia de Hegel e do crítico do
XIX Francesco de Sanctis”. Se
nos primeiros escritos tiña
Gramsci a consciencia do seu
carácter efémero, de escribilos
“para morreren ao día seguin-
te”, como corresponde a un tex-
to xornalístico, nos últimos ten
xa vontade de permanencia. 

O TEATRO COMO VEHÍCULO DE MOBILI-
ZACIÓN SOCIAL. O que permanece

O intelectual italiano traducido
por Xesús González Gómez

Os Escritos sobre teatro
de Gramsci en galego

Xosé Miranda

V arias miraxes poden desorientarnos ao lermos este li-
bro: o de crer que estamos fronte a unha obra do xéne-

ro fantástico, o de estarmos próximos á literatura oral, o de
lermos os relatos como alegorías, como as de Hawthorne ou
Wells. “Advertencia” é un relato de estrañamento. “Tras-
monte”, un de pantasmas que non me atrevo a cualificar de
fantástico. O estupendo relato chamado “Eu non era” dálle
a volta á lenda urbana, ao mito das abducións, é unha histo-
ria de outredade, de desdobramento, de confusión, que nos
produce non só estrañeza e incerteza, senón mesmo terror
e desacougo. Con inagardada sorpresa final, é un conto clá-
sico e anovador, que non cadra lonxe da ciencia ficción nin
da realidade máis cotiá e máis real, un relato onírico, escrito
cunha técnica que imita as disrupcións do soño.

Os relatos “Pola memoria do teu pai”, “Non somos na-
da” e “O rostro da muller de Aldrei” están máis apegados
ao realismo, pero son igualmente incertos, porque é incer-
to o comportamemnto sexual ou ético dos personaxes.
Quédalle ao lector o labor de posicionarse. “Círculo vicio-
so” é, talvez, un relato fantástico. “O espello” provócame
unha manchea de reflexións que non se refiren só a el, se-
nón ao conxunto da obra: está moi ben escrito, conecta co
nouveau roman e coa nova narrativa galega, dálle valor,
coa repetición e o decurso lento, ao cotián, ás cousas, aos
movementos mínimos, que repetidos e ollados desde ou-
tro punto de vista, son outra cousa; o automatismo imbri-
ca o superficial e inxértao nas profundidades máis fondas
da alma humana; o cotián, o repetido fanse imprescindi-
bles para navegar pola incerteza: nun mundo que cambia
vertixinosamente, que se derruba: os movementos, os
costumes, son todo o que nos queda; trátase a cuestión do
sexo, moi presente tamén na obra, a das identidades, a do
homoerotismo.

“A trabe de alcatrán”, a pesar da néboa e das dúas se-
cuencias temporais (o tratamento do tempo é outro dos
méritos deste libro), é un relato realista que transcende a
maré negra e usa unha peculiar pedagoxía política. “Valor
de produción”, sempre apegada á realidade, neste caso da
ribeira, é unha metáfora da soidade e da destrución. Conto
de pantasmas no que nos queda a dúbida de se hai pantas-
ma, é unha historia tremenda de saudade dun mundo pre-
capitalista en extinción. “O libro que nunca lin”, reflexión
sobre o escritor máis ca sobre a literatura, discusión moi ben
resolta sobre se hai que volver contar as historias, é unha
versión do mellor Borges, ou non, porque en Borges non es-
tá o inferno, que non son os outros, senón nós mesmos.

A desconcertante “derradeira lección” incide nas refle-
xións sobre a literatura, sobre o submundo da cultura ga-
lega, sobre o pensamento en si, e as voltas que dá, e como
constrúe mundo ficticios ou reais, e sobre as presenta-
cións de libros.

Por fin, “A encrucillada” é un relato pedagóxico sobre se-
cuencias temporais paralelas e sobre a responsabilidade
que cada un ten nos camiños que escolle. �

INCERTOS,
DE ANTÓN DOBAO

’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’Trátase a cuestión do sexo,
moi presente tamén na obra,
a das identidades,
a do homoerotismo”

’’Gramsci defende o actor que
se renova con cada
personaxe, fronte ao que se
interpreta a si mesmo”

Antonio Gransci e [á dereita] o tradutor dos seus Escritos sobre teatro, Xesús González Gómez. 
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M.B.
Músico e compositor, Roi Casal
(Catoira 1980) vén de presentar
o seu primeiro disco en solitario
Lendas douradas, que funde a
tradición co pop e o rock. Mem-
bro en activo de Milladoiro, Roi
Casal inicia así un novo proxec-
to en solitario cos pés nas raíces
e os brazos abertos ao futuro. 
DDeessppooiiss  ddee  nnoovvee  aannooss  ccoonn  MMii--
llllaaddooiirroo  qquuee  oo  lleevvaa  aa  iinniicciiaarr  eessttaa
ccaarrrreeiirraa  eenn  ssoolliittaarriioo??
É unha faceta que vou facer
compatíbel con Milladoiro,
porque non quero renunciar a
tocar co grupo de folk máis im-
portante do país. Pero Milladoi-
ro non é un proxecto meu aínda
que o asuma en gran parte. Ne-
cesito crear o meu espazo musi-
cal no que mostrar realmente o
meu xeito de ver a música. A in-
terpretación que fai Milladoiro
é propia dunha xeración de
músicos de 50 anos e a miña é
distinta. Ademais este grupo ten
unha vocación eminentemente
instrumental e a miña é funda-
mentalmente vocal. 
LLeennddaass  ddoouurraaddaassbbeebbee  ddaa  ttrraaddii--
cciióónn  ttaannttoo  ccoommoo  ssee  aarrrreeddaa  ddeellaa
ccoonn  nnoovvaass  ssoonnoorriiddaaddeess..
Pode incluso cualificarse de
pop, pero sería unha defini-
ción inxusta porque o 80 por
cento dos temas están basea-
dos en fragmentos tradicio-
nais. Non son moi estrito á ho-
ra de respectar a forma na que
orixinalmente estaba deseña-
da esa música para ser inter-
pretada. Doulle un aire máis

moi grande. Á tradición hai que
saber darlle en cada época o pu-
lo suficiente para que non se
abra unha fenda insalvábel en-
tre o patrimonio do país e a súa
xente. Para os seus contempo-
ráneos Milladoiro foi o instru-
mento que canalizou todo iso.
Eu non podo herdar o seu mé-
todo de traballo porque estou
vivindo nunha xeración distinta
da súa, pero igual que eles, tento
servir de canle para achegar esta
música aos máis novos.�

transmitir emocións pero non
sempre o vehículo é a arpa.  
NNoo  ddiissccoo  aa  gguuiittaarrrraa  eellééccttrriiccaa,,
oo  bbaaiixxoo  ee  aa  bbaatteerrííaa  xxooggaann  ttaa--

persoal, que as veces pode
converterse en pop e mesmo
en rock. Ninfa das frescas au-
gas, baseado nun texto de Ro-
salía de Castro, é un dos temas
máis pop do disco, por exem-
plo. Outras cancións teñen le-
tra asinada por min e música
tradicional.
QQuuee  llllee  ddeebbee  eessttee  ddiissccoo  aa  MMiillllaa--
ddooiirroo??
Débelle o seu posicionamento
ético de respecto e compromiso
por dignificar a música do país e
de levala polo mundo adiante a
altura de calquera outra, aínda
que se arrede no aspecto estéti-
co. Levo escoitando Milladoiro
dende o útero da miña nai (é fi-
llo de Nando Casal, un dos fun-
dadores do grupo) e vivín a ban-
da dende todas as perspectivas,
abaixo e arriba do escenario. 
OO  ddiissccoo  bbuussccaa  nnoovvaass  ssoonnoorriiddaa--
ddeess  ppaarraa  aa  aarrppaa??
Aínda que a arpa é o meu ins-
trumento de referencia (for-
mouse primeiro en Vigo con
Rodrigo Romaní como mestre
e, logo, no Conservatorio Su-
perior de Madrid), neste disco
non ten unha presenza prota-
gonista. Tamén toco a zanfona,
o óboe ou o bouzouki. Téñen-
me dito que debería afondar
no uso da arpa, pero para min é
só un instrumento, noutras pa-
labras, unha ferramenta que
me vale para transmitir emo-
cións. Non quero que o disco
se entenda como un tratado de
arpa nin como un exercicio de
vaidade. A música serve para

mméénn  uunn  ppaappeell  ddeessttaaccaaddoo..
Estou aberto a todo na música.
Se vexo un músico ou unha so-
noridade que poida enriquecer
o proxecto convídoo a partici-
par. En Lendas douradasteñen
moito peso a guitarra eléctrica,
a batería e o baixo. Pero hai que
ser moi sensíbel á hora de mete-
los na música tradicional por-
que poden esnaquizar a peza.
QQuuee  ppeerrsseegguuee  nneessttee  ttrraabbaalllloo??
Busco amosarlle ao público que
temos unha riqueza musical

Roi Casal, músico
‘A interpretación de Milladoiroé propia dunha
xeración de músicos de 50 anos e a miña é distinta’

M.B.
Milladoiro xa ten data para o
lanzamento do seu último tra-
ballo, A quinta das lágrimas, un
disco conceptual no que a
banda pioneira do folk en Gali-
za canta a nobre galega Inés de
Castro. Será a finais de novem-
bro, da man do tándem forma-

do pola discográfica Pai Músi-
ca e os estudios Cormorán, on-
de o grupo vén gravando os
seus últimos traballos. O novo
repertorio presentarase en di-
recto nun concerto que o gru-
po ofrecerá no Teatro Colón da
Coruña o 25 de novembro. 

Con case trinta anos de tra-

xectoria profesional e 19 dis-
cos de estudio, aos que cóm-
pre sumar moreas de colabo-
racións e álbums colectivos, a
banda dá unha nova virada de
timón no seu facer e presenta
un disco conceptual ao redor
da figura de Inés de Castro
(1325-1355), a nobre galega co-
roada raíña despois de morta.
A historia de amor protagoni-
zada por ela e o infante Pedro,
serviu de inspiración a nume-
rosos artistas e escritores, en-
tre eles Camõens, que relatou

a súa morte en Os Lusíades.
Milladoiro emprega como

fío condutor do disco a figura
de Inés de Castro, pero recun-
ca tamén nos lazos que unen
Galiza e Portugal. Para a grava-
ción, a banda contou coa cola-
boración de músicos funda-
mentais da escena portuguesa
e brasileira, como Toquinho,
que interpreta a canción de Bi-
biano Estamos chegando ao
mar, e da fadista Mafalda Ar-
nauth, no tema Venhan mais
cinco, asinado por Zeca Afon-

so. Ademais inclúense poemas
de Manuel Antonio, Fernando
de Pessoa e Alfonso X O Sabio.

O novo disco chega varios
meses despois de que Milla-
doiro elaborase a banda sono-
ra da película As galas do de-
funto, de José Luís García Sán-
chez. Con guión de Rafael Az-
cona, a longametraxe baséase
na obra homónima de Ramón
Valle Inclán e inscríbese dentro
da triloxía Martes de Carnaval,
ao redor da obra do autor de
Luces de bohemia.�

Milladoirocántalle a Inés de Castro
O disco, que verá a luz baixo o título A quinta
das lágrimasda man de Pai Música e Estudios
Cormorán, sairá á rúa a finais de novembro

PEDRO TELMO

’’Á tradición hai que darlle,
en cada época, o pulo
suficiente para que
non se distancie do pobo”

38-39 cultura.qxd  18/11/08  22:06  Página 3



ANOSATERRA
20-26 DE NOVEMBRO DE 2008

M.B.
Bocixa [FOTOGRAFÍA]

CComo nos oitenta
acontecera coa mo-
vida, Vigo está cus-
pindo algunhas das

propostas máis destacadas do
hip hop galego. As rimas, o gra-
fiti, o rapeo ou o propio break
dance topan nas rúas desta ci-
dade industrial bo caldo de cul-
tivo. Tres deses proxectos están
avaladas por mulleres que non
superan os trinta anos. Trátase
de Aid, Sax e Wöyza. Falan de
Vigo, do seu día a día, dos senti-
mentos máis íntimos dende
unha óptica feminina, pouco
explorada e case que descoñe-
cida para o público xeral.

Rexeitan boa parte dos pre-
xuízos creados ao redor do hip
hop. “Ves que son unha muller e
non queres ver en min nada
máis ca iso” canta Wöyza no seu
novo disco, Pisando el suelo que
ves, que verá a luz a finais deste
ano en formato vinilo, pero que
xa se pode descargar de balde
dende a súa páxina. Esta galega
de raíces uruguaias critica que
para moitos produtores “o 10
por cento é talento e o 90 apa-
rencia, un pouco de escote, per-
na de lado e tes gañado a metade
do público”. “Non insultes o que
fago” rapea no tema Vendrás de-
trás“non xogo no teu mercado.
Vou en serio neste asalto, puro
impacto que te encaixo eu”.

En 2003, con 18 anos e des-
pois de cantar en varias forma-
cións, esta artista coñeceu por
casualidade ao Puto Coke, mú-
sico, mc, produtor e referente
do hip hop en Vigo. Con el co-
meza a traballar no proxecto
que canalizará os temas que ela
mesma compón. En 2006 ma-
terializase o seu primeiro froito,
Síenteme, un maxi ep no que xa

se posiciona dacabalo entre o
soul e o rap. Pero a súa verda-
deira presentación discográfica
terá lugar en decembro, coa saí-
da de Pisando el sueloque ves, o
seu traballo máis persoal.  

Producido polo Puto Coke,
este novo disco amosa a capaci-
dade vocal dunha artista que
ten colaborado con Mind da
Gap, Ndndo, Dealema, Gran
Purismo e Hahe, entre outros.
Aborda o tema do amor, da an-
gustia, a problemática social e
réndelle homenaxe ás galegas
que loitaron a prol da igualdade
no tema ‘Tempos de muller’.

“Das mulleres din que so-
mos máis traballadoras, que
poñemos máis de nós na nosa
música e que levamos máis alto
o noso concepto quizá porque
tivemos que loitar máis polo
que queremos”, comenta. “O
mundo sempre se fixo mirando
o home, agora estamos a cons-
truír un planeta no que teñen
cabida os dous xéneros”. 

Recoñece que dentro do hip
hop hai menos mulleres pero
“non se pode falar de desigual-
dades”. “Costa pero se tes cali-
dade e cres no que fas vante res-
pectar igual que ao resto”, sina-
la. A pesar de todo, dende “a mi-
ña condición de muller teño
que seguir loitando, pero non
protesto tanto polo que pasa
dentro do hip hop senón pola
vida mesma”. 

PROXECTO LICOR KAFÉ. En paralelo
ao seu proxecto persoal, Wöyza
forma parte do colectivo Licor
Kafé, impulsado polo Puto Co-
ke, que persegue abrir unha vía
a creatividade que agroma en
Vigo. En maio deste ano saíu a
luz o recompilatorio Licor Kafé
Vol.1. Actualmente forman par-
te do colectivo 040, Aid, Wöyza
e Sheyla Esencia e Dr Valda.�

MA A INE.40.ZG

Hip hop, mulleres e sprays
A golpe de rima e spray,Sax, Aid e
Wöyza alimentan cos seus proxectos
persoais un espazo feminino
no hip hop galego

A NOVA MOVIDA VIGUESA

Dúas mostras dos grafitis de  Sax.

Hai dúas semanas o xurado
de Heineken Greenspace fixo
público o fallo do seu cuarto
certame, no que competían
máis de 1.300 traballos. A ga-
ñadora foi Aid, unha hip ho-
peira viguesa de 18 anos,
membro do colectivo 8990.
Saltou ás páxinas dos perió-
dicos como artista revela-
ción, pero o certo é que Aid
(Valadares 1990), leva tempo
pisando forte neste mundo.

“Comecei nisto ao redor
do 2002, co boomdo hip hop
asociado ao éxito de artistas

como Eminem” comenta.
“Caeron nas miñas mans os
primeiros discos de hip hop,
comecei a coñecer a cultura e
pouco a pouco funme inmis-
cindo nela. Todo iso unido a
miña afección por escribir le-
voume a facer as primeiras
letras de rap”.

Aid está a piques de publi-
car o seu segundo traballo Ju-
gando, producido polo Puto
Coke, onde a artista xoga co-
as verbas e os duplos tempos.
Este traballo, que verá a luz
en decembro, contén temas

reflexivos, outros máis sensi-
tivos, maneiras funkis e rit-
mos soul.

O disco inclúe varios te-
mas en galego. “O rap é sim-
plemente a miña vida”, co-
menta Aid. “O galego está
presente, pero non sei até
que punto pode ter repercu-
sión o seu emprego”. Na ac-
tualidade exerce de locutora
e guionista do programa
‘Moito de aquí’ en Radio Pira-
tona (106.0 FM Vigo), un pro-
grama dedicado á divulga-
ción dos grupos locais.�

‘O rap é simplemente a miña vida’
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Sax, unha das poucas grafiteiras galegas.

Wöiza saca novo disco en vinilo para finais de ano.

Aid está a piques de publicar o segundo traballo.

Nas inmediacións do estadio
de fútbol de Balaídos pode
verse un muro de máis de
corenta metros cun mural
que representa os cinco con-
tinentes. Está ilustrado con
debuxos que trasladan ao
viandante da sabana africa-
na ou da paisaxe xeada da
Antártida, á China ou á Torre
Eiffel, con parada na Ponte
de Rande. 

Detrás dos sprays que lle
deron forma está o dedo de
Sax, unha viguesa de 28 anos
que leva máis de dez crean-
do obras efémeras de arte
nos muros por paixón. En-
trou na cultura do hip hop
aos 17 anos da man dun gru-
po de amigos que bailaban,
rapeaban e pintaban pola ci-
dade. Colleu un bote na man
e xa non se puido despren-
der del. Na actualidade é un-
ha das rapazas que confor-
man a reducida lista de graf-
fiteiras recoñecidas, que non
supera a media ducia. 

Aposta por un estilo in-
tencionadamente feminino,
escollendo unhas tonalida-
des, trazos e motivos que de-
laten que foi unha muller a
que descargou a pintura na
parede. “Cando empecei
non había ningunha moza
que tomase isto en serio e
agora somos poucas en Gali-
za as que o facemos”, co-
menta “por iso tento que se
note que son dunha muller”.

Non se conserva o seu pri-
meiro debuxo pero a Sax qué-
dalle o recordo duns “inicios
duros”. “Mercabamos os bo-
tes a un rapaz que os tiña na
súa casa e se non nunha ferre-
tería. A gama de cores era moi
limitada: un vermello, un
amarelo, un azul, branco e
negro”. A pesar de todo, “viví-
ase doutro xeito, había bo
ambiente entre todos nós e
con dous sprays eras feliz”. 

Sen autorización dunha
administración local, pintar
nos muros de calquera cida-
de ou vila non está ampara-
do pola lei. Necesítase per-
miso para pintar, “unha tare-
fa cada vez máis complica-
da” ao ver de Sax tras a apro-
bación de leis que “perse-
guen preservar a harmonía
do entorno”. Por iso, seguen
movéndose “polos lugares
de sempre e renovamos”. “O
graffiti é algo temporal” ex-
plica “para nós o importante
é acabalo, sacar a foto e logo

esquecémonos”.
Nestes dez anos mudaron

substancialmente as tornas
pero aínda se confunde
“gamberrismo con graffiti”.
“Todos empezamos pintan-
do na rúa pero existen uns lí-
mites. Eu podo firmar nun
muro pero non se me ocorre
ir amolar á porta de ningun-
ha casa”, sinala.

Pintou as paredes das ofi-
cinas que a empresa de elec-
trónica de consumo Blusens
ten no polígono do Tambre,
en Compostela. A pesar de to-
do, habitualmente esta graffi-
teira fai os seus traballos sen
ánimo de lucro. Destaca ade-
mais que “hai moita xente
que se vale disto e se aprovei-
ta de nós. Recentemente to-
pei pósters xigantes cos meus
graffitis en ebay por 21 libras
máis gastos de envío”. 

Ao seu ver é difícil vivir
profesionalmente do graffiti
en Galiza. “Noutros países os
profesionais do spray gañan
incluso moitos cartos e tra-
ballan para marcas coñeci-
das que valoran o seu talen-
to”, sinala. “Aínda nos queda
un pouco para estar ao seu
nivel, pero en dez ou vinte
anos conseguirémolo”. �

Sax, unha das poucas
grafiteiras galegas

?UERE SABER MÁIS?
anosaterra.com
woyza.es
myspace.com/aid8990
graffitirevolution.com/tag/sax

’’Para moitos produtores
o dez por cento é talento
e o noventa por cento
aparencia, un pouco
de escote, perna de lado
e tes gañado a metade
do público”
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Andas polo mundo adiante,
andas todo arruinado,
dicindo que eres bo canteiro
aínda non sabes dar barro.

M. Obelleiro

CCoplas populares co-
mo a que reproduci-
mos podémolas ato-
par no inventario do

Proxecto Ronsel que recompi-
la toda a información referente
aos oficios tradicionais. No ca-
tálogo dos canteiros, defínese
o labor que desempeñaron du-
rante anos e as características
do traballo destes “expertos do
debastado, labración e coloca-
ción” das pedras. Tradicional-
mente, quen quixese dedicarse
ao oficio debería comezar por
facerse “criado” dun mestre
canteiro e traballar ao seu lado
durante varios anos. Os “pin-
ches” seguían os “amos” du-
rante unha longa viaxe até que
chegaban ao lugar de traballo,
onde o aprendiz encargábase
de darlle servizo da auga á

como carne de porco variada,
bacallau ou arroz.

Como traballadores ambu-

lantes, aos canteiros custába-
lles integrarse na sociedade e
mesmo eran recibidos con cer-

ta desconfianza. Varias coplas
tradicionais deixan constancia
da súa sona de mullerei-

obra, de levar os picos, de ser-
vir a cal ou o barro... A partir de
entón podía “desempenar”,
preparar a cara labrada da pe-
dra, e “escuadrar”, alisar e en-
dereitar o material. Cando o
aprendiz acadaba certa destre-
za, pasaba a “desbastar” para
darlle forma ás pedras, sempre
e cando estivese guiado polo
seu mentor, aínda que “se o
criado tivese chispa”, podería
traballar xa só.

Os canteiros tradicionais le-
vaban unha vida escrava du-
rante as tempadas de traballo
e, nas saídas, as cuadrillas
acostumaban durmir nos
pendellos, palleiras e lareiras
dos fogares sobre a palla. Ao
día seguinte, uns grolos de au-
gardente ou uns anacos de
pan de millo constituían o al-
morzo. O xantar, composto do
mesmo menú que a cea, con-
sistía en pan de millo, caldo e,
ás veces, nun anaco de touci-
ño con patacas. Até mediados
do século pasado, os clientes
non lles serviron ingredientes

A fala dos Arxinas e outros tesouros da vell
O Proxecto Ronsel compleméntase
coa Mostra de Patrimonio Cultural
Inmaterial, que se celebrou do 8 ao 11
de novembro en Ourense

MA A INE.42.ZG ANOSATERRA
20-26 DE NOVEMBRO DE 2008

TRADICIÓN VIVA

Co fin de estabelecer un con-
tacto directo coa sociedade, o
Proxecto Ronsel organiza as
chamadas Mostras de Patrimo-
nio Cultural e Inmaterial, nas
que participan máis de 400 co-
laboradores entre músicos,
xente do baile, artesáns, relato-
res e persoas que desenvolven
os obradoiros.

O ano pasado celebrouse a I
Mostra en Pontevedra, onde
cada hora máis de 500 visitan-
tes percorreron o recinto para
contemplar e participar nas dis-
tintas actividades. Desta vez, a II
Mostra, que Iván Area cualifica
como “a EXPO do noso sistema
cultural tradicional”, tivo lugar
do 8 ao 11 de novembro en Ou-
rense co gallo do San Martiño.

O Ciclo do Ano erixiuse como
fío condutor da mostra, que
ademais de facer visíbel a cultu-
ra, concienciou a sociedade da
necesidade de salvagardala.

O Proxecto Ronsel trata de
“reflectir a diversidade patri-
monial inmaterial poñendo ao
alcance de todos e todas unhas
representacións da súa riqueza,
amosando como os coñece-
mentos tradicionais se poden
adaptar a vivir na sociedade ac-
tual, e como poden xerar expre-
sións de alto valor estético, fun-
cional e económico”. Exposi-
cións, debates, producións au-
diovisuais, degustación de pro-
dutos ecolóxicos, mostras de
actividades lúdicas e actua-
cións musicais, a cargo da Aso-

ciación de Gaiteiros Galegos,
complementaron a ampla ofer-
ta das actividades que acolleron
as casetas especificamente de-
dicadas a cada unha das esta-
cións do ano.

AMPLO ABANO DE OBRADOIROS.
Tanto a mostra pontevedresa
como a ourensá mesturaron
os cinco ámbitos nos que a
UNESCO clasifica o que de-
nomina “Patrimonio Cultural

Inmaterial” (PCI), as tradi-
cións e expresións orais, as ar-
tes do espectáculo, os usos so-
ciais, rituais e actos festivos, os
coñecementos e usos relacio-
nados coa natureza e o uni-
vers e as técnicas artesanais
tradicionais.

Un ano máis, os obradoiros
volveron satisfacer as crianzas.
Desta volta, organizáronse
obradoiros de olaría, forxa, lut-
haría, instrumentos  vexetais,
xoguetes e xogos tradicionais,
construcións en barro e adobo,
o proceso do liño, regueifas, te-
ares ou máscaras de entroido.
Tamén puideron participar na
construción de potas, no alfiler
de distintos trebellos, ou a con-
fección de  carozas e tornos.�

A EXPO da cultura tradicional
>>>
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ros. Para se defenderen
da hostilidade e protexer os se-
gredos do oficio, empregaban
unha fala de seu denominada
O Verbo dos Arxinas. 

Ao igual que neste caso, tor-
neiros, redeiras, oleiros... e até
perto de 100 oficios descobren
neste proxecto a esencia dos
traballos tradicionais. Aos ofi-
cios hai que sumarlles o catálo-
go de instrumentos e no ano
que entra abordaranse tamén
a botánica tradicional, as prác-
ticas agrarias, o uso da auga e
outros eidos da relación hu-
mana coa natureza.�

s da vella cultura
Co fin de “estudar, protexer e
difundir” os empregos, expre-
sións, técnicas, instrumentos,
festas, lendas, música, oficios,
usos agrarios e outra serie de
bens non materiais, naceu un
plan que fixa as directrices bá-
sicas e o traballo a desenvolver
nos próximos cinco anos. Así,
as consellarías de Cultura, In-
novación e Industria e Medio
Rural elaboraron coas tres
universidades galegas, coordi-
nadas pola Universidade de
Vigo, o denominado Proxecto
Ronsel. A iniciativa pretende
“salvagardar e poñer en valor
o patrimonio cultural e inma-
terial”, como explica Iván
Area, vicerreitor de Relacións
Institucionais da Universida-
de de Vigo e responsábel do
Proxecto Ronsel.

Os impulsores do proxecto
insisten no xiro inmaterial, que
estabelece que cadaquén par-
ticipe na construción do lega-
do da cultura e que os seus cre-
adores e intérpretes medren co
intercambio, a transmisión e a
creatividade humana.

O Proxecto Ronsel abran-
gue “o plan para a salvagarda
e posta en valor do patrimo-
nio cultural inmaterial”, un
exhaustivo estudo no que par-
ticiparon 61 especialistas pro-
cedentes de distintas ramas
do saber e varias asociacións e

institucións, e o portal web. A
páxina dálle abeiro a centos
de documentos, a 600 ilustra-
cións e 25 horas de material
audiovisual. Ademais, segun-
do Area, “estamos a ter con-
versas internas para xerar un-
ha estrutura paralela, a wiki-
pedia do noso coñecemento
tradicional”.�

Que é o Proxecto Ronsel?

’’A iniciativa pretende
salvagardar e poñer en valor
o patrimonio cultural e
inmaterial”

[Iván Area]
Responsábel do proxecto.

Pancas
de canteiro

?UERE SABER MÁIS?
webs.uvigo.es/ronsel/

>>>
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Still Life
título, parecen precisar
dunha nomenclatura o seu
carón que as defina dentro
dunha taxonomía fiticia.

Non embargante estas
imaxes son máis ca unha
adiviña para o espectador.
As formas orgánicas máis

o tratamento (nitidez e
contraste no positivado)
logran que cada unha
delas sexa de grande
plasticidade e resulten
evocadoras. 

A carón disto reflexiona
sobre o tempo e sobre a

vida, que continúa. Unhas
mostras inquietantes e
algo sinistras do cotiá.
Naturezas mortas, ou
como apunta a tradución
literal do inglés “aínda
con vida”.�

Sabela Correa

OO
achegamento
ao obxecto,
coma se fose
visto a través dun

microscopio, logra a súa
descontextualización e
achégalle un aquel
pseudocientífico ás
fotografías que, orfas de

ANOSATERRA
20-26 DE NOVEMBRO DE 2008

MA A INE.44.ZG

Coordena: MANUEL SENDÓN

como la verdadera naturaleza se ha perdido,

hay que inventar una sobrenaturaleza

JJOOSSÉÉ LLEEZZAAMMAA LLIIMMAA

44-45 magazine Sabela Garcia.qxd  18/11/08  22:10  Página 2



ANOSATERRA
20-26 DE NOVEMBRO DE 2008

MA A INE.45.ZG

Datos Persoais

Sabela Correa
(Vigo, 1984) estuda Belas Artes

na Facultade de Pontevedra.
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COGOMELOS.

O níscaro

A familia dos Lactariusrecoñé-
cese con facilidade por soltar
un látex ao cortalos. Podemos
atopar unha vintena en Galiza e
polo menos media ducia de
exemplares deste xénero son
excelentes comestíbeis, moi
apreciados. Entre eles destacan
o Lactarius deliciosus, sangli-
fluus, salmonicolor, semisan-
glifuus, quieticolor eviolaceus,
todos de coloración alaranxada
e cun látex da mesma cor ca o
exemplar, máis ou menos forte,
en función da variedade e oxi-
dación en verde. Con aparen-
cia similar, tamén

MAGAZINE. 46.

en ocasións excepcionais in-
cluso 20. É convexo e con forma
de funil. De cor alaranxada viva,
con zonas concéntricas máis
escuras. Tínxese de verde a me-
dida que madura ou se roza.
Un exceso de choiva ou un pe-
ríodo seco pode mudar moito a
coloración, volvéndose moi pá-
lida, pero o látex será de xeito
invariábel alaranxado forte.

As lamelas son delgadas,
apertadas, desiguais e alaranxa-
das, que tamén verdean ao roce.

O pé ten de tres a dez centí-
metros, oco na madureza, re-
dondo e da mesma cor ca o
sombreiro.

A carne é compacta e agra-
dábel, laranxa. Tamén verdea
ao corte. En cru chega a ter un
sabor forte e picante.

Os seus hábitats son sempre
os piñeirais ou os prados que se
atopen a menos de 50 metros
de piñeiros, xa que é un cogo-
melo simbiótico. Trátase dun
fungo especialmente sensíbel,
que non se debe arrincar nunca
para non danar exemplares de
pequeno tamaño. Dado que o
pé non ten valor culinario é
aconsellábel cortalo cun coitelo
ou navalla. Comprobaremos
de inmediato que estamos ante
un níscaro polos restos de látex
laranxas que quedarán no ins-
trumento de corte.

É un comestíbel excelente,
sobre todo cociñado ao forno
con limón. Unha receita moi
sinxela consiste en elixir exem-
plares pequenos que se son moi
grandes hai que picalos. Colle-
mos unha pota e botamos acei-
te, cebola picada, allo, perixel e
sal ao gusto e poñémola a lume
lento. Cando a cebola estea a

medio cociñar, engádese un
chorriño de viño branco e

séguese cociñando até
que se evapore o viño.

Nese momento en-
gadimos patacas
troceadas e a con-
tinuación auga
quente. Cando
as patacas em-
pecen a “pin-
char” engáden-
se os níscaros,
que estarán a

punto cando sir-
van as patacas.

Truco: cando se bo-
ten os níscaros na po-

ta, esta quedará desta-
pada e moverase a miúdo,

sen levantala do lume. Así es-
pesarase máis a salsa.�

Alexandre Mínguez

VIÑOTECA.

Adega
de Xosé
Meréns 
Adega de Xosé Meréns.
DO Ribeiro.

Cando falamos do Ribeiro refe-
rímonos a un conxunto de ade-
gas que acostuman satisfacer os
nosos sentidos, cun nivel moi
equilibrado entre elas, sen que
ningunha destaque de xeito evi-
dente, claro que cada un de nós
ten as súas afinidades ou debili-
dades, para min unha das máis
atractivas é este Lagar do Me-
réns, por enriba incluso do seu
irmán o barrica, pero penso que
recoñecendo a dificultade de es-
tabelecer grandes diferenzas. A
terceira fase dos Ribeiro, na que
estamos se consideramos a pri-
meira como a época histórica e
a segunda a que nos acompa-
ñou desde a filoxera até hai
practicamente un decenio, ca-
racterízase pola regularidade e o
equilibrio entre adegas, perfí-
lanse os camiños a seguir, as
personalidades dos seus viños e
os resultados dos diferentes “ex-
perimentos”: na elaboración, na
viña e na crianza, haberá outros
experimentos que aínda necesi-
ten máis tempo. Nesta fase as
diferenzas entre os viños son de-
bidas ás distintas personalida-
des que manifestan, non nece-
sariamente debidas ás súas te-
rriñas e microclimas, nin co río
que ven pasar: Avia, Miño e Ar-
noia. Será na cuarta fase cando
máis claramente reflictan, á
imaxe dos grandes viños do
mundo, as súas terriñas, leiras,
viñedos, solos, orientacións. Ta-
mén co tempo será normal to-
mar os brancos galegos con
máis tempo en botella.

Con treixadura, lado e to-
rrontes elaborou Xosé Meréns
este Lagar do Meréns 2006, que
cunha aparente timidez apare-
ce desde a ribeira do Arnoia co-
mo a expresión da sutilidade
cargada dun mundo interior ri-
co e complexo que garda os re-
cordos dun manancial en pri-
mavera, fresco e aromático con
flores, froitas brancas, o prado
húmido e as herbas máis aro-
máticas. O seu paso pola boca
segue a mesma tónica, equili-
brado, fresco, elegante e nova-
mente sutil nos aromas que nos
devolve.�

Antonio Portela

alaranxados, aparecen o Lacta-
rius torminosus, con látex
branco, e o Lactarius chrysorr-
heus,con látex amarelo-doura-
do, que provocan transtornos
gastrointestinais por seren li-
xeiramente tóxicos. Ademais
aparecen outros de aspecto
abrancazado, como o Lactarius
piperatuse ovellereus,que non
teñen ningún valor culinario.

No caso do Lactarius deli-
ciosus, tamén denominado
níscaro ou níscalo, estamos an-
te un dos comestíbeis máis
apreciados e comercializados.
En determinadas zonas de Ga-
liza recibe o nome de fungo dos
piñeiros ou fungo da Muña. 

O sombreiro ten entre cinco
e 15 centímetros de diámetro,

viaxar.comer.mercar

EXERCICIOESAÚDE.

Estirar
no quecemento

Recentemente, publicouse que
estirar antes do exercicio pode
ser negativo e afirmábase que
científicos estadounidenses lles
recomendan aos deportistas
que non estiren os músculos
antes de comezar unha rutina
de exercicio porque lles pode
afectar negativamente. Isto po-
de ter unha gran repercusión
para todos aqueles que tiñan
dúbidas ou para quen comeza a
realizar un programa.

Lendo a noticia vemos que
Bill Hocomb  afirma “o desen-
volvemento de flexibilidade é
importante para reducir as le-
sións deportivas pero o mellor
momento para estirar músculos
é despois e non antes do exerci-
cio”. Neste punto cómpre facer a
seguinte puntualización: flexibi-
lidade e alongamento non son o
mesmo. Como explicamos nou-
tro artigo, a flexibilidade com-
ponse de elasticidade e mobili-
dade. Un exemplo de elasticida-
de é unha goma que pode ser es-
tirada pola aplicación dunha
forza e unha vez que deixamos
de facer forza esta recupera a súa
lonxitude e forma orixinal. Con
respecto á mobilidade temos
aquelas estruturas que teñen a
capacidade de dobrarse como
pode ser un pau que canto máis
groso é, menos se pode dobrar. 

O estudo que se refire non
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mar, un cumprido prato de car-
ne á brasa.

Despois dun terrorífico lume
que destrozou completamente
as súas instalacións no verán do
ano 2000, a Churrasquería Can-
taclaro reabriría meses despois
as súas portas na súa localiza-

ción actual, no alto do Chan
do Monte, para seguir a ser refu-
xio dos amantes da brasa, do fo-
go, da carne e da cociña sensata.

No seu menú, nada mellor
que abrir cun abundante prato
de langostinos á grella, para
continuar cun bacallao, un chu-
rrasco de porco, ou unha ben
grande costeleta de tenreira. A
maiores cocidos, callos e pratos
de tempada. Na sobremesa a
casa é recoñecida pola súa ex-
quisita torta de tona e améndoa.
Mención especial merece a súa
adega, non moi variada pero
cun excelente prezo en viños de
adegas de prestixio, tanto gale-
gas como da Rioxa e outras de-
nominacións de orixe. O Canta-
claro é unha boa opción para
comer ben perto das praias ma-
rinenses da ría de Pontevedra.�

Xosé Rey

BENCOMER.

Carnes
churrusqueiras

O Cantaclaro
Chan do Monte 24

Chan do Monte, Mogor. Marín.

Teléfono:98688 00 76

Prezo medio p/p: 15 euros.

Máis de tres décadas levan as
grellas de Churrasquería Canta-
claro de Marín asando boa car-
ne. Nun comezo, á beira do por-
to de Marín, traballando arreo
para ofrecer aos moitos clientes
que dende a súa apertura visita-
ron este local, pero moi espe-
cialmente aos traballadores do
mar, os mariñeiros que arriba-
ban despois de longas faenas no

hai diferentes modalidades de
alongamento e que cada persoa
ten unhas características e ne-
cesita un quecemento indivi-
dualizado; non precisa o mes-
mo unha persoa con pouca fle-
xibilidade que outra con moita.

Considero necesario solici-
tar precaución á hora de enfo-
car os titulares das novas que
poden conducir a errores fatais.
E se non, vexamos outra nova
publicada noutro momento: “O
American College of Sports Me-
dicine afirma que o alonga-
mento muscular é fundamen-
tal para poder lograr e manter
un estado físico perfecto. Xunto
cos exercicios cardiovasculares
é unha actividade de potencia-
ción muscular, a execución re-
gular de exercicios de stretching
é un dos mellores hábitos para
alcanzar o benestar total”.

Cómpre contrastar unha in-
formación desta repercusión
con outras fontes para evitar
malos entendidos lamentábeis.
Así, se unha persoa le un titular
que di: “beber auga antes facer
exercicio pode ser negativo”, to-
dos entenderiamos que isto se-
ría algo totalmente nesgado e
incompleto, pois o mesmo
acontece coa información acer-
ca dos alongamentos.�

Xurxo G. Ledo
jgledo@gmail.com

parece que sexa moi rigoroso xa
que carece de elementos fun-
damentais nunha investigación
con validez científica e o único
que demostra é que un grupo
de atletas amosan menos po-
tencia nunha situación de labo-
ratorio que pouco se corres-
ponde coa realidade, por exem-
plo, dun partido de fútbol. 

Cómpre neste caso lembrar
cales son as propiedades dos
músculos: contractilidade, elas-
ticidade e capacidade de estirar-
se. Na guía completa dos alon-
gamentos, entre outros ma-
nuais, podemos ver unha expli-
cación exhaustiva: “cando un
músculo é sometido a unha car-
ga, estirarase proporcionalmen-
te, cando o alongamento cesa e
o músculo rebota, libérase ener-
xía”. “Cando alongamos un
músculo, os filamentos muscu-
lares sepáranse, dispostos a
contraerse outra vez, e os ele-
mentos elásticos do músculo
están estirados. Se o alonga-
mento é  rápido prodúcese un
reflexo de extensión, facendo
que o músculo se tense e se re-
sista á forza de extensión. Se o
músculo se contrae inmediata-
mente despois, a forza contráctil
xerada será a suma de contrac-
ción, elasticidade e mecanismos
reflexos, e será moito maior que
se o músculo se contrae dende a
posición de descanso”.

Múltiplos estudos coinciden
en afirmar que un músculo elás-
tico permite unha maior fluidez
nos movementos e é esencial
naqueles deportes que esixen un
alto grao de coordinación. Da
mesma forma permiten asumir,
con menor impacto, os cambios
rápidos de tensión, especial-
mente no tránsito da fase negati-
va á positiva durante unha con-
tracción isotónica. Unha maior
capacidade elástica do músculo
permite un preealongamento
máis eficaz durante os move-
mentos explosivos e ademais,
prevén certo tipo de lesións.

É preciso sinalar que no que-
cemento dun partido non se rea-
lizan alongamentos en profundi-
dade senón movementos a velo-
cidade moderada similares aos
que logo serán executados no
propio partido. Os alongamen-
tos estáticos son breves e de pou-
ca intensidade, algo que se coñe-
ce dende hai anos, pero non pola
diminución da potencia senón
porque a actividade físico-depor-
tiva require movemento e mobi-
lidade e non posicións estáticas.

Non debemos esquecer que
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A censura franquista exercida so-

bre a edición de libros ou calquer

tipo de obra impresa é lembrada

nesta exposición “Editar en ga-

lego baixo a censura franquista”,

que presenta documentos como

os informes dos respectivos cen-

sores sobre diversas obras, nal-

gúns casos inéditos e froito dunha

difícil percura.

Lembrar a cativa, en moitas oca-

sións ridícula vista cos ollos actuais ,

pero fera e implacable censura fran-

quista, é labor necesaria, e a enga-

dir á memoria histórica xeneral que

de xeito tan serodio como impres-

cindible semella irse impondo.

Nas verbas do comisario da

mostra, e fornecedor de fondos

xunto a Galaxia e a Fundación Pen-

zol,Xosé Manuel Dasilva, “Houbo

unha teima dese instrumento de

submisión que foi a censura que

afectou de maneira singular á nosa

producción literaria (...)Os censores

tentaron fomentar con especial dili-

xencia, nos seus informes, a inferio-

ridade do noso idioma , deste-

rrando o Galego a certos rexistros -

folclórico, humorístico, lírico ou

costumbrista- que puxesen de ma-

nifesto a súa condición subalterna”.

Algo non moi distinto, por certo,

dalgunhas prácticas editoriais de

hoxe en día, vestidas estas de su-

posto pragmatismo, e que  entron-

can tamén coa herdanza daquela

censura.

“Editar en galego baixo a censura fran-

quista” , Fundación Penzol-Casa Galega

da Cultura, Vigo, até o 11 de xaneiro de

2009.

Coordenado por Gonzalo Vilas

1986-1994) 72 .́ Vídeo/Cine. Subtítu-
los en castelán. Entrada gratuíta.
O cine pensa a arte. 21.00 h. Met
Dieric Bouts (André Delvaux, 1975).
The Old Place (Jean-Luc Godard e
Anne-Marie Miéville, 1998) 78´. Ví-
deo. Subtítulos en castelán. Entrada
gratuíta.
Luns 24 
David Lean. 20.30 h. Oliver Twist
(1948) 116 .́ Subtítulos en castelán.
Martes 25 
A Utopía Ianqui: Jim Finn. 20.30 h.
La trinchera luminosa del presi-
dente Gonzalo (2007) 60´. Vídeo.
Presentación a cargo do seu direc-
tor, Jim Finn. Entrada gratuíta.
Mércores 26 
Alain Resnais
20.30 h. O meu tío de América
(1980) 125 .́ Subtítulos en castelán.
Centro Galego de Artes da Imaxe.
Proxeccións na Rúa Duran Loriga, 10
baixo.
¬EXPO.Pintura/Fotografía. Re-
seña de varias exposicións abertas
na cidade:
Instantes do mundo. Cartografía
antiga de Galicia. Até o 23 de no-
vembro, noArquivo do Antigo Reino
de Galicia. 
Mestres contemporáneos en gran
formato. Até o 31 de outubro.
Atlántica Centro de Arte. 
FhotoGalicia2008: W. Eugene

Esta semana, Pantaleón e as visita-
doras, filme peruano do ano 2000
que conta con Pilar Bardem. O xo-
ves venres e sábado, en distintos ho-
rarios e funcións, na Sala Fernando
Rey fo Forum Metropolitano.
¬CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 20 
Alain Resnais. 20.30 h. Stavisky…
(1974) 115´. Subtítulos en castelán.
Venres 21
Cine e Ciencia. 20.30 h. Observando
el cielo (Jeanne Liotta, 2007). Marte
en la tierra (Isaki Lacuesta, 2007) 69 .́

Vídeo. Entrada gratuíta.
23.00 h. After Hours / Alain Resnais.
Stavisky… (1974) 115 .́ Subtítulos en
castelán.
Sábado 22
O cine pensa a arte. 19.00 h. Henri
Matisse (François Campaux, 1946)
Miró 73. Toiles Brulees (Francesc Ca-
talà-Roca, 1973) . Francis Bacon
Peintre Anglais,  (Pierre Koralnik,
1971). Antoni Tàpies (Andrés His-
pano, 1997). Jackson Pollock (Hans
Namuth e Paul Falkenberg, 1951).
Hand-painted films (Stan Brakhage,

AMES
¬TEATRO. Babiliglub. Espectá-
culo  infantil do grupo Galitoon, o
domingo 23, na  Casa da Cultura do
Milladoiro.

O BARCO
¬TEATRO. O Club da calceta.
Neste espectáculo de Teatro do
Morcego, seis mulleres moi diferen-
tes entre si acoden a clases de cal-
ceta, un lugar onde converxen as
súas frustracións pero, tamén, un lu-
gar onde toman conciencia da súa
situación. O venres 21, ás 21:00, no
Teatro Municipal  Lauro Olmo.

BOIRO
¬TEATRO. Do, Re, Mi, Mozart
xoga aquí. As andanzas como
monicreque dun Mozart neno, por
Títeres Cachirulo, este venres 21, ás
11:15 e  20:00, na Casa da Cultura Ra-
món Martínez López.

BUEU
¬EXPO. Historia da navega-
ción. 90 modelos ( barcos fenicios,
gregos, a vela ou motor)ilustran a
evolución da técnica náutica nos sé-
culos.Mostra no Museo Massó.
¬MÚSICA.D’Callos. Grupo de rit-
mos flamenco, provinte de Cata-
lunya, estará este domingo 23, ás
21:30, no Pub Aturuxo.

BURELA
¬TEATRO. Do, Re, Mi, Mozart
xoga aquí. As andanzas como
monicreque dun Mozart neno, por
Títeres Cachirulo,  estesábado 22,
ás 18:00, na Casa da Cultura.

CAMBADOS
¬TEATRO.A lingua das bolbore-
tas. Unha obra do grupo Teatro do
Andamioque estará en escena este
domingo 23, ás 19:00,e luns 24 ás
11:00, no Auditorio Municipal .

CANGAS
¬TEATRO. D-vertido. Obra da
compañía Ancestral Servicios Mu-
sicales, Sl.  O venres 21, ás 11:00, e
sábado 22, ás 18:00, no Auditorio
Municipal.

O CARBALLIÑO
¬TEATRO. Ide todos ao inferno.
Obra da compañía Grupo Teatro
Lope de Vigo.  O venres 21, no Audi-
torio Municipal.

CEDEIRA
¬TEATRO. Chicho e a Santa
Compaña. Obra do grupo Lam-
bríaca, este domingo 23, ás 18:30,
no Auditorio Municipal.

A CORUÑA
¬CINE. Ciclo Os Bardem.Ciclo
adicado á familia Bardem no cine.

¬ ARTE

Un Mozart cativoe de madeira

é o protagonista de Do,Re, Mi...Mo-

zart xoga aquí, de Títeres Cachirulo.

Fernando Botero: 
Abu Ghraib e o Circo

“Foi unha decisión deliberada; con-
trastar o horror e a celebración da
vida". Dío o colombiano Fer-
nando Botero sobre a intencio-
nalidade das dúas exposicións
que leva a Vigo. Botero pon aos
seus “gordos”  reproducindo as
crónicas e fotos da ignominia das
torturas norteamericanas en Irak.
É a visión crúa, sen máis interpre-
tacións, do pintor sobre o inferno
da prisión de Abu Ghraib; "algo
que sempre nos recordará como
era a concepción dos Dereitos Hu-
manos do señor Bush".

Na segunda serie, arlequins,
trapecistas, pallasos, gordos to-
dos, escenifican os praceres esté-
ticos do circo, a ilusión pola vida,
a explosión de cores; puro entre-
temento.

Trátase, en total, de 95 obras,
das cales 25 pinturas e 24 debuxos.

Existen elementos comúns en
ambas as mostras como cordas,
obxectos ou animais, principal-
mente cans, "que poden verse nun
uso moi distinto; nunha serie para
atacar e torturar; noutra para pro-

ducir pracer e diversión".
A serie da prisión iraquí xoga

cos ocres, cos tons escuros; os ca-
dros, expóñense separados, con
grandes espazos entre eles,
cunha iluminación tenue "para
transmitir mellor o horror dos pri-
sioneiros a mans dos marines es-
tadounidenses".

Non é así no caso da serie do
circo, onde abundan as cores vi-
vas, os contrastes, e onde os ca-
dros están case "amontoados,

para comprender mellor a explo-
sión feliz da vida". 

Unha exposición na que Bo-
tero pode que se repita un tanto a
sí mesmo, mais na que se agra-
dece a explícita denuncia, por
contraste nun mundo artístico ha-
bitualmente tan enfrascado en sí
mesmo e tan alonxado da clásica,
e desagradable “realidade”.

Na Casa das Artes de Vigo, até o 1
de febreiro de 2009.

O galego 
e a censura

David Lean dirixindo Oliver Twist (1948).

Un dos cadros da serie sobre Abu Ghraib.
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Smith_Más real que la realidad.
Até o 1 de febreiro, na Sede Funda-
ción Caixa Galicia
¬EXPO. Deseño holandés: Na
rúa coma na casa. Ampla
mostra do deseño holandés máis
contemporáneo e innovador, con
obxectos creados para os espazos
público e privado. Até o 25 de xa-
neiro de 2009. Na Fundación  Barrié
de la Maza.
¬EXPO. O xogo africano do
contemporáneo. Cales son bi-
furcacións da arte contemporánea
africana? . Até este sábado 15, no
Museo de Arte Contemporáneo
Unión Fenosa.
¬EXPO. Na frente unha es-
trela. A Real Academia Galega
homenaxea a un dos seus funda-
dores, o poeta Curros Enríquez,
no primeiro centenario da súa
morte cunha exposición inédita de
cen obxectos orixinais. Até o 23 de
novembro, na Sala de exposicións
do Palacio Municipal.
¬MÚSICA. Kin García Trío. Jazz
galego para este venres 21, ás 22:30,
no Jazz Vides.
¬MÚSICA. Los   Secretos. A for-
mación madrileña saída da movida
e que leva en activo dendeaquela,
comeza n’A Coruña o primeiro dos
seus concertos íntimos. O venres 21,
ás 20:00, entradas entre 25 e 30 eu-
ros, noTeatro Colón.
¬MÚSICA. Chucho Valdés. O
pianista cubano ofrece un concerto
no que repasa máis de trinta anos
de exitosa carreira musical. O xoves
20, ás 20:30,entradas a 25 euros, no
Teatro Colón.

¬MÚSICA.Lucía Pérez. A lucense
que fora gañadora do concurso “Can-
teira de cantareiros” no 2002, pre-
senta o seu último traballo nunha mi-
nixira galega. O xoves 20, ás 20:30, na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA.Sobre Rodas. O grupo
está composto por Luis Caruncho e
Carlos Doviso, ambos tocan a zan-
fona e poñen a súa voz. O luns 24, ás
21:00, entradas a 5 e 3 euros, no Fó-
rum Metropolitano.
¬MÚSICA. Trío Schlug Neider.
Trío formado por 3 alumnos do Con-
servatorio Superior de Música da Co-
ruña, Esteban Méndez, Basilio Ca-
miña e Rodrigo Rodríguez. O mar-
tes 25, ás 20:00, entrada libre, no
Fórum Metropolitano.
¬TEATRO. O Club da calceta.
Neste espectáculo de Teatro do
Morcego, seis mulleres moi diferen-
tes entre si acoden a clases de calceta,
un lugar onde converxen as súas frus-
tracións pero, tamén, un lugar onde
toman conciencia da súa situación. O
domingo 23, ás 19:00, entradas a 9
euros, e luns 24, ás 11:30, no Teatro
Rosalía Castro.
¬TEATRO. Os tres porquiños e
algún outro. O  grupo Teatro
Tempo presenta esta obra para ne-
nos o sábado 22, ás 19:00, e domingo
23, ás 12:00 e 19:00 , no Teatro do An-
damio.

FERROL
¬CINE. Galiza: o cine en ga-
lego . Ciclo que  trae un filme cada
martes ás 19:00, con entrada de
balde. Este martes 25 proxéctase o
filme Sei quen es, de Patricia Fe-

rreira (2000). Como o resto do ci-
clo, no Ateneo Ferrolán.
¬EXPO.Pintura/Fotografía. Re-
seña de varias exposicións abertas
na cidade:
P h o t o G a l i c i a 2 0 0 8 :
Neorrealismo. A nova imaxe de
Italia, 1932-60. Até o 5 de xaneiro.
Sede Fundación Caixa Galicia. 
2ª edición da exposición
Novísimos. Colectiva.Até o 23
deste mes no Centro Cultural To-
rrente Ballester.
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. Até o 15 deste
mes, no Ateneo Ferrolán.
¬MÚSICA.Bodycocktail + The.
Actuación  para este sábado 22, ás
21:30, na sala Estarlux.
¬MÚSICA. Querido Salvaje. Ho-
menaxe a Mecano, este venres 21, ás
22:30, na Sala CBC.
¬MÚSICA. Concha Buika. A his-
pano-guineana actúao sábado 22,
ás 20:30, entradas a 20 e 12 euros,
no Teatro Jofre.
¬TEATRO. Feminine.Estrea nacio-
nal do Centro Coreográfico de Ga-
licia en coproducción coaCompa-
ñía Paulo Riveiro. O xoves 20, ás
20:30, no Teatro Jofre.
¬TEATRO. 4.48 Psicose.Espectá-
culo de danza  representado pola
compañía Nut Teatro. O venres  21,
ás 20:30, no Centro Torrente Ballester.

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

Feminine é a última obra do
Centro Coreográfico Galego, en
colaboración coa compañía lusa de
Paulo Ribeiro, que se vai estrear en
Ferrol.

Chucho Valdés  
Fillo do tamén destacado pia-
nista e compositor cubano
Bebo Valdés, Chucho Valdés co-
meza na música desde moi
novo, chegando a situarse en
1970 entre os cinco mellores pia-
nistas de Jazz do mundo, xunto
a Bill Evans, Oscar Peterson, Her-
bie Hancock e Chick Corea.

Logo de traballar en numero-
sos proxectos que foron com-
pletando a súa formación, en
1972, xunto a Carlos D’ Porto e
Oscar Valdés, grava o disco “Jazz
Batá” que o empuxa a agrandar
o trío engadindo metais e bate-
ría. De aí sae Irakereen 1973, for-
mación que pasaría á historia
como a máis importante da mú-
sica cubana na segunda metade
do século XX e pola que pasarían
grandes figuras de renome in-
ternacional, ademais de ser o pri-
meiro grupo cubano en gañar
un Premio Grammy.

Chucho realizou xiras por
máis de 50 países e gravou unha
media de 52 discos. En 1996
únese ao trompetista Roy Har-
grove e funda a banda Crisol
xunto a outros músicos impor-
tantes de Porto Rico, Estados
Unidos e Cuba gravando un
disco titulado Habana, co cal ob-
teñen un Premio Grammy.

Ao longo da súa carreira,
Chucho tocou con figuras da ta-
lla de Herbie Hancock, Billy Tay-
lor, Kenny Barron, Michel Le-
grand, John Lewis, Chick Corea,
Carlos Santana, Dizzy Gillespie,
Hugh Fraser, George Benson, Taj
Mahal, Idris Muhamed, Eddie
Gomez, Perico Ponte e coas or-
questras do Lincoln Center Big
Band, Village Vangard Orques-
tra, John Clayton Big Band e a Or-
questra de Machito. En 1997 re-

cibiu o Doutoramento Honoris
Causa na Universidade de Vito-
ria, Canadá. En 1998 e sen aban-
donar Irakere, Chucho funda un
cuarteto cun concepto musical
moi diferente onde o piano leva
a voz cantante. Os catro foron
nomeados e dous deles gaña-
ron o Premio Grammy.

Chucho Valdés conta con
cinco Grammy e 14 nomea-
mentos e foi inscrito no Hall da
Fama do Jazz Latino. Recibiu o
Premio Nacional da Música en
Cuba, O Doutoramento Honoris
Causa en Artes no Instituto Su-
perior de Arte da Habana e Dis-
tinción ao Mérito Pedagóxico no
Instituto Superior de Arte.

O xoves 20, ás 20:30, no Teatro Co-

lón de A Coruña.

Stereolab 
Os británicos están considera-
dos pola crítica internacional
como unha das bandas máis ori-
xinais e influentes da música dos
90. Recentemente publicaron o
seu ultimo traballo, “Chemical
Chords”(2008), que é o undé-
cimo a súa carreira e supón o súa
volta despois de 4 anos.

O son de Stereolab móvese
entre o pop, o lounge experi-
mental e o rock, e caracterízase
por utilizar instrumentos analó-
xicos antigos que lle confiren un
son especial e propio.

Stereolab naceu no ano 1990
da man do inglés Tim Dane e a
francesa Laetitira Sadier, pero
sempre foi un proxecto aberto
polo que foron pasando diferen-
tes músicos, variando a forma-
ción en diversas ocasións. 

O venres 21, ás 21:00, no Pazo da

Cultura de Pontevedra.

¬ MÚSICA

Portada dun disco de Chucho Valdés.

V Festival de Teatro 
Clásicos do  s. XX
Lugo

Autores como Darío Fo, Bertolt
Brecht ou Valle-Inclán centran o V
Festival de Teatro Clásicos do
Século XX, que ten lugar esta se-
mana, no Auditorio Municipal
Gustavo Freire.

Este luns pasado, a compañía
Suripanta Teatropuxo en escena
a clásicaMorte Accidental dun
Anarquistade Darío Fo.

Este xoves 20  continuará a
programación coa obra de Ra-
món María del Valle-Inclán Liga-
zón, unha peza breve incluída no
Retablo de la avaricia, la lujuria y
la muerte, representada pola
Compañía Tribueñe. O drama-
turgo  galego, o autor máis repre-
sentativo do teatro español do sé-
culo XX, será tamén o protago-
nista dunha exposición de

caricaturas e retratos do escritor
que estará aberta ao público do
17 de novembro ao 13 de decem-
bro no Centro Sociocultural Uxío
Novoneyra organizada polo Con-
cello de Lugo, a Cátedra Valle-In-
clán e Caixanova.

Pecha o festival a nova pro-
dución do CDG, A boa persoa
de Sezuán, de Bertolt Bretch, o
sábado 22. O director Nuno Car-
dosoconta cun equipo artístico
galego-portugués para levar a
escena a versión galega desta
obra de Bertolt Brecht, primeira
produción propia do CDG para a
temporada 2008-2009. Escrita
por Bertolt Brecht no seu exilio
estadounidense durante a II
Guerra Mundial, esta obra a
modo de parábola comeza coa
baixada a Sezuán de tres deuses
,coa esperanza de atopar per-
soas que sigan os seus ditados,
persoas boas e xustas capaces
de transformar a sociedade.

Os prezos das entradas son de
6, 8 e 10 euros, cun desconto de 2
euros para persoas xubiladas, de-
sempregadas e estudantes. 

No Auditorio Municipal Gustavo

Freire, Lugo, xoves 20 e sábado 22.

¬ TEATRO

Guieiro 1334   18/11/08  18:06  Página 3



GUIEIRO.50. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

que só ten unha nube, unha e nin-
gunha máis. Unha obra para ne-
nos/as da compañía Galitoon. O
venres 21, ás 17:00, no Teatro da Be-
neficencia.

OURENSE
¬EXPO.Outono Fotográfico. O
dinamizador evento fotográfico ten
presencia en numerosos locais da
cidade, e tamén en vilas da provin-
cia, até fins deste mes. Información e
detalle aquí abaixo.
¬EXPO.XIX edición Colectiva
de pintura. Obras de pintura de
varios autores, no Café Isaac.
¬EXPO.Frescos. Exposición de
pintura do autor galego Karballo,
que estará pendurada até o 31
deste mes. Na Galería Visol.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actua-
cións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA.D’Callaos. Presentan o
seu novo disco, Desde mí balcón, no
que seguen afondando no que eles
chaman "Nu-Flamenc", unha visión
actual e fresca do flamenco dos 70
desde Cataluña. Entrada a 5 euros. O
venres 21, ás 21:30, no Café Cultural
Auriense.
¬MÚSICA. Víctor Aneiros. O
Blues do guitarrista ferrolán sor-
prende a especialistas, afeccionados
e até aos non predispostos. O ven-
res 21, ás 22:00, no Teatro Principal.

¬FESTA.75 festas para cele-
bralo . Espectáculo De contar e
cantar, por Antón Castro, o do-
mingo 22 ás 12:00 horas. Para con-
memorar cos máis novos o 75 Ani-
versario do Museo Provincial de
Lugoorganízanse 75 festas para ce-
lebralo. Todos os sábados e domin-
gos, ás 12:00, até o 3 de xaneiro de
2009: monicreques, títeres, conta-
contos, cantacontos, poesía, maxia,
ilustracións, teatro, cine, música. En-
trada gratuíta, no Museo Provincial. 

¬MÚSICA. Silvia Penide. Con-
certo da cantautora ferrolá, que pre-
senta o seu último traballo disco-
gráfico, este xoves 20, ás 22:30, no
Clavicémbalo Club.
¬MÚSICA. Joao Gentil & Luis
Formiga. Os portugueses toca-
rán o venres 21, ás 00:00, no Clavi-
cémbalo Club.
¬MÚSICA. Boy Elliott & The
Plastic Bags. Os gañadores e fi-
nalistas do concurso A Polo Ghit!
deste ano estarán este sábado, ás
00:00, no Clavicémbalo Club.
¬TEATRO. Golulá. Unha obra para
nenos/as da compañía Galitoon. O
sábado 22, ás 18:00, no  Auditorio
Municipal Gustavo Freire.
¬TEATRO. V Festival Clásicos
do s.XX. Programación na pá-
xina anterior.

MONFORTE DE LEMOS
¬TEATRO. Unha primavera
para Aldara.Obra do grupo Te-
atro do Atlántico, representada o
sábado 15, ás 20:00, no Edificio
Multiusos.
¬MÚSICA.Lucía Pérez. A lucense
que fora gañadora do concurso
“Canteira de cantareiros” no 2002,
presenta o seu último traballo
nunha minixira galega. O sábado
22, no Cafe-Teatro Los Goya.

ORTIGUEIRA
¬TEATRO. Golulá.Golulá é un país

¬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.
¬EXPO. A poética do baleiro.
Exposición do pintor Diego
Casado. Até o 20 de decembro.
Inauguración: xoves, 20, ás 20:00 , na
Sala nº 26 do Museo Provincial .

FOZ
¬MÚSICA.Lucía Pérez. A gaña-
dora do concurso “Canteira de can-
tareiros” no 2002, presenta o seu úl-
timo traballo nunha minixira ga-
lega. Este venres 21, no Pub
Namarinos.

GONDOMAR
¬TEATRO. 4.48 Psicose. Espec-
táculo da compañía Nut Teatro.
O venres 21, ás 20:30,, o sábado
22, ás 22:00, no Auditorio Munici-
pal Lois Tobío.

LALÍN
¬TEATRO.E ti, quen vés sendo?.
Unha obra do grupo Talía Teatro
que estará en escena este venres 21,
ás 21:30, no Novo Salón Teatro.

LARACHA
¬MAXIA. Mago-Mimo Anyo.Ac-
tuación deste artista, habitual du-
rante anos dos shows do Mago An-
tón, este sábado 22, ás 00:00, no
Pub d´Antón Rock Café . 

LUGO
¬EXPO. Os Santos: trece epí-
gonos. Exposición de Bernardo
Tejeda, aberta na Sala nº 25 do Mu-
seo Provincial.
¬EXPO.Angel González Do-
reste. Exposición de pintura, até o
28 de decembro, na Sala de Exposi-
cións do Museo Provincial de Lugo.

ANOSATERRA
20-26 DE NOVEMBRO  DE 2008

Lucía Pérez, a cantante do Incio saída dun concurso da TVG.

Stereolab,banda rock británica
destacada xa nos pasados 90, e que
estará actuando en Pontevedra.

Exposicións Outono 
Fotográfico 08

Relación de exposicións do Ou-
tono Fotográfico, en Ourense e
provincia:

Eduardo Rubio: O mundo hoxe:
Nós. Dende 19 de novembro. Mu-
seo Municipal. Ourense

Javier Vallhonrat: Acaso. Até o 30
de novembro. Centro Cultural da
Deputación. Ourense

Wildlife 2008. Fotógrafos da na-
tureza. Até o 30 de novembro.
Centro Social Caixanova. Ourense

XI Premio de Fot. Humanitaria
Luis Valtueña.Até o 16 de novem-
bro. Centro Sociocultural Caixa Ga-
licia. Ourense

Daniel López Sierra: The floating
bed. Até o 27 de novembro. Casa
da Xuventude. Ourense

Contradictio in terminis. Colec-
tiva.Até o 28 de novembro. Casa da
Xuventude. Ourense

VIII Concurso de Fot. Clube Al-
pino Ourensán. Do 16 ao 30 de
novembro. Liceo. Ourense

Miradas desde Álava: Colectiva.
Do 18 ao 30 de novembro. Ateneo.
Ourense

Ricardo Escolano: A través das

súas miradas. Até o 30 de novem-
bro. Café Teatro Xesteira. Ourense

María José Fernández: O espírito
da terra. Até o 30 de novembro.
Café Aume. Ourense

Ruth Beltrán: Guinea Bissau. Até
o 30 de novembro. Café Cultural
Auriense. Ourense

Leo Simoes: La aventura con el
otro. Até o 30 de novembro. Casa
da Cultura. Allariz

Bea Romarty: Transposito.Do 17
ao 30 de novembro. Sala de Exposi-
cións de Caixanova. O Barco

Xurxo Lobato: Galicia, camiño ce-
leste. Até o 29 de novembro. Cen-
tro Comarcal de Valdeorras. O
Barco

O patrimonio cultural de Valdeo-
rras: Colec. Do 17 ao 29 de novem-
bro. Galería Sargadelos. O Barco

Paco Núñez: Cotidianía. Até o 30
de novembro. Casa do Concello. O
Carballiño

Asún Ada: Instantáneas do meu
camiño. Até o 30 de novembro.
Sala de Exposicións O Potiños. O
Carballiño

María X. Castro: Azul. Até o 30 de
novembro. Centro Comarcal. Cas-
tro Caldelas

Diego Opazo: Unha película de
pel XIV. Dende o 7 de novembro.
Galería Marisa Marimón. Ourense

Juan Adrio: Tránsitos. Do 6 ao 30
de novembro. Galería Volter. Ou-
rense

Cousas da infancia: Colectiva.
Dende o 17 de novembro. Edificio
de Ferro. Campus de Ourense

Carlos Regalado: Que é iso que
soa?. Do 17 ao 30 de novembro. Li-

brería Eixo. Ourense

Certame Nacional sobre la Disca-
pacidad. Do 6 ao 28 de novembro.
Centro Multiusos Áspanas. Ou-
rense

Dolores A. Carretero: Sensibili-
dad natural. Até o 30 de novem-
bro. Casa do Concello. Leiro

Juan Rúa: A cor Vía Auria. Do 17
ao 30 de novembro. Salón Multiu-
sos. Maceda

Diálogo industrial: Colectiva.Até
o 30 de novembro. Centro Penal.
Pereiro de Aguiar

Mari C. Hernández. Izquierdo: A
través do cristal. Do 17 ao 30 de
novembro. Casa da Cultura. Xinzo
de Limia

Natureza e historia: Colectiva.
Até o 30 de novembro. Casa do Es-
cudo. Verín

¬ FOTOGRAFÍA

Foto de Eduardo Rubio.
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das dentro dos actos de conmemo-
ración do centenario do seu nace-
mento.Até o 11 de xaneiro, inaugu-
ración xoves 20, ás 20:00.
¬EXPO. Un ano de Retranca. A
mostra Retranqueira: lerasnos de
morto se non nos les de vivo coincide
coas actos de celebración do pri-
meiro aniversario da publicaciónhu-
morística galega. Até o 30 de no-
vembro, na galería Sargadelos.
¬MÚSICA. Concerto especial
da BMS. Neste Concerto recordo a
XX anos de historia intervirán todos
os directores e músicos que forma-
ron parte da Banda de Música de
Salcedoao longo dos seus 20 anos.
O sábado 22, ás 20:00, no Pazo da
Cultura.
¬MÚSICA.Stereolab.  Os británicos
están considerados pola crítica in-
ternacional como unha das bandas

máis orixinais e influentes da música
dos 90. O  venres 21,  ás 21:00, no
Pazo da Cultura.
¬MÚSICA.No Reply. Actuación este
venres 21, ás 23:00, na Sala Karma.
¬MÚSICA.Concerto de Alba Ven-
tura.  Recoñecida principalmente
no Reino Unido, a pianista barcelo-
nesa ofrece un concerto o martes 25,
ás 20:30,  no Teatro Principal.
¬MÚSICA.Orquesta Sinfónica
Europa Philarmonie Magde-
burg. Baixo a dirección de Reinhard
Seehafer, a orquesta de mozos/as
alemáns ofrecerá a Sinfonía do Novo
Mundo de Dvorak. O martes 25, ás
21:00, no Centro SocialCaixanova.
¬TEATRO. Ubú Rei.La Imagina Ma-
china presenta no Outono teatro a
adaptación en forma de musical do
clásico de Alfred Jarry. Ubú, unha
marioneta xigante movida polo ape-
tito de dominación, conquista o po-
der mediante a violencia e a traizón.
O xoves 20, ás 21:00, e venres 21 ás
11:30, no Pazo da Cultura.
¬TEATRO. Unha primavera para
Aldara. O grupoTeatro do Atlán-
tico pon en escena a adaptación da
premiada obra da escritora Teresa
Moure.  O venres 21 , ás 21:00, no Cen-
tro Social Caixanova.

O PORRIÑO
¬MÚSICA.The Turre’s Band.
Banda que naceu no 2001 cando 12
músicos se xuntaron, causando unha
fonda impresión coa súa mezcla es-
pectacular de vento e percusión. O
venres 21, ás 23:00, entradas 4 e 5 eu-
ros, no Café Bar Liceum.
¬MAXIA.Kiko Pastur . O ilusionista
Kiko Pastur presenta “A Soirée Má-
xica”: unha sesión da maxia máis se-
lecta e sofisticada, o sábado 22, ás
23:00, con entradas a 6 euros (socios
3), no Café Bar Liceum.

GUIEIRO.51.

¬TEATRO. Golulá.Golulá é un país
que só ten unha nube, unha e nin-
gunha máis. Unha obra para ne-
nos/as da compañía Galitoon.  O
sábado 22, ás 17:00 e 18:30, no Tea-
tro Principal.
¬TEATRO. Cantando bajo las
balas.A obra do grupo K produc-
ciones narra en primeira persoa o
primeiro acto oficial franquista da
historia, que tivo lugar o 12 de outu-
bro de 1936 no Paraninfo da Univer-
sidade de Salamanca. O domingo
23, ás 20:00, no Teatro principal.
¬TEATRO. Polgariño.Obra que re-
presenta o grupo Artello Teatro Alla
Scala 1:5, o domingo 23, ás 12:00, no
Auditorio Municipal.

PONTEVEDRA
¬CINE.O Céu de Suely.Nova xor-
nada do ciclo Cinema do Brasil, coa
proxección dun drama dirixido por
Karim Aïnouz sobre unha muller
que sortea o seu corpo para poder
cambiar de vida. O venres 21, 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. O primeiro Laxeiro.
José Otero Abeledo, Laxeiro, foi un
dos grandes artistas galegos do sé-
culo XX, ao que o Museo de Ponteve-
dra lle adica esta exposición e xorna-

Quere saber máis”                                        anosaterra.com ANOSATERRA
20-26 DE NOVEMBRO  DE 2008

Cantando baixo as balasrecrea no teatro a primeira aparición oficial do franquismo, con Millán Astray  e  Carmen Polo en Salamanca, no ano 36.

Kiko Pastur ofrece un espectáculo
que mestura a maxia co jazz en direc-
to e o audiovisual. Esta semana está
no Porriño.

A Retranca expón un ano de vida.
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SANTIAGO
¬CINE.Cineuropa 2008. O clá-
sico e maratoniano certame de cine
arranca xa con toda a forza, e estará
presente con máis de 150 filmes, até
o 3 de decembro. Na imposibilidade
espacial de  detallar aquí a progra-
mación de cada semana, remitimos
ao seu espazo web: http://cineu-
ropa.compostelacultura.org/pro-
grama/?lg=gal, donde atoparán o
pormenor dos horarios, lugares e tí-
tulos das proxeccións.
¬EXPO.Exposicións de pintura
Reseña de varias exposicións aber-
tas 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.
Palestina antes de 1948. Até o 29

de novembro. Fundación Araguaney.
Marxes e mapas. A creación de xé-
nero en Galiza.Colectiva. Até o 1 de
febreiro, noAuditorio de Galicia.
¬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 Wedeme-
yer. O CGAC acolle a mostra Cle-
mens Von Wedemeyer presenta, un
creador audiovisual alemán que es-
culca na propia relación do especta-
dor co cine. Até o10 de decembro,
no Museo de Arte Contemporánea
(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.Florence Pazzottu. Ex-
posición, na Biblioteca Pública Ánxel
Casal, de pinturas e poemas desta
artista, até o 30 de novembro.
¬MÚSICA.Mis canciones favori-
tas. A ex-OT Soraya presenta esta
xira, acompañada doutro ex-OT,
Manu Castellano. Será este sábado
22, ás 22:00, na Sala Capitol.
¬MÚSICA.Mis canciones favori-
tas. No marco do Festival Micro-
fest, artistas consolidados a nivel es-
pañole novos talentos da escena ga-
lega comparten escenario para
ofrecer o mellor do hip-hop e poñer
o broche a unha intensa xornada de
cultura urbana. O sábado 22, ás
20:00, no Pavillón Fontes do Sar.
¬MÚSICA. II Certame Galego de
Bandas de Música. Coa inter-
pretación de diversos temas marca-
dos,  por varias bandas galegas. O
venres 21, ás 20:00, sábado 22, ás
18:00, e remata o domingo 23,
ás17:00, no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA.Real Filharmonía de
Galicia.A Real Filharmonía de Ga-

licia interpreta obras de L. Weiner, J.
Brahms e Joseph Haydn baixo a ba-
tuta do francés Christoph König, co
pianista Herbert Schuch. O xoves
20, ás 21:00, no Auditorio de Galicia.
¬TEATRO. Flores migratorias.
Obra sobre o mundo da emigración,
posta en escena pola compañía D2.
Sábado 22 e domingo 23, ás 21:00 ,
entradas 6 euros, na Sala Santart,
Ruela de Brión, 5.
¬TEATRO.O negro vai con todo.
Música tradicional mesturada co ca-
baret, a cargo de Pepa e Davide &
Madamme Cell,  o mércores 26, ás
22:00, na Sala NASA.
¬TEATRO.Cristovo e o libro das
marabillas . Continúan as activi-
dades didácticas do Auditorio de Ga-
licia coa interpretación, a cargo de
Sarabela Teatro desta obra sobre
un neno Cristovo Colón. O martes 25
e mércores 26, ás 11:00.

TUI
¬EXPO. Esculturas . Traballos es-
cultóricos de Xosé Cid, expostos até
o 22 de novembrona galería Trisquel
e Medulio.
¬TEATRO. De meu. Espectáculo
de danza polo grupo Bstudio-
danza. Represéntano o venres 21,
ás 21:00  no Teatro Municipal Área
Panorámica.
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Terceira edición do premio "Diario
Cultural" de teatro radiofónico

Ábrese o prazo para a presentación de orixinais
á terceira edición do Premio "Diario Cultural"
de Teatro Radiofónico, unha iniciativa que
pretende fomentar a escrita de textos dramáti-
cos para a radio, facilitar o diálogo entre autores
e medio radiofónico, divulgar a escrita teatral
galega, promover o encontro entre audiencia e
o teatro e contribuír á recuperación do formato
de teatro radiofónico desde unha perspectiva
contemporánea.

O certame está promovido pola Radio Ga-
lega e o CDG, patrocinado pola Consellaría de
Cultura e dotado con 6.000 euros. O galardón
reactiva a radio como soporte a explorar coas
materias e as premisas da creación contempo-
ránea.

A terceira edición do Premio de Teatro Ra-
diofónico desenvolverse ao longo de toda a
temporada. O xurado, integrado por profesio-
nais do mundo da escena e da radio, seleccio-
nará dos orixinais presentados as obras finalis-
tas que serán dramatizadas para a súa emisión
por un equipo de actores e actrices coordina-
dos polo CDG. As dramatizacións emitiranse ao
longo do mes de marzo, o mes do teatro, nos
distintos programa das Radio Galega.

Entre as emitidas o xurado escollerá a obra
premiada e a audiencia votará a que recibirá o
Premio do Publico. Cada un dos premios está

dotado economicamente con3.000 euros. As
obras finalistas serán publicadas nun libro-cd.

As obras gañadoras dos anos anteriores fo-
ron interpretadas e dirixidas por profisionais de
primeira liña do teatro galego.

O prazo de presentación de orixinais da ter-
ceira edición do Premio Diario Cultural de Tea-
tro Radiofónico rematará o 31 de decembro.

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 ga-
lego que poden participar no certame. Os tex-
tos poderán ser descriptivos ou analíticos, as-
cendendo a contía dos premios aos 1.200 eu-
ros no caso dos primeiros e aos 600 no dos
segundos.

A Asociación do Traxe Galego leva varios
anos traballando pola preservación e recu-
peración do traxe tradicional do país, unha
vestimenta que é, ao tempo, sinal identitario
de Galiza. O premio “Antonio Fraguas” non
se limita á posta en valor do traxe galego, se-
nón 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.

XVI Premio Xornalístico Puro Cora
El Progreso vén de convocar o XVI Premio Xor-
nalístico Puro Cora, co que premiará con dez
mil euros ao mellor artigo en galego ou caste-

lán de entre os que concorran publicados por
primeira vez entre o 2 de febreiro e o 15 de de-
cembro de 2008 en medios de comunicación
escritos e asinado polo seu autor.

O tema do artigo é libre, aínda que o xurado
valorará especialmente aqueles que atendan á
solidariedade, a comprensión entre os homes e
a defensa dos valores democráticos.

Os traballos aspirantes deberán ser remiti-
dos por cuadruplicado e cun sobre cos seus da-
tos persoais ao diario El Progreso, situado na
Rúa Puro Cora, número 3, 27002 Lugo. O
prazo para a recepción de orixinais termina o
30 de decembro.

Cada membro do xurado poderá propor
cantos traballos considere merecedores do
premio, un galardón único e indivisible que
estará dotado con 10.000 euros. O xurado,
presidido de forma vitalicia por quen os-
tente a presidencia de El Progreso, dará a co-
ñecer o seu fallo o día 2 de febreiro de 2009,
ao chegar o aniversario do nacemento do
fundador do diario, Purificación de Cora y
Más Villafuerte.

O galardón está dedicado á súa figura e ta-
mén á doutras dúas xeracións de xornalistas, Pu-
rificación de Cora Sabater e Purificación de Cora
Paradela, que durante 85 anos dirixiron o diario
que este ano está a celebrar o seu centenario.

Nas 15 edicións anteriores do Premio Puro
Cora mereceron o máximo recoñecemento au-
tores tan destacados como Pilar Cernuda, Ma-
nuel Rivas, Fina Casalderrey, Rosa Regás, Jenaro
Castro, Carlos Casanova ou Miguel Suárez Abel.

¬ CONVOCATORIAS
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A cantante, ex-Operación Triunfo, Soraya.

Cineuropa,a máis extensa mostra

de cine do noso país, prosegue a súa

programación ate o 3 de decembro en

Santiago.

O II Certame de Bandas de Música

terá lugar no Auditorio santiagués en-

tre o venres e o domingo.
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martes 24, ás 20:30, entradas a 12
euros, no Salón de Actos do Marco,
Museo de Arte Contemporánea.
¬MÚSICA.Orquesta Sinfónica
Europa Philarmonie Magde-
burg. Baixo a dirección de Rein-
hard Seehafer, a orquesta de mo-
zos/as alemáns ofrecerá a Sinfonía
do Novo Mundo de Dvorak. O luns
24, ás 20:30, no Teatro-Sala de Con-
certos Centro Cultural Caixanova.
¬TEATRO. Unha primavera
para Aldara. O grupoTeatro do
Atlántico pon en escena a adapta-
ción da premiada obra da escritora
Teresa Moure..O sábado 22, ás 20:30,
no Centro Cultural Caixanova.

finalistas deste ano nun concerto
con entrada de balde. O venres 21,
ás 22:00, na Fábrica de Chocolate. 
¬MÚSICA. Los Casanovas.
Unha banda de versións de rock
and roll e rithm&blues que recu-
pera a música de grupos dos cin-
cuenta e sesenta, como os Kinks,
Rolling Stones, Chuck Berry ou
mesmo os The Beatles. O xoves 20,
ás 00:00, en La Iguana Club .
¬MÚSICA. The Casualties +
Krum Bums. Antes do lanza-
mento do seu novo disco gravado
en español, En la línea del frente, The
Casualties ofrece un concerto de
hard core-punk neoiorquino. O

venres 21, ás 00:00, entradas 12 e 14
euros, en La Iguana Club. No
mesmo local, o sábado 22, ás 00:00,
entradas a 4 euros, o sexteto
Grasa, formado hai dous anos con
antigos compoñentes doutras ban-
das coruñesas como Enkueros e Pe-
yotex.
¬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. Salón Sinsal Ou-
tono. Pantaleimon (Reino
Unido) + Lightning Bolt (EEUU)
son os dous grupos que actúan
nesta sesión do Festival Sinsal. O

VIGO
¬CINE. Ciclo cine galego. Para
celebrar o seu 20 aniversario, Galiza
Nova organiza un ciclo de cine en
galego. Cada sábado, no Café Golem.
Este sábado 22 , ás 21:00, “A meiga
chuchona” (2006), de Pablo Millán,
e “Sempre Xonxa” (1989), de
Chano Piñeiro.
¬CINE. O pesadelo de Darwin.
Unha película que narra un  desastre
ambiental pola man humana no
lago Vitoria. No ciclo “Cine e medio
Ambiente”, o domingo 23, 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 en-
tre o Marco e o Frankfurter Kusntve-
rein, reúne unha trintena de obras,
entre fotografías, vídeos, películas,
instalacións, esculturas e unha per-
formance .  Até o 11 de xaneiro de
2009, no  Museo de Arte Contempo-
ránea (MARCO).
¬EXPO. Fernando
Botero.Abu-ghraib-O Circo.
Mostra que presenta dúas series
recentes deste artista colombiano.
A exposición componse dun total
de 95 obras: 25 pinturas e 24 debu-
xos pertencentes á serie Circus, e
24 pinturas e 22 debuxos da serie
Abu Ghraib. Até o 1 de febreiro de
2009, na Casa das Artes.
¬EXPO. Suso Fandiño. No seu
proxecto para o Espazo Anexo, Suso
Fandiño (Santiago, 1971) propúxose
traballar co contexto da cidade de
Vigo e dos elementos que a cidada-

nía identifica co seu ámbito. Até o 4
de xaneiro de 2009, no Espazo
anexo do Marco.
¬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
contexto, as súas políticas cultu-
rais e os seus principais logros. Até
o 1 de decembro, no Centro Cultu-
ral 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. Boy Elliot + The
Plastic Bags+ Skándalo GZ .
A xira organizada polo certame A
Polo Ghit! trae aos gañadores e os

GUIEIRO.53.

¬ ANUNCIOS DE BALDE

Queres saber máis “                                       anosaterra.com

Anuncios de balde. 
Poden facelos chegar a:

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com . 

Poden adxuntar unha foto.

Prégase avisar da desactualización

dos anuncios. 

ANOSATERRA
20-26 DE NOVEMBRO  DE 2008

Cnano Piñeiro, o lembrado direc-
tor de Sempre Xonxa, que é proxec-
tada no ciclo de cine galego que or-
ganiza Galiza Nova en Vigo.

�  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 traballo en granxa /
explotación agrícola.
Preferiblemente 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

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

� Véndese comedor com-

pleto,en bon estado.Precio a
convir.
Telf.: 608527979

� Alugo piso en Ribadeo du-
rante o curso escolar.
Teléfono: 676 727 518

� 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"

� 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.

Os neoiorquinos The Casualties, que tocarán en Vigo.
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DVD. VENDA.
O coleccionista
Dirixe: William Wyler.
Intérpretes: Terence Stamp, Sa-
mantha Eggar.
Thriller. EE UU, 1965

O gran Wyler pasa por ser o para-
digma do clasicismo no sistema
de estudios do Hollywood da
posguerra. Curiosamente, nos
anos 60, inmediatamente des-
pois de dirixir a mastodóntica
Ben Hure imbuído dun certo es-
pírito renovador acorde cos áni-
mos xerais daqueles anos, deu á
súa filmografía un aire de exul-
tante xuventude espiritual con
dúas películas tan atípicas como
xeniais. A primeira delas A ca-
lumnia,sobre texto orixinal de
Lillian Hellman, con Audrey
Hepburn e Shirley McLaine; a
segunda, este thrillerpsicolóxico
de ambientación claústrofóbica
e resabios góticos no no que cei-
bou un sentido da perversidade
voyeurística que entronca co
mellor Alfred Hitchcock. Foi a re-
ferencia que empregou Pedro
Almodóvar para o seu Átame.�

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.
Appaloosa
Dirixe: Ed Harris.
Intérpretes: Viggo Mortensen,
Ed Harris.
Western. EE UU, 2008

Harris volve poñerse tras a cá-
mara oito anos despois de pro-
bar sorte na dirección co seu bio-
picsobre Jackson Pollock. Faino
con este western de corte clásico
sobre o sentido da honra e o
compañeirismo de dous axentes
federais –o propio Harris xunto
con Mortensen– nas cidades sen
lei da indómita fronteira en
Novo México. Jeremy Irons dálle
maligna elegancia ao seu rol
como cacique local nun filme
que evoca as relecturas crepus-
culares de Sam Peckimpah e a
influencia dos traballos no xé-
nero de Clint Eastwood culmi-
nados na referencial Sen per-
dón. A confirmación, xunto coa
estupenda O tren das 3.10 de
que o cadáver do periclitado, se-
gundo algúns, xénero fundacio-
nal da cinematografía nortea-
mericana segue a gozar de inau-
dita boa saúde. Por certo, nota
para os cinéfilos con vocación
arqueolóxica, a diferenza do
filme de James Mangold, e malia
as similitudes de título e argu-
mento, non se trata dun remake
do filme The Appaloosa,prota-
gonizado por Marlon Brando e
John Saxon a mediados dos 60.

Quantum of Solace
Dirixe: Marc Foster.
Intérpretes: Daniel Craig,
Olga Kurylenko.
Thriller. Reino Unido-EE UU, 2006 

A nova de Bond, James Bond di-
ríxea o responsábel de títulos
como Cometas no ceo,Mons-
ter’s Ball ou Descubrindo
Nunca Xamais. Aposta sen
dúbida arriscada xa que até
agora Foster non amosou
especial disposición para

Pesadelo antes de Nadal 3D
Dirixe: Henry Selick.
Animación. EE UU, 1993

Preparando a campaña de Na-
dal, Walt Disney vai estrearI-
MAX unha nova versión re-
masterizada en tres dimen-
sións da aclamada fábula per-
versa de Selick –e, por suposto,
Tim Burton– sobre os equívo-
cos de mesturar a iconografía
do Halloween criptogótico coa
do Nadal de Norman Rock-
well. Da parte técnica da tridi-
mensionalización do filme en-
cargouse a ILM de George Lu-
cas e, disque, Burton anda en-
cantado co experimento. Non
podía ser para menos sendo o
director de Mars attacks.
Tendo en conta o nivel de culto
xerado polo filme dende a súa
estrea é de prever unha pere-
grinaxe de fans exaltados na
busca de salas IMAX e 3D nas
próximas semanas, sobre
todo, cando saiban que coa
entrada lles dan unhas gafas
especiais de visión tridimen-
sional convenientemente cus-
tomizadas.

a linguaxe do thrillerde acción e
espionaxe. O filme é unha se-
cuela inmediata da precedente
Casino Royale. Retoma a acción
xusto no remate da anterior e
malia que tira o intraducíbel tí-
tulo dun relato curto de papá Ian
Flemming, o guión volve ser,
como en Casino Royale,orixinal
de Robert Wade e Neal Purvis
coa inestimábel axuda do osca-
rizado Paul No val de ElahHag-
gis. Atentos á presenza no catá-
logo de secundarios de Fer-
nando Guillén-Cuervo encar-
nando un curioso xefe de policía
boliviano.

Amateurs
Dirixe: Gabriel Velázquez.
Intérpretes: Emilie de Preissac,
Francisco Luque.
Drama. España, 2008

Logo de concursar na sección
especial de Donostia hai tres
anos con Sud express–codixi-
dira con Chema de la Peña–  Ve-
lázquez estreou na edición deste
ano do mesmo festival  a súa
ópera prima como realizador en
solitario, un áspero drama de
sentimentos derrotados e ambi-
guas esperanzas na que un ca-

pataz da construción
que se resiste a
aceptar as conse-

Xosé Valiñas

cuencias físicas e esociais de
cumprir os 65 anos e unha orfa
adolescente de orixe marsellesa
fan confluír os seus destinos no
barrio marileño de Vallecas ante
a sospeita de que entre os dous
existe unha relación paternofi-
lial. Personaxes que se resisten
aoabismo da soidade extrema
aferrándose ao último cravo ar-

dente.

Daniel Craig en Quantum of Solace e [abaixo] Olga Kurilenko.                     KAREN BALLARD

Imaxe de Pesadelo antes do Nadal 3D. 

Fotograma de O coleccionista, dirixida por William Wyler.KAREN BALLARD

Viggo Mortensen en Appaloosa.
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CRUCIGRAMA AUTODEFINIDO
por Gonzalo Vilas

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

Do 14 ao 18 de setembro celebrouse na cidade de Nálchik, república de Kabardino-
Balkaria, nas estribacións das montañas que configuran a cordilleira do Cáucaso a
final do campionato do mundo feminino de xadrez. Alexandra Kosteniuk, de 24
anos de idade impúxose á moza xogadora chinesa de 14 anos Yifan Hou. Kosteniuk
é a décima xogadora que acadou o título de GM (sen distinción de sexo) e é moi co-
ñecida por conxugar este deporte con outras actividades con máis glamour como
as de actriz e modelo.

Hou Yifan 2557
Kosteniuk,A 2510

Mundial feminino (final, 1/4). Nálchik C90
Apertura Española. Variante pechada. Va-
riación Suetín.

A rusa Alexandra Kosteniuk, a india
Koneru Humpy, as chinesas Yifan Hou e
Jun Xie e a sueca Pia Cramling configuran
o máis selecto do xadrez feminino, todas
bastante por debaixo da húngara Judit
Polgar, que con 2711 de ELO está entre os
trinta mellores xogadores do mundo,
pero que non participa en competicións
só para mulleres. 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5
a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3

0-0 8.a3 d6 9.c3 Ag4 10.d3 Ca5 11.Ac2
c5 12.h3 Ad7 13.d4 Dc7 14.d5 c4! res-
trinxe o espazo branco 15.Cbd2 Cb7
16.Cf1 Cc5 17.g4 o ataque no flanco de
rey co centro pechado parece adecuado,
pero non o é neste caso no que as pezas
brancas non están ben situadas 17…h5!
18.C3h2 hxg4 19.hxg4 Dc8 20.f3 Ch7
21.Cg3 Ag5 22.Cf5 Dd8 23.Rg2 g6
24.Cg3 [24.Cxd6 Axc1 25.Dxc1 Df6-+]
24…Rg7 25.Th1 Th8 26.Chf1 Df6
27.Ae3 Axe3 28.Cxe3 Cg5 29.De2 Tag8
30.Taf1 Df4 31.Txh8? era mellor 31.Df2
31…Txh8 32.Th1 Txh1 33.Cxh1 Cd3!
34.Axd3 cxd3 35.Df2 d2 36.Cg3 Dia-

grama 36…Cxf3! 37.Dxf3 Axg4 38.Df2
d1D 39.Cxd1 Axd1 as negras teñen un
peón de mais e unha posición máis activa
40.De1 Af3+ 41.Rg1 f5 42.exf5 gxf5
43.Df2 Rg6 44.b3 e4 45.c4 bxc4 46.bxc4
Dg547.c5 f4 48.cxd6 fxg3 0-1.

XADREZ       Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Pó de certa árbore, co que se fai o chocolate. Crear, orixinar. 2-

Queres, teslle estima. Dura, grave. 3- Ollaba. Diminutivo frecuente

dun nome de varón. 4- Prefixo que denota “estar dentro”. Donde

está/están?. 5- Principio da relixión taoísta. Chaqueta longa mascu-

lina, con ese nome e o adxectivo “azul” chamaban os indios ao sol-

dados ianquis. 6- Camiseta, si estamos correndo o Tour de France.

7- Canto, pelouro, ou cidade de donde era certa “woman” salseira.

Patrón. 8- Un período de tempo indefinido e incomputable. Relati-

vo ao ril. 9- Prefixo latino que significa zume. O que mandou o ídem

do Prestige ao quinto pino. 10- Son sinónimos: triple,tripla, e.....

Sucesión de viñetas cómicas, xeneralmente publicadas nun xor-

nal.10- Amarrado. Antigas moedas en que aínda contaban algun-

has avoas (depende da idade quen o lembre).

Verticais:

1- Pobo do N. de África, conxunto de varios, aos que se considera-

ba descendentes de Cam. A que esta aquí. 2- Ao revés, dá azos.

Corte, pero en inglés. 3- Arte ou habilidade de adeviñar o futuro por

medio dos naipes. 4-Cociñar de certo xeito. Aluminio. Siglas do par-

tido da Rosa Díez, alguén as lembra? 5- Nome que se dá ás bacte-

rias en forma de bastonciño, xeneralmente patóxenas. Barlovento

dun barco. 6- Sociedade Anónima. Extremidade das aves. Contrac-

ción.  7- Símbolo do Xenon. Lonxitude total dun buque desde proa

a popa. 8- A primeira muller, disque. Contracción. Demostrativo. 9-

Resistencia que ofrece un circuíto ao fluxo magnético, aínda que

tamén se usa en senso figurado, para indicar resistencia a facer algo.

10- Desexo moi grande. Membro dun pobo famoso de Nova

Zelandia. 11- Carne do lombo do porco. Recipientes ou sacos de

tea ou plástico, de uso común para facer a compra.

Mundial feminino.

SOLUCIONS

Crucigrama:

Horizontais:1.Cacao.Xerar.2-Amas.Severa.3-Miraba.Alex.4-Intra.E.Ulo.5-Tao.Casa-
ca.6-A.Maillot.B.7-Callao.Amo.8-Eón.O.Renal.9-Sucu.Cascos.10-Triplo.Tira.11-
Atado.Reais.Verticais:1-Camita.Esta.2-Amina.Court.3-Cartomancia.4-Asar.Al.UPD.5-
O.Bacilo.Lo.6-SA.Ala.Co.7-Xe.Eslora.R.8-Eva.Ao.Este.9-Reluctancia.10-Arela.Maorí.11-
Raxo.Bolsas.

Autodefinido:

Horizontais:Encabezadas.Nace.Soneto.Sr.Repousar.Arcoxo.Lo.T.Raíl.Realce.Indica.C

al.L.Atesoirar.Lados.So.Ma.AVE.Aventar.Rosario.Ira.

Verticais:Ensarillar.Narran.Avó.CC.Cidades.Aerolito.A.B.Ex.César.Esporas.VI.Zoo.E.Ós

eo.Anulación.Desolar.Ti.Ata.Clamar.Sorte.Rara.
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Alberte Rivero
Cando Marta Arribas recibiu a
oferta de converterse na pri-
meira concelleira de terma-
lismo coñecida aceptouna a
primeira. Para esta edil nacio-
nalista o termalismo debe ser o
motor do maltreito turismo ou-
rensá, sen esquecer a súa apor-
tación á saúde.  Como enxe-
ñeira técnica, Arribas provén da
confederación hidrográfica e,
como di ela mesma, ao final “as
augas son todas iguais”. O tra-
ballo realizado polo de agora,
sen grandes estrondos, pero
con pasos importantes, xa sexa
nas Burgas ou na marxe dereita
do Miño, mantena afastada das
embestidas da oposición, reco-
ñece con satisfacción. 
OO  tteerrmmaalliissmmoo  tteenn  qquuee  ttiirraarr  ddoo
ttuurriissmmoo  eenn  OOuurreennssee??
Xa o está facendo, notámolo en
canto a cifras de visitantes á
Chavasqueira ou a Outariz,
onde se contan por miles. É
unha aposta de futuro, colocar
a cidade nun marco de turismo
diferencial. Tamén foron pasos
importantes a aprobación do
plan estratéxico e a denomina-
ción de Ourense como capital
termal de Galicia, no pasado
mes de maio no parlamento.  
AAss  BBuurrggaass  sseerráánn  oo  ppuunnttoo  ddee
ppaarrttiiddaa??
É, claro, a orixe do termalismo
en Ourense, os restos que están
aparecendo son de baños do se-
culo primeiro. A cidade medrou
a partir dese lugar. Agora esta-

María Xosé Queizán

A s persoas idealistas teñen
unha concepción román-

tica da arte na que a creación é
un acto xenial, extraordinario,
que caracteriza seres fóra do
normal, quen, asumido o rol e
fachendosos de seu, buscaban
na indumentaria e no compor-
tamento “épater le bourgeois”.
O neoliberalismo esgotou a bo-
hemia. Agora trátase do poder
económico, de marketingpara
convencer o público da excelen-
cia e orixinalidade de tal ou cal
obra. Así, cada vez resulta máis
difícil xulgar as obras artísticas
polo éxito de crítica ou polo
prezo que acadan no mercado,
que adoita ser desproporcio-
nado, así como o comporta-
mento mercantil dos autores. 

Podo referirme a Fernando
Botero, que inaugura unha gran
mostra en Vigo onde se mestura
o tema do circo coa tortura de
presos no Irak, no cárcere de
Abu Ghraib, unha liaison,penso,
banal e inadecuada. Despois da
magnífica pintura realista que
reproducía os martirios en épo-
cas pasadas, hoxe, poñer o dedo
artístico na chaga da inxustiza e a
tortura, merece algo máis sutil e
intelixente que unhas copias de
fotografías, planas, estáticas, dos
atroces actos. A ausencia de
emoción pictórica confírmase
nas declaracións do autor ao di-
cir que lle “nace de cando en vez
o desexo de denuncia social”.
Non señor, trátase de concien-
cia, sempre presente, que se ela-
bora día a día, vencendo o ego
primitivo, e nos permite facer
xuízos morais. Non pretendo
pedirlles un altruísmo superior
aos artistas que ao resto da cida-
danía, pero si unha certa auten-
ticidade e coherencia. �
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Manuel Veiga

Non hai que menospre-
zar os valores terapéuti-
cos das crises. Un re-

cente estudo vén de mostrar
que os asalariados están agora
moito máis satisfeitos co seu tra-
ballo. Os investigadores avan-

zan tamén a razón: a satisfac-
ción co actual emprego deriva
do medo a perdelo. Din tamén
os sociólogos que, en tempo de
crise, a xente viaxa menos, com-

pra menos automóbiles e me-
nos roupa pero gasta máis en
cafetarías. É dicir que aumen-
tará o diálogo e talvez melloren
as relacións sociais. Medios de
comunicación como El Mundo
viron empeorar a súa conta de
resultados, pero tamén din que

gaña protagonismo a política
de ideas fronte ás frivolidades
habituais. Por último, chega a
noticia de que Carrefour desti-
tuíu o seu director xeral, pero
non se aflixan. Lembren que ri-
cos saben os garavanzos e vén-
denos na esquina.�

1.334
anosaterra

GARAVANZOS

Coa finalidade de potenciar as caldas ourensáns, o grupo de goberno decidiu crear
unha concellaría exclusiva para o termalismo. Trátase dun caso único.
A responsábel é unha muller, Marta Arribas.

8 400021 303104

01334

mos a recuperar, co proxecto de
Cesar Portela e a intervención da
Consellaría de Vivenda, todo ese
contorno até o de agora moi de-
gradado. É unha intervención
moi potente: haberá unha pis-
cina termal, un centro de inter-
pretación e unha arquitectura
moi novidosa que dignificara o

espazo. Pero tamén imos seguir
traballando na marxe dereita do
rio, a maiores da Chavasqueira,
Outariz ou o Muiño da Veiga.
TTiivvoo  ddúúbbiiddaass,,  ccaannddoo  llllee  ooffrreeccee--
rroonn  eessttaa  ccoonncceellllaarrííaa??
Dixen que si no momento.
Non entendería o potencial
que ten esta cidade neste sec-

tor sen unha concellaría propia.
NNoonn  eerraa  aalllleeaa  ddoo  ttooddoo  aa  eessttee
mmuunnddoo??
Eu traballaba na confederación
hidrográfica e o mundo das au-
gas é igual, xa sexan augas ter-
mais ou normais. A xestión, o
concepto da auga e as obras son
semellantes por que tes en
conta os mesmos elementos.
QQuuee  aa  ssoorrpprreennddeeuu  mmááiiss??
Encontrarme que os acuiferos
que temos non estaban rexis-
trados ao xeito, faltaba a decla-
ración por parte do concello de
augas mineromedicinais e es-
pecialmente as concesións ad-
ministrativas da súa explota-
ción. Por iso é importante crear
unha base sólida de recursos
para o futuro.
TTeenn  lloouubbaaddoo  aa  aaccttuuaacciióónn  ddoo
aanntteerriioorr  ggoobbeerrnnoo  nneessttee  sseeccttoorr..
Son unha persoa que pretendo
valorar as cousas que están
ben feitas. O termalismo em-
pezou a coller cara ao falarse
del no anterior goberno popu-
lar en Ourense. Aproveitaron
os fondos europeos e empre-
garonos especialmente en la-
varlle a cara o río e crear zonas
termais novas, puxeron as pri-
meiras bases. Até ese mo-
mento non había nada.
AAggoorraa,,  aaoo  rreevvééss,,  ttaammppoouuccoo  ee
oobbxxeettoo  ddee  eexxcceessiivvaa  ccrrííttiiccaa
ddeennddee  aa  ooppoossiicciióónn??
A verdade e que no me dan
moita leña, penso que lles está a
gustar o que se fai. Cando menos
é o que me parece a min.�

Marta Arribas, concelleira de termalismo
‘As augas de Ourense xa atraen a miles de turistas’

’’Non pretendo pedirlles un
altruísmo superior aos
artistas que ao resto da

cidadanía, pero
si unha certa
autenticidade
e coherencia” 
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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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