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XERACIÓN
iPOD
Xosé Ramón Pousa

O s mozos foron tradicio-
nalmente un público

desprezado polos medios de
comunicación, por culpa do
seu fraco poder de compra.
Ben por depender economica-
mente dos país, ou polas difi-
cultades de inserción no mer-
cado de traballo. Agora, xor-
nais, radios e mesmo a televi-
sión, laméntanse do envellece-
mento da audiencia e da difi-
cultade de incorporar mozos
ao consumo de medios tradi-
cionais. Mesmo dáse a cir-
cunstancia de persoas meno-
res de 30 anos que desprezan o
soporte escrito, aínda que len
xornais e mesmo literatura en
soportes informáticos, eludin-
do o quiosco e crebando o sis-
tema de financiamento tradi-
cional.

Neste momento aos me-
dios nos lles queda máis reme-
dio que reflexionar sobre un
problema do presente que tra-
erá grandes consecuencias de
futuro. E ás veces a simple re-
flexión non chega, aínda que
vaia acompañada de peque-
nas salvas en forma de conti-
dos xuvenís sen apenas im-
pacto.

Nos medios e na sociedade,
especialmente dende as políti-
cas públicas, fai falla prestar
maior atención a iso que xa se
está a chamar Xeración iPod.
Son mozos interesados e ben
relacionados coas tecnoloxías
dixitais. Máis informados tec-
noloxicamente que os seus
pais. Usan as tecnoloxías co-
mo elemento de socialización.
Son consumidores activos, in-
teractivos e creativos. Prefiren
os contidos propios. Teñen
máis poder de compra, pero
non queren pagar. Son consu-
midores infieis. Son intoleran-
tes coa publicidade e despre-
zan o prime time. Cada vez van
ser máis.�

’’

’’Teñen máis poder
de compra,
pero non queren
pagar”

taña, Francia, Alemaña ou Ita-
lia. Apunta tamén que este feito
debe servir para culminar un
cambio que se vén dando nos
últimos anos, nos que o produ-
tor valora cada vez máis os tou-
ros testados na propia terra.

Xenética Fontao desenvolve
tamén unha intensa actividade
en I+D no eido da reprodución
animal e da biotecnoloxía do
ADN nos campos da sanidade
e da reprodución agropecua-
ria. O seu laboratorio de Xené-
tica Molecular realiza análises
de ADN a todas as asociacións
de Galicia e a entidades do res-
to do Estado.

Outras unidades de investi-
gación son o laboratorio de Fe-
cundación in vitro que estuda
a produción de embrións bovi-
nos e o Laboratorio de Tecno-
loxía da reprodución que con-
trasta a calidade espermática
do seme bovino mediante a
análise de imaxe computeriza-
do e citometría de fluxo. �

Antonio Cendán
Xenética Fontao é o centro de
inseminación máis grande do
Estado español no que están a
traballar con máis de 400 tou-
ros na actualidade, poñendo a
proba uns 70 sementais novos
de raza Frisona, a metade dos
que se poñen ao ano en Espa-
ña. Neste centro, emprazado
ás aforas da capital luguesa,
traballan de xeito prioritario
coa raza Holstein para a pro-
dución de leite, mentres que a
Rubia galega ten como meta os
mercados de carne.

En Xenética Fontao consi-
deran suficientes ambas razas
para satisfacer as demandas
dos seus socios, aínda que a
porta está sempre aberta para
incorporar animais que supo-
ñan unha satisfacción real na
cabana gandeira galega. Todo
estes éxitos acadados nos últi-
mos anos foron posíbeis grazas
ao apoio que lles prestaron ou-
tras entidades gandeiras entre
elas AFRICOR, FEFRIGA e
ACRUGA. Así mesmo, desta-
can tamén a achega e a impli-
cación que está a facer o sector
gandeiro galego.

O TOURO  XACOBEO.Fontes do cen-
tro no lle dan importancia ao
peso que poida acadar un
exemplar criado por eles coma
é o caso do touro de nome Xa-
cobeo, que podería chegar a
pesar a redor dos 800 quilos. O
máis salientábel, na opinión do
director de Xenética Fontao,
Alexandre Fernández, é o cam-
bio de mentalidade que supu-
xo na xenética en Galicia, xa
que pasou de ser un país tradi-
cionalmente importador de
material xenético a converterse
nun exportador a países de-
mandantes tan desenvolvidos
como USA, Canadá, Gran Bre-

Xenética Fontao, primeiro centro de
investigación de xenética animal do Estado

Alta tecnoloxía en touros

2.
I+D NA GANDEIRÍA

’’Galicia pasou de ser un país
importador de material
xenético a converterse
nun exportador a países
como os EE UU ou Canadá”

’’O touro Xacobeo podería
acadar os 800 quilos””Vitorino Núñez

A
.G

.N
.

Emilio Pérez Touriño

Xacobeo foi criado

en Xenética Fontao.
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Rusia permite a comercialización do Yondelis. O remedio creado por

Pharmamar (do Grupo Zeltia) para o tratamento do sarcoma de tecidos

brandos, recibiu autorización das autoridades rusas para comercializalo ne-

se país. Con este visto e prace, a menciña xa ten permisos para se vender na

UE, o Xapón e Rusia. O próximo obxectivo de Zeltia é que lle acepten o yon-

delis como tratamento efectivo no cancro de ovario.�
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afirma rotundamente que “iso
son fantasías, é unha completa
invención. A nosa nai morreu

cando nós eramos moi nenos,
e non tivo nada que ver co seu
exercicio profesional”. A aca-

Xurxo González
Nestes tempos nos que a recu-
peración da memoria colecti-
va constitúe para moitos cida-
dáns o cerne da configuración
e desenvolvemento da propia
identidade, non convén es-
quecer a historia máis recente.
Quizais por isto o concello de
Ourense abriu un proceso co
que pretende homenaxear un-
ha das súas personalidades
máis destacadas no último sé-
culo, o doutor Luís Gallego
(Ourense, 1922-2007). O moti-
vo resúmese de xeito moi bre-
ve: este pediatra atendía na
súa consulta privada sen co-
brar. Foi un expoñente dunha
caste de médicos que axuda-
ron de xeito decisivo ás clases
máis populares nos anos da
posguerra, cando a protección
social era inexistente.

Esta realidade tan directa e
sinxela produciu unha lenda
arredor dun home que non
gustaba nada do recoñece-
mento público. A súa vida era
tan discreta que a súa irmá, Ol-
ga Gallego, (bibliotecaria e
membro da Real Academia
Galega) afirma que “nós [a súa
familia] non coñeciamos moi-
to del. Moitas veces consulta-
ba até tan tarde que só viña a
casa para durmir, e non quería
contarnos moito”. Foi Olga
quen recolleu unha homenaxe
que lle fixeron aínda en vida.
“Só con pensar en ter que estar
ante un público, púñase enfer-
mo”, lembra Olga, “era moi in-
dependente”.

Falamos coa académica
ourensá no seu piso situado na
esquina das rúas Barreira e
Doutor Marañón, case na Pra-

za Maior da capital das Burgas.
Na saliña onde nos atende
chama a atención unha foto,
datada en Redemuíños, ano
1980, na que aparece Luis Ga-
llego, moi sorrinte, cortando
unha banda rodeado de xente.
A súa irmá explica: “Foi a úni-
ca ocasión na que asistiu a un-
ha homenaxe, e foi froito dun-
ha aposta. El era moi amigo
dos donos do Bar Rojo [situa-
do ao lado da súa consulta, e
antiga vivenda, en Progreso,
33]. Un día, estando de festa
con eles, dixo en broma que só
iría a un acto na súa honra se
lle puñan o seu nome a unha
rúa. Os seus amigos, que eran
de Redemuíños, encargaron
unha placa, puxérona nunha
carreira e levárono medio en-
ganado”.

LENDAS URBANAS. As versións que
circulan por Ourense sobre as
motivacións deste médico pa-
ra diagnosticar de forma gra-
tuíta, e mesmo en ocasións
pagar as menciñas dos máis
necesitados, teñen como cen-
tro a relación coa súa nai. Al-
gúns aseguran que lle prome-
tera ser o médico dos pobres, e
outros que tomara esta deci-
sión tras a morte da súa nai,
que non puidera pagar o trata-
mento axeitado. Olga Gallego

démica subliña que descoñece
a causa real.

A pregunta de se o médico
se adscribía a algunha ideolo-
xía, sinala, de xeito esquivo,
“non, el criticaba o que non lle
gustaba, pero non pertencía a
ningún grupo”. Debía ser moi-
to o que non lle gustaba do cla-
sista Ourense da segunda me-
tade do século XX.

Unha das cousas que máis
se valoran da figura deste filán-
tropo é que a súa consulta era
un dos poucos espazos públi-
cos que compartiron moitos
anos estratos sociais moi di-
versos. Os comentarios sobre a
súa labor destacan que aten-
día mesmo a grupos moi dis-
criminados e excluídos, como
os “xitanos e portugueses [ex-
presión esta última que se em-
prega para referirse aos xita-
nos que proveñen do país ve-
ciño]”. A súa sona estendeuse
até ultrapasar os límites do
concello ourensán. Veciños de
toda a provincia, e mesmo do
resto de Galiza, acudían á súa
consulta. Olga Gallego subliña
que “din, e eu penso que é cer-
to, que era moi bo diagnosti-
cando. Tiña moita facilidade e
case sempre acertaba. Por iso a
xente acudía a el”.�

O médico que reuniu a pobres e ricos
O Concello de Ourense prepara homenaxes
póstumas ao doutor Luís Gallego,
que atendeu de balde a varias xeracións
de crianzas

VIDAS EXEMPLARES

X.G.
O meu irmán e máis eu fomos
moitas veces “ao Gallego”, co-
mo o coñeciamos na casa. Da-
quela viviamos no concello da
Merca a quince quilómetros
da capital. Na bisbarra era co-
ñecido xa na época dos meus
avós, na que as comunica-
cións e as posibilidades de ir a
Ourense non eran as mesmas.
Aínda que Luís Gallego diag-
nosticou en varios sitios, lem-
bro ir ao número 33 da rúa
Progreso (daquela aínda Ge-
neral Franco), case en fronte

do Xardín do Posío. Hoxe ese
edifico xa non existe, derrubá-
rono para construír un bloque
moderno. 

No vello edificio subiamos
por unha escaleira de madei-
ra até a súa consulta, situada

no primeiro, quizais o segun-
do andar. Na sala de espera
sempre había xente, e ás ve-
ces estaba abarrotada. De to-
dos os xeitos, nunca había
que esperar demasiado. A
consulta estaba ateigada de
libros e papeis, sen moita or-
de aparente. Ao rematar,
sempre se lle preguntaba
canto era, e el respondía “50
pesetas”. As tarifas normais
de outros pediatras fóra da
Seguridade Social roldaban
as 5.000. Nunca aceptaba
máis de 2.000 pesetas.�

Os sitios desaparecen, a memoria queda

’’Ao rematar, sempre se lle
preguntaba canto era,
e el respondía ‘50 pesetas’”

’’O doutor Luís Gallego
era moi bo diagnosticando,
por iso a xente acudía a el”
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para atender a forte demanda.
En Feces, no concello de Verín,
os domingos á tarde a avalancha
é tal que a garda civil de tráfico
ten que regular a circulación en-
tre os portugueses que voltan a
Chaves. Aínda que a facturación
é confidencial, fontes do sector
sitúan estas estacións de servizo
como punteiras en Galiza. 

A venda de bombonas de
butano tamén se disparou. En
Portugal o prezo por unidade
pasa dos vinte euros, sete máis
do que custa aquí. Un vendedor
de Tui recoñece que hai gasoli-
neiras que as fins de semana su-
peran o cento de garrafas de
venda. A picaresca vai máis alá.
Comerciantes portugueses
compran o butano en distribui-
dores galegos, realizando poste-
riormente a venda porta a por-
ta, catro ou cinco euros máis
barato, que os vinte que custa a
bombona en Portugal. Aínda
que se produciron varios inten-
tos de rematar con este negocio
ilegal por parte das autoridades
lusas, o impetu posto non foi
suficinte nin constante.

SELADO DE LOTARÍA. Tamén son

premio na declaración dos be-
neficios. Isto é debido á que a lo-
taría española recauda máis do
que reparte en premios, pagan-
do xa por anticipado ao Estado.

Hai doce anos, antes de im-
plantar Loterías o sistema ac-
tual de selado, existían troque-
ladoras en Portugal de adminis-
tración de loterías galegas. Aín-
da agora hai comerciantes en
Portugal, que chegan os postos
fronteirizos de selado con male-
tíns cargados de boletos de lote-
ría, aos que lle gañan unha co-
misión, xa sexa do loteiro galego
ou do comprador portugués. 

RUÍNA PARA OS PORTUGUESES. En
contrapartida ao que sucede en
Galiza, a diferenza de prezos no

Alberte Rivero [TEXTO E FOTOS]

A diferenza de prezo
nos produtos enerxé-
ticos, preto de vinte e
cinco céntimos máis

barato na Galiza en litro de gaso-
lina, atrae os conductores de lo-
calidades arraianas e dispara a
facturación destes negocios na
fronteira. Os establecementos
de selado de Tui, Lobios ou Fe-
ces, presentan facturacións des-
proporcionadas en compara-
ción co número de habitantes.
Se a raia foi negocio noutros
tempos grazas o contrabando,
hoxe as diferenzas de prezo en-
tre as dúas bandas son causa de
negocio para uns e ruína para
outros, segundo estén ubicados.

A ENERXÍA, UNHA MINA.O constras-
te resulta palpábel, gasolineiras
cheas con ringleiras de vehicu-
los deste lado da raia e negocios
totalmente baleiros un kilome-
tro máis alá, en Portugal.

A diferenza de prezo na gaso-
lina provoca que estacións de
servicio galegas teñan que con-
tratar traballadores e ter, coma é
o caso de Tui, cinco por turno,

punteiros, en canto a factura-
ción, os negocios de selado na
raia. Feces é o lugar máis peque-
no de Galiza con administración
de loterías, concedida hai dous
anos pola altísima facturación.
En Lobios, dúas máquinas de se-
lado e premios constantes mos-
tran a elevada facturación. Tui é
máis do mesmo, iso sí con tres
máquinas e dúas persoas traba-
llando simultaneamente. A ra-
zón deste masivo xogo ao outro
lado da raia, vén dada non so po-
los importantes premios das lo-
tarías españolas, senón polos
gravames do fisco luso. En Por-
tugal, o premiado debe abonar-
lle, como mínimo, un vinte e cin-
co por cento o estado, mentras
que a facenda española éxime o

sector enerxético afoga gasoli-
neiras e establecementos de
venda de bombonas de butano
en Portugal. Son negocios sen
clientes, empresarios enfadados
que conxugan a crítica ao propio
estado portugués coa que califi-
can como falla de patriotismo
dos seus concidadáns, que pa-
san de largo diante do seu nego-
cio para buscar combustíbel ao
outro lado da raia. Na Galp de
Valença, agardan tempos mello-

AALDEAGLOBAL.4. ANOSATERRA
27 DE NOVEMBRO - 3 DE DECEMBRO DE 2008

Gasolineiras, distribuidores de butano,
administraccións de loterías e selado de
quinielas son máquinas de facer cartos,
se están a carón da fronteira con Portugal

A raia é un negocio

>>>

ECONOMIA DE FRONTEIRA

A diferenza de prezo na gasolina fai que estacións de servicio galegas contraten maís  traballadores e ter, coma é o caso de Tui, cinco por turno.  A afluencia é aprreciábel, ollando para a gasolineira portuguesa [á esquerda].

A demanda de lotaría española vén dada polos altos premios, pero tamén, polos gravames do fisco luso.

En Tui hai tres máquinas
de lotaría con dúas persoas
traballando ao tempo”

’’
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vestimento ao que nunca lle sa-
caría rendimento, eu mesmo
vou botar combustíbel á Gali-
za”. Lima si conserva, en cam-
bio, a distribución de butano,
malia que con restriccións: ago-
ra o seu almacén cínguese a un
portal de non máis de dez me-
tros cadrados. A nave que antes
mantiña chea de botellas de bu-
tano arrendoulla a un comercio
chinés. Antonio Lima asegura
que non dubidou moito cando

res e lembran, como aviso a na-
vegantes, cando hai dez anos ti-
ñan ringleiras de condutores ga-
legos agardando para encher os
depósitos de gasoleo, a prezos
moi inferiores.

En Melgaço, a única bomba
de gasolina existente no centro
da localidade pechou. O seu do-
no Antonio Lima, recoñece que
dada a situación actual de pre-
zos non pensou en instalar a ga-
solineira noutro lugar. “É un in-

lle presentaron a operación:
“dous anos atrás vendía á se-
mana duascentas garrafas, ago-
ra igual sete ou oito, o que ten
un apuro, por iso cando viñeron
os chineses nono dubidei”. Con
amargor ve coma distribuido-
res ilegais portugueses levan o
butano galego porta a porta. “As
autoridades non os persiguen
por que ás grandes empresas
dalle igual que o que vende sexa
portugués ou galego”.�

O FRANQUISMO
AÍNDA PODE
María Xosé Queizán

Unha consecuencia do auto
errado de Baltasar  Garzón

para investigar os crimes da dita-
dura foi comprobar a cantidade
de franquistas que perduran nas
instancias xudiciais e políticas,
así como o poder que teñen para
impedir que se faga público e se
ratifique o exterminio e os cri-
mes contra a humanidade co-
metidos por Francisco Franco e
os seus adictos.

Permitirán, nalgúns casos, a
recuperación de ósos das víti-
mas, enterrados en fosas co-
múns, por parte dos seus fami-
liares. Toleran que se reduza a
investigación dos crimes a un
asunto privado e sentimental.
Pero eu digo que todos eses
ósos me competen, a min e a
toda a cidadanía responsable,
que máis alá de ósos reclama-
mos verificar os crimes, que
saian á luz e se recoñezan e se
xulguen no ámbito público,
pola dignidade das víctimas, si,
pero tamén pola nosa propia. 

Tamén alude Garzón á infan-
cia arrebatada do colo das proxe-
nitoras, de criaturas sen identi-
dade e perdidas. Deberiamos in-
cluír tantas outras que quedaron
orfas tras o masacre dos proxeni-
tores. Un horror. Pero cómpre
recoñecer que toda a infancia de
posguerra estaba perdida, re-
cluída nunha cova escurantista,
obcecada polo nacional-catoli-
cismo. Mesmo as que tiñan pro-
xenitores estaban orfas de liber-
dade, de certezas, de transparen-
cia e de alegría. 

Son asuntos que cómpre re-
velar, xuízos que non se fixeron
e é saudable facelos, non por
vinganza, que é un insán ali-
mento de mediocres, senón por
dereito á verdade, por lucidez,
para que a historia máis recente
de España non continúe baixo
un burkavergoñoso ou o manto
de sacrificio da santa Madre
Marabillas.�

’’

’’Máis alá dos ósos, 
reclamámos verificar
os crimes e que se xulguen

no ámbito
público”

>>>

Feira en Valença.

Restaurantes situados a carón
da raia en Portugal enrique-
cense grazas a presenza maio-
ritaria do cliente galego. No
Castro Leboreiro, lugar de
non máis de cincuenta veci-
ños, os cinco existentes atraen
a arraianos co reclamo do ba-
callao e o leitão. O custe me-
dio dun xantar non supera os
quince ou vinte euros. 

No Melgaco, en Valença ou
Vilanova de Cerveira, a Adega
do Sosego, o Stop ou o Escon-
didinho teñen horarios, servi-
zo e incluso parte das bebidas
aclimatados aos costumes ga-
legos. No restaurante Stop, lu-
gar visitado maioritariamente
por galegos os días de feira, o
camareiro Manuel recoñece
que “máis do setenta por cento
dos clientes veñen do outro la-
do da raia, a comer bacallao e
arroz de marisco”. 

Todos estes establecemen-
tos seguen tendo a abundacia
como principal reclamo, xun-
guido cada vez máis ás mello-
ras no servizo, comodidade
dos propios establecementos

e prezos sensibelmente máis
baixos aos de Galiza.  

Días feirados como o doce
de outubro ou o dezasete de
maio, comer en toda a raia é

cousa de pacientes. No restau-
rante Ze María de Valença, te-
ñenlle servido o xantar á inva-
sión de galegos até ás seis da
tarde. O sector da hostelaría en
Portugal non disparou os pre-
zos coa entrada do euro, hoxe
un café custa de media cin-
cuenta céntimos, mentrás que
unha cervexa como moito po-
de rondar os noventa, prezos
que están lonxe do forte incre-
mento da hostelería galega dos
últimos cinco anos.�

Para comer... Portugal

Restaurante en Castro Leboreiro.

A hostelaría en Portugal
non disparou os prezos coa
entrada do euro: un café
custa de media cincuenta
céntimos”

’’

Feiras
para algo máis
que toallas
Se os negocios de hostelaría
da raia nútrense maioritaria-
mente de galegos, a inciden-
cia en mercados coma a For-
taleza é aínda maior. Malia
que quedan establecemen-
tos que seguen vendendo to-
allas ao peso, os tempos mu-
daron é hoxe o comprador
galego busca nos máis de
douscentos comercios rou-
pa deportiva ou de marca a
prezos sensibelmente infe-
riores, malia que coa dúbida
da procedencia ilegal de
moitas das prendas. 

Outros negocios compi-
ten non por prezo, senón por
calidade e innovación, espe-
cialmente os relacionados
coa moda do fogar. A Casa
Azul, con tres establecemen-
tos en Valença, recoñece que
nos últimos anos ten muda-
do a fisionomía de centos de
fogares galegos, apostando
pola modernidade, cor e
non tanto polo prezo. 

Os sábados Vilanova de
Cerveira, os venres Melgaço
ou os mércores Valença son
citas para os galegos en bus-
ca de gangas. Esta última lo-
calidade conta cunha histo-
ria de centos de anos as súas
costas. O mérito de Valença
está tamén nos servizos. Un
cómodo aparcadoiro e un
sinxelo acceso dende a auto-
estrada fan que os propios
vendedores ambulantes re-
coñezan que o comprador
galego mantena con vida:
“senón fose polos galegos,
non merecía a penar vir até
aquí, iso que se lle está no-
tando a crise”, recoñece un
vendedor de bricolaxe agrí-
cola de Aveiro. 

Anos atrás, coas fronteiras
pechas, so se abrían de ma-
neira puntual para as feiras
ao outro lado da ría, por
exemplo a dos Santos en Cer-
dal ou Chaves ou a festa da
Madalena na Baixa Limia.�

Algúns negocios lusos
compiten, non por prezo,
senón por calidade e
innovación, especialmente
os relacionados coa moda
do fogar”

’’
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O  ACADÉMICO
ASASINO
Xosé Manuel Sarille

D e que lle serve a un país,
incluída a súa verde es-

quina do noroeste, buscar en-
terramentos clandestinos,
identificar cadáveres, aprobar
mocións para retirar estatuas
de criminais, crear un estado de
opinión que condene o fascis-
mo, facer que lles pareza repug-
nante a ignominia ou en apa-
rencia repugnante até aos de-
reitistas que tanto a apoiaron,
provocar catarses nos descen-
dentes das vítimas para situar
todo no seu lugar na psique, fa-
cer a literatura e o cinema im-
prescindíbeis, avanzar lenta-
mente pero con firmeza cara á
homologación do franquismo
cos demais xenocidios, com-
pletar as condicións para que
un xuíz conceptúe ese rexime
na mesma categoría que o na-
zismo e para que os delitos non
prescriban endexamais, obri-
gar até os curiñas a que retiren
de dentro dos templos as pla-
cas que loan o terror, de que lle
serve a un país todo iso, se des-
pois vas e queres que a Real
Academia Galega borre, retire,
esqueza, elimine da súa lista de
académicos non numerarios o
principal asasino da Historia de
España e topas coa molicie ini-
mitábel da institución e coa súa
cómica maneira de funcionar,
que neste caso, se decidise de-
cidir, tamén se adornaría con
todas as gaitas, volutas dialécti-
cas e enormes nadas con que
sempre se acompaña? Cando a
cousa consiste só en borralo
dunha vez e pisarlle as letras
con forza. De que lle serve todo
iso ao país, eh? Ao país tanto lle
ten, mais algúns vivimos sen vi-
vir en nós cando vemos que a
Real Academia Galega e dos
Grandes Expressos Europeus
non é o espello límpido e bruni-
do que a patria reclama. �

’’

Cando a cousa consiste
só en borralo dunha vez
e pisarlle as letras
con forza”

’’

Educación de 29 estados euro-
peos subscribiron a Declara-
ción de Boloña. O pronuncia-
mento sentou as bases dun Es-
pazo Europeo da Educación
Superior co obxectivo de esta-
blecer un marco de titulacións
homologábeis en todo o conti-
nente e mellorar a calidade do
ensino universitario. A preten-
sión é que estea en funciona-
mento en 2010.

No Estado español a aplica-
ción do Plano Boloña implica
a reforma integral das titula-
cións e a desaparición das di-

H. Vixande

OO Plano Boloña
que botou a an-
dar en 1999 esta-
rá en vigor en

2010 sen que exista a posibili-
dade de marcha atrás, a pesar
da oposición dalgúns sectores.
A maioría das titulacións das
universidade galegas estarán
adaptadas a un novo sistema
que suprime as diplomaturas
e licenciaturas e crea os títulos
de grao.

En 1999 os ministros de

plomaturas e licenciaturas pa-
ra dar paso aos títulos de grao.
A educación postuniversitaria
cambia de nomenclatura e in-
troduce o postgrao. Noutros
países, este modelo era o que
xa estaba en funcionamento e
daquelas non se produciu un
proceso de adaptación tan
amplo.

Os defensores do Plano Bo-
loña sinalan que implica a ra-
cionalización das horas de es-
tudo e a uniformización das ti-
tulacións en toda Europa, o
que permite a mobilidade dos
universitarios e a adecuación
do sistema ás necesidades so-
ciais.

CRÍTICAS E CUMPRIMENTO.O que pa-
ra os defensores é unha virtu-
de, para os detractores supón
un defecto, xa que, aseguran,

os argumentos a prol da racio-
nalización do sistema agachan
un proceso de mercantiliza-
ción da universidade para con-
verter o alumnado en forza de
traballo. Os críticos tamén de-
nuncian un aumento das ho-
ras lectivas nos estudos de
postgrao que implicará expul-
sar da educación postuniversi-
taria aos alumnos con menos
recursos económicos. En Gali-
za, os Comités Abertos de Es-
cola e Facultade consideran
que significa a “destrución do
servizo público de ensino su-
perior” nun contexto dun “sis-
tema universitario tan feble”.

A mercantilización á que
aluden os críticos a Boloña im-
plica unha orientación da uni-
versidade a unha suficiencia
económica que aboca a insti-
tución a procurar finan-

O curso que vén a maioría das titulacións
universitarias estarán adaptadas
e en 2010 entrará en vigor

Lara Rozados
Xosé Luís Barreiro Barreiro é ca-
tedrático de Filosofía e presi-
dente da Área de Pensamento
Filosófico do Seminario de Es-
tudos Galegos.
PPoorr  qquuee  ssee  ffaallaa  ddee  mmeerrccaannttiilliizzaa--
cciióónn  ee  pprriivvaattiizzaacciióónn  ddoo  eennssiinnoo
uunniivveerrssiittaarriioo??  EEsstteess  aassppeeccttooss
nnoonn  ssee  ddeedduucceenn  ddoo  ccoorrppoo  ddoo--
ccuummeennttaall  ddoo  pprroocceessoo......
Na Carta Magna de Boloña non
se fala de financiamento, trans-
ferencia, estatutos...  Pero o pro-
ceso está viciado, porque foi in-
troducindo elementos distor-
sionadores de tipo mercantilis-
ta. Os textos fundacionais, den-
de Boloña a París, Berlín, Praga
ou Bergen non fan referencia
expresa á mercantilización, pe-
ro se o único criterio para validar
un título é o mercado, é o mer-
cado quen decide. Isto vén xa do
PP, pero o PSOE foi detrás. Ago-
ra, a proposta que lanzou a mi-
nistra Garmendia, Estratexia
Universidade 2015, quere im-

plementar para ese ano un sis-
tema universitario caracteriza-
do pola competitividade. Eu
non entendo como non se de-
catan da filosofía de corte neoli-
beral que leva detrás, cando o
fracaso do modelo témolo á vis-
ta agora mesmo, e podían apro-
veitar para rectificar neste con-
texto de crise global. 
EE  oonnddee  rreessiiddiirrííaa  oo  rriissccoo??
Hai perigo de privatización, de
que a empresa acabe tomando
a Universidade. Non se poden
facer títulos universitarios acor-
des só ao que demandan as
empresas. Pero Boloña non ten
a culpa do proceso: é o xeito co-
mo se está a desenvolver. No
Estado vémolo claro, porque o
Ministerio de Educación ocú-
pase de primaria e secundaria,
e o ensino universitario está
noutro sitio... [O Ministerio de
Ciencia e Innovación].  
OO  qquuee  mmááiiss  ssee  ssaalliieennttaa  éé  aa  mmoobbii--
lliiddaaddee......
Hai aspectos positivos, dende

logo: a homologación das titula-
cións, a mobilidade, que o estu-
dantado, profesorado e PAS
poidan traballar en toda Euro-
pa, a calidade da docencia... To-
do o mundo estaría de acordo
con iso. Pero non a costa de que
os únicos criterios que validen
esa calidade sexan os que aten-
dan ás necesidades do merca-
do. Esa é unha mentalidade pu-
ramente empresarial. Non se
pode admitir que o que non se-
xa rendíbel non teña valor: ese é
o problema que teñen as huma-
nidades, por exemplo. A privati-
zación vai ser a consecuencia da
mercantilización. Quen vai pa-
gar a Universidade, se se recorta
aínda máis o gasto público? Van
vir mecenas? Ou serán máis ben
as empresas? E aínda vén a ter-
ceira consecuencia: a elitización
da universidade.
EEnn  qquuee  ccoonnssiissttiirrííaa  eessttee  eelliittiissmmoo??
Agora existe o grao, e despois o
master, o posgrao e o doutora-
mento. O grao é unha degrada-

Xosé L. Barreiro Barreiro, catedrático de filosofía

‘Non se pode avaliar a calidade seguindo crite

’’Non se poden facer títulos
universitarios acordes
só co que demandan 
as empresas”

’’Boloña non ten a culpa
do proceso: é o xeito como
se está a desenvolver”

’’Non se pode admitir
que o que non é rendíbel
non ten valor: é o problema
das humanidades”

O Plano Boloña,
sen volta atrás

>>>
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Con todo, a directora de área
admitiu que as enxeñerías non
están adaptadas “porque están
pendentes da normativa co-
rrespondente, pero estarán
adaptadas a tempo”.�

sidade de Vigo xa está aproba-
do o grao de Belas Artes e ou-
tras 24 máis están en proceso
de transformación durante es-
te curso; representan unha
porcentaxe elevada do total”.

maculada Prieto, sinalou que
“estamos a tempo para im-
plantar o Espazo en 2010, a
partir dese momento non po-
derá haber titulacións antigas”.
Prieto indicou que “na Univer-

alternativa sólida e non se al-
bisca unha volta atrás. Para ex-
plicar o grao de aplicación do
Plano, a directora de área da
Universidade de Vigo de adap-
tación ao espazo europeo, In-

AALDEAGLOBAL.7.

ciamento privado e a en-
focar os seus estudos acomo-
dados aos intereses privados.
Neste sentido, o Ministerio
tratou de suprimir numerosos
títulos de humanidades por
non atoparlles “rendibilida-
de”. A iniciativa finalmente
non prosperou.

Dentro do momento crítico
con Boloña, os estudantes de
ensino superior pararon as tres
universidades galegas o 19 de
novembro respondendo a un-
ha chamada á folga que de-
nuncia a suba das taxas e que,
no fondo, tamén comporta un-
ha crítica do Plano. As mobili-
zacións en contra tamén tive-
ron lugar no ensino medio,
principal afectado da súa posta
en funcionamento en 2010. A
última protesta deste colectivo
celebrouse o 13 de novembro e
consistiu nunha folga xeral
acompañada de manifesta-
cións nas cidades de Santiago,
A Coruña, Pontevedra, Vigo e
Ferrol. 

En calquera caso, hai nove
anos que se produciu a Decla-
ración de Boloña e dentro de
dous terá que estar en funcio-
namento o Espazo Europeo de
Educación Superior. En todo
este tempo non agromou unha

’’Na Universidade de Vigo
xa está aprobado o grao
de Belas Artes e outras 24
máis están en proceso
de transformación
durante este curso”

[Inmaculada Prieto]
Directora de área de adaptación
ao Espazo Europeo
da Universidade de Vigo.

ción da titulación: converte o que
antes eran licenciaturas en FP’s.
Aí non queda ninguén: hai que
facer despois un master ou pos-
grao... Pero iso hai que pagalo.
Aparece aí unha peneira selecti-
va, e de tipo economicista. 

En Portugal reduciron as li-
cenciaturas a tres anos, e están
furiosos co resultado: iso provoca
que 2º e 3º sexan demenciais, con
14 materias troncais por curso,
por exemplo. Degradan a titula-
ción ao non cumprírense os ob-
xectivos que propoñían: que un-
ha persoa con grao podía acce-
der ao mercado de traballo. Iso
foi o que pensaron no franquis-
mo ao crear as escolas de FP, pe-
ro logo non había postos de tra-
ballo. E logo, se queres continuar,
cun master ou un posgrao, tes
que pagar matrículas, e se aínda
queres continuar cun doutora-
mento, máis aínda. 

En canto aos créditos ETCS,
din que o obxectivo é converter o
alumnado en protagonista, face-

lo maximamente activo, e o pro-
fesorado ten unha función case
moderadora. Pero non é compa-
tíbel cun traballo laboral. Se ten
que traballar para vivir ou estu-
dar e ten asistencia obrigatoria,
non lle dá tempo. Hai un filtro de
tipo económico, elitista. Haberá
xente que faga o grao, e despois
queira seguir estudando e non
poida combinalo co traballo, por
exemplo.
CCaalleess  ssoonn  ooss  ccrriitteerriiooss  ppaarraa  aavvaalliiaarr
aa  ccaalliiddaaddee??
Chámanlle criterios obxectivos,
pero ti tes un artigo publicado

nunha revista de impacto (de
moita tirada e cun ámbito moi
grande de publicación) e vale
máis ca un libro en galego que se
distribúa no noso territorio, por
exemplo.  Aquí hai facultades re-
almente castigadas por ese siste-
ma, que non conseguen apoio
aos seus proxectos. E ás veces, pa-
ra publicares nunha revista de
impacto, ten que pagar o depar-
tamento. Á hora de avaliar des-
pois o traballo, vai puntuar máis e
o departamento vai recibir máis
na repartición dos orzamentos. É
unha especie de “investimento”...
Pero non se avalía a calidade real. 
Adela Cortina sinala nun artigo
[El País, 24 de novembro] que
con estes criterios obxectivos,
Ortega ou Zubiri nunca obterían
un sexenio investigador, nin se-
rían acreditados. Podes facer un
traballo innovador a nivel de
metodoloxía, de contidos, pero
se a súa publicación é de ámbito
provincial non se vai ter en con-
ta, e se é en galego menos.�

indo criterios mercantilistas’

’’O grao converte as 
licenciaturas en FPs. 
Hai que facer despois 
un master ou posgrao e 
iso hai que pagalo”

Pintada no Burgo santiagués contra o plano universitario. PEPE FERRÍN / AGN

’’Significa a destrución
do servizo público
de ensino superior
nun contexto dun sistema
universitario tan feble” 

[Comités Abertos de Facultade]

>>>
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válidos ou persoas en risco de
exclusión", senón como unha
normativa "para os máis de
2.700.000 habitantes" de Galicia.

Fronte aos argumentos do
Goberno e dos grupos que o sus-
tentan, a deputada popular
Marta Rodríguez Arias repro-
choulle ao vicepresidente da
Xunta que se trata dunha lei
aprobada "no último minuto e
no tempo de desconto" para
"salvar a campaña" antes das

eleccións autonómicas, que se
celebrarán no primeiro trimes-
tre de 2009.

Deste xeito, concluíu que a
Lei de Servizos Sociais "seguirá o
mesmo esquema que a de De-
pendencia", con "atraso e inefi-
cacia" e creándolles "falsas ex-
pectativas" á cidadanía, ademais
de constituír "novos tinglados,
aumentar a burocracia e despre-
zar os concellos". "É intervencio-
nista, desde a minoría, clientelar
e impositiva", reprobou. 

Pola súa banda, o deputado
do PSdeG Miguel Ánxo Fernán-
dez López reprochou a "dobre
moral" do PPdeG que respon-
dería “á estratexia política de di-
cir que non a case todo o que
propón o Goberno", ao tempo
que realiza críticas a cuestións
recollidas da normativas "ás
que non presentou emendas
(...) Critica a Axencia Galega de
Servicios Sociais, sen emendas;
critica o Observatorio Galego,
sen emendas", ilustrou o res-
ponsábel socialista para con-
cluír a práctica.�
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X.C.
O vicepresidente da Xunta, An-
xo Quintana, proclamou que a
nova Lei de Servizos Sociais de
Galicia, aprobada o martes na
Cámara coa abstención do PP,
dota os cidadáns dun 'docu-
mento de identidade universal'
propio para que Galiza 'sexa co-
ñecida polo mundo por ser un
país de igualdade e benestar'. 

A nova lexislación, que crea o
cartón social e marca o obxecti-
vo de que todas as institucións
públicas destinen o sete por cen-
to do seu orzamento a políticas
sociais nun horizonte de seis
anos, contou finalmente coa
abstención do PP, aínda que
asegurou que modificará a nor-
ma se consegue gobernar tras as
eleccións autonómicas de 2009.

O PP decidiu non votar en
contra "por responsabilidade
cos colectivos implicados por-

que é mellor neste momento
unha mala lei" a que que non a
haxa. Quintana agradeceu "moi
sinceramente" o sentido do vo-
to dos 'populares'.

O CARTON, ‘SÍMBOLO SOCIAL’. .  Duran-
te o pleno do Parlamento,
Quintana erixiu o cartón social
en "símbolo social" e "nun do-
cumento de identidade para os
cidadáns, para todos,".

Para o mandatario galego, a
aprobación desta normativa su-
pón un "novo momento históri-
co" do país que, ao seu xuízo,
"utilizou o autogoberno para es-
tabelecer a cuarta pata do siste-
ma de benestar". De feito a Lei
de Servizos Sociais era un dos
proxectos bandeira da vicepresi-
dencia para esta lexislatura.

"Marcho coa satisfacción de
que a universalidade non fose
centro do debate", aseverou so-

bre o final do trámite parlamen-
tario da normativa, tras o que
festexou que non nace como
unha lei para "maiores, minus-

NOVA LEI DE SERVIZOS SOCIAIS

ESQUECER
O FRANQUISMO

Di o presidente do goberno, José
Luis Rodríguez Zapatero, que te-
mos que esquecer o franquis-
mo.E ao mesmo tempo, gracio-
samente, di que promete cum-
prir a Lei da Memoria Histórica.
É como dicir que se lle fará –no
Pazo de Meirás– unha agradeci-
da homenaxe á Comisión pola
Recuperación da Memoria His-
tórica polo seu traballo pero que
teñen que esquecer que o pazo
foi “substraído”.

A Lei da Memoria Histórica,
que deixa claro estes días, con
particular crueza, que non se po-
de condenar os crimes do fran-
quismo –e dos franquistas que

os fixeron– impedindo que se
abran as fosas de persoas asasi-
nadas hai moitos anos, tampou-
co permite a condena dos fran-
quistas que nos 60 e nos 70 ma-
chacáronnos a tantos antifran-
quistas que loitabamos pola li-
berdade –vixiándonos, contro-
lándonos, impedindo manifes-
tarnos, propoñéndonos ser con-
fidentes, querendo expulsar do
país a quen cresen estranxeiro e
non quería “colaborar” coa fa-
mosa brigada político-social...
torturando, e xa, matando a vida
de militantes antifascistas e na-
cionalistas.

Ás veces fálase se no cine, na
literatura, se tratou moito ou non
a Guerra Civil. O que é seguro é
que os últimos anos do franquis-
mo e os primeiros da transición

teñen sido pouco tratados en to-
do… no cine, na literatura, nos
medios de comunicación, por-
que non se rachou co franquis-
mo, porque parte deses fran-
quistas seguiron no poder, e se
non se rachou co franquismo
quere dicir que aínda non hou-
bo a debida reparación demo-
crática: a xente que fixo moito
por acabar cunha Ditadura,
dándose así, por exemplo, que
moitos antifranquistas da déca-
da do 1970 non puidemos ter o
gusto de ver encarcerados a
quen nos encarcerou a nós.

Non se fixo xustiza con
quen foi inxusto. E Zapatero
quere que esquezamos iso. Iso
non se pode esquecer.�

Héctor Sánchez
(Oleiros)

’’Quintana agradeceu 
‘moi sinceramente’
o sentido do voto
dos populares.” 

XO
SÉ

 L
O

IS

CARTAS

O Parlamento dálle luz verde ao carné social

Anxo Quintana e a secretaria xeral de Servizos Sociais, María Xesús Lago, felicí-

tanse pola aprobación nos corredores do parlamento. PEPE FERRÍN / A..G.N.

O PP abstense apesar de facerlle
unha dura crítica
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para destacar como a recesión
afecta na vida cotiá. No pleno
dos orzamentos desta semana
alertou que “marchan máis
mozos de Galicia por non ter
emprego que nunca” e que
“cada día 400 familias come-
zan a vivir en primeira persoa o
drama do paro”.

Esta estratexia, humanizar as
cifras da crise até convertelas
nun “drama” con rostro real,
aplícaa en internet. “A vida mes-
ma é que cando imos ao super-
mercado cos cartos que antes
comprabamos tres tomates,
agora polo mesmo prezo com-
pramos dous tomates. Esa é a di-
ficultade na que hai que traba-
llar; eses datos de macroecono-
mía, de PIB están moi ben, pero
as familias non entenden por-
que cando se erguen e acenden
a luz teñen que pagar máis,
abren a auga e teñen que pagar
máis, poñen a calefacción teñen
que pagar máis”, láiase no seu
novo videoblog, Feijoo.tv.�

POLÍTICA.9.

Manuel Vilas
“Os obxectivos electorais son
tres. Por esta orde, primeiro,
gañar as eleccións; segundo,
conseguir a maioría absoluta.
E terceiro, completar maiorí-
as parlamentarias estábeis”.
Con estas palabras o secreta-
rio xeral do PPdeG, Alfonso
Rueda, móstrase aberto a ne-
gociar co BNG un pacto tras
autonómicas.

En declaracións a A Nosa
Terra,Rueda explica que “esta-
mos dispostos a formar alian-
zas estábeis, son os outros par-
tidos os que teñen que explicar
porque se negan de principio a
dialogar con nós”. Iso si, insiste
en que “o primeiro que hai que
facer é gañar as eleccións”.

Para logralo, o PPdeG ‘repro-
clamou’ a Alberto Núñez Feixóo
candidato á Xunta este domin-
go. Unhas seis mil persoas –in-
cluídos varios centos que tiveron
que seguir o acto por pantallas
xigantes– ateigaron o Palacio de
Congresos de Santiago para
arroupar a un Feixóo que asu-
mía o rol de candidato, malia
que xa fóra proclamado como
tal hai tres anos na súa condición
de presidente do partido. Con
todo, na liturxia do 23 de novem-
bro houbo un gran ausente. Ese
día Manuel Fraga celebrou o seu
86º aniversario en Madrid, lonxe
das cámaras que filmaron a Fei-
xóo, Mariano Raxoi e Xerardo
Fernández Albor. O aparato do
partido logrou así evitar que o ex-
presidente da Xunta, sempre
fonte de bos titulares, lle roubase
protagonismo ao seu sucesor.

“O liderado de Feixóo está tan
consolidado que nin se cuestio-
na dende os outros partidos”,
asegura Rueda. Porén, o número
dous do PPdeG admite que “non
foi nada fácil” manter o partido
unido tras 16 anos no poder. O
certo é que o futuro de Feixóo co-
mo líder será discutido se non re-

pite, polo menos, os 37 deputa-
dos. Dende a marcha de Fraga o
PP perdeu case todo o poder real.
As poucas institucións que lle
quedan  están nas mans de dous
baróns –Baltar (Deputación de

Ourense) e Louzán (Deputación
de Pontevedra)– que non son
dos máis afíns a Feixóo.

AS ENQUISAS A FAVOR.Rueda insiste
en que “as nosas enquisas indí-
canos que estamos moi preto
da maioría absoluta, moito
máis preto que nos inquéritos
de hai catro anos, e ademais te-
mos unha tendencia de voto
ascendente”. A chegada da cri-
se é a mellor baza electoral
contra o bipartito. Así, Feixóo
usa as súas comparecencias
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Susana López Abella

A s medidas anunciadas es-
tes días por Touriño, se-

mellan estar pensadas para
fins electoralistas e non para
loitar contra a crise. Máis ben
o presidente da Xunta está a
copiar, punto por punto, a es-
tratexia de ocultación da reali-
dade de Zapatero antes das
eleccións xerais. Isto explicaría
tamén a sucesión de anuncios
cun elevado custo para os con-
tribuíntes.

Touriño busca gañar tem-
po de aquí ás autonómicas pa-
ra evitar que os cidadáns to-
men conciencia da situación
real. E para iso ofrece parches
de escasos meses de duración
cos que trata de evitar que se
dispare aínda máis o paro.

¿Alguén no seu xuízo pode
crer que a solución á crise ac-
tual pasa por contratar  2.000
parados para limpar gabias
que até agora se desbrozaban
con tractores? É curioso, ade-
mais, que eses contratos este-
an vixentes de decembro a
maio, en pleno período pree-
lectoral. A verdade é que a pro-
posta ten bastante semellanza
co Plan de Emprego Rural
(PER), implantado polo PSOE
en Andalucía. Chama a aten-
ción o cambio operado no dis-
curso económico de Touriño
quen, en escasas semanas, pa-
sou de reiterar que a  crise non
ía a afectar a Galicia porque,
segundo el, a Comunidade xo-
gaba na liga das estrelas e tiña
un plus de resistencia, a pre-
sentar sucesivas medidas con-
tra a crise. Hai pouco máis dun
mes, presentou un primeiro
plan contra a crise moi dife-
rente ao de agora, sen referen-
cia a limpeza ningunha. Este
feito deixa en evidencia un go-
berno que está a improvisar
sobre a marcha, buscando
unicamente un efecto mediá-
tico que despois non ten  unha
repercusión efectiva sobre a
economía real das familias e
das empresas.�

CAMBIO
DE DISCURSO

’’

’’A proposta ten bastante
semellanza co PER,
implantado
polo PSOE
en Andalucía”

O PPdeG arroupa a Feixoo e di que
as enquisas lle son favorábeis

COMEZA A CARREIRA DAS AUTONÓMICAS

O PP denuncia que as novas me-

didas da Xunta contra a crise son

pan para hoxe e fame para mañá,

un intento de “chegar ás autonó-

micas e despois enviar aos traba-

lladores ao paro”. Con todo, os

conservadores non foron quen de

artellar unha alternativa concreta,

máis alá dunha difusa proposta

de “alivio fiscal”. O propio Rueda

prefire non revelar os detalles da

súa proposta económica até den-

tro de un mes, cando presentarán

o programa lectoral.�

A proposta económica
dentro de un mes

Alberto Núñez Feixóona súa presentacion como candidato  á Xunta. PEPE FERRÍN A..G.N.

’’Feixóo usa as súas
comparecencias para
destacar como a recesión
afecta á vida cotiá”
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Xan Carballa
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Finalizou a carreira política como
senador do PP. Vitorino Núñez
(Quiroga, 1936) estivo na pri-
meira fila do centro-dereita en
Galicia en todo o período demo-
crático. Na entrevista percorre
parte dunha biografía que o le-
vou polas presidencias da Depu-
tación de Ourense e do Parla-
mento de Galicia, recoñecén-
dose especialmente no maxiste-
rio de Euloxio G. Franqueira.
Desde xuño de 2007 é vogal do
Consello de Administración de
Promocións Culturais Galegas.
Este mes foi recoñecido como fi-
llo predilecto do concello natal.
CCoommoo  cchheeggoouu  áá  ppoollííttiiccaa??
A miña experiencia viña da fun-
ción de secretario de administra-
ción local e por iso digo que esa
vinculación faime ser un con-
vencido municipalista. Máis
adiante estaba traballando nas
empresas de Gómez Franqueira
e iso abocoume á política inevita-
blemente. A experiencia de se-
cretario e a relación co cooperati-
vismo agrario fóronme moi úti-
les. No 1979 tiven que acceder,
case de rebote, á presidencia da
Deputación, porque a última
hora David Ferrer non quixo asu-
mir o cargo, non me custou facer
os primeiros trámites porque es-
taba afeito profesionalmente.
OO  vviinnccuulloo  ccoonn  FFrraannqquueeiirraa  éé
ddeecciissiivvoo??
Foi anterior á política propria-
mente, porque sendo secretario
do concello da Rúa, ofreceume
unha asesoría xurídica e traballei
con quen xa era unha referencia
económica en Ourense. Unha
vez dixen que despois de meu
pai foi de quen máis aprendín.
Tiven ocasión de traballar perto
dos tres políticos galegos máis
importantes do centro-dereita
nesta xeira democrática: Fraga,
Pío Cabanillas e Franqueira. E
cada vez axigántaseme máis a fi-
gura de Franqueira como moi
superior aos demais. Tiña un
equilibrio entre cabeza e cora-
zón dificilmente igualábel.
DDooss  ttrreess  eerraa  oo  qquuee  ccoonneeccttaabbaa
ddiirreeccttaammeennttee  ccooaa  aanntteerriioorr
eettaappaa  ddeemmooccrrááttiiccaa..
Estiveron nun tris de pasealo en
xullo de 1936 como responsábel
das Mocedades Galeguistas no
Ribeiro. Un funcionario que des-
pois traballou comigo no conce-

llo de Cenlle viuno entre dous es-
copetóns e simulando que le-
vaba unha pistola no peto díxolle
ao xoven Franqueira que mar-
chara para casa, que non eran
horas de ter á nai preocupada.
Salvouno e ao día seguinte mar-
chou para o fronte como ma-
neira de escapar. Franqueira foi
electo procurador en Cortes en
1967 e 1971, e dixo que a aquela
elección fora singularmente por-
que así perdía menos tempo nos
despachos. Eu participei, como
todos os que estabamos perto
del, na xeira de 1971 e despois, xa
en democracia, estiven en todos
os seus proxectos políticos. Na-
queles anos houbo intentos de
sacalo do medio, como fixeron
con Ricardo Martín Esperanza
en Caixa Ourense, pero era moi
difícil removelo coa estrutura es-
parexida das cooperativas. Da-
quela formamos unha asocia-
ción, Acción Política Orensana,
que despois ía entrar no Partido
Popular de Pío Cabanillas. Pero,
logo dun brillante congreso en
Madrid, o propio Pío díxonos
que mellor que non ingresáse-
mos. Daquela fixemos un con-
venio de asociación, e despois
integrámonos no conglome-
rado da UCD para ir ás eleccións.
OO  cceennttrroo--ddeerreeiittaa  aaccuuddiiuu  ddiivvii--
ddiiddoo  eenn  ddúúaass  ooppcciióónnss  ááss  eelleecc--
cciióónnss  ddee  1155  ddee  xxuuññoo  ddee  11997777..
Celebramos unha comida en
Oseira, con Franqueira, Fraga,
Cabanillas, Robles Piquer e o
futuro núcleo da UCD na pro-
vincia. Pero aos poucos días
Fraga funda Alianza Popular
(AP). Franqueira dí que aí non
ía, e resumíao nunha frase:
“teño máis claro o que non son
que o que son. Sei que pola es-
querda limito co PSOE e pola

dereita se me falan como unha
do 36 non quero saber nada e
se é civilizada sentámonos a fa-
lar”. A de AP non lle parecía a
dereita coa que el podía sentar.

A RESISTENCIA OURENSÁ DA U.C.D.
E O NACIMENTO DE COALICIÓN GALEGA.

AA  UUCCDD  ffooii  eenn  OOuurreennssee  aa  cciirrccuunnss--
ccrriippcciióónn  oonnddee  rreessiissttiiuu  mmeessmmoo  eenn
pplleennaa  ddeebbaaccllee  ddee  11998822..
No 1977 non tivo maioría abso-
luta en Madrid pero en Ourense
logramos catro dos cinco depu-
tados e tres dos catro senadores,
entre eles Luís González Seara.
Cunha diferenza co outro sena-
dor electo, Celso Montero, de
90.000 a 20.000 votos. No 1979
baixamos só un deputado. En
1982 UCD saca once deputados
en toda España, e dous son en
Ourense, Pío Cabanillas e Gó-
mez Franqueira; e un senador,
Xosé Quiroga. 
EE  eenn  11998833  ssuurrxxee  oo  pprrooxxeeccttoo  ddee
CCooaalliicciióónn  GGaalleeggaa,,  nnuucclleeaaddoo  ttaa--
mméénn  nnaa  ffiigguurraa  ddee  FFrraannqquueeiirraa??
A idea é que a o vacío político da
desaparición da UCD non podía
quedar sen cubrir. Pensamos
nunha plataforma de espera,
que nos agrupase temporal-
mente, chamada Centristas de
Ourense. Houbo conversas con
AP e co Partido Galeguista. Con
AP non había onde ir porque
non recoñecían que eran mino-
ría. Por iso en Ourense nos coli-
gamos co PG baixo a sigla Coali-
ción Galega. En Pontevedra e
Lugo buscaron tamén unha fór-
mula parecida cos restos da
UCD, pero con outro nome, e na
Coruña agrupáronse no PGI
(Partido Galego Independente)
de Meilán Gil. Os resultados fo-
ron discretos agás en Ourense

que tivemos maioría absoluta na
Deputación e en máis de 78 dos
concellos que ao final, por pac-
tos diversos de AP co PSOE e
mesmo co PC ou o Bloque, que-
dáronse en 64. O resultado de
Ourense é o que impulsa en
xuño de 1984 a extensión de Co-
alición Galega e a conformación
como partido galego cun con-
greso moi soado no Mercantil de
Vigo, con presenza como convi-
dado de Miquel Roca. Pero en
setembro dese ano Euloxio Gó-
mez Franqueira sofre o acci-
dente cerebro-vascular.

SAÍDA DE C.G. E COALICIÓN DO P.P.

EEnn  11998855  CCooaalliicciióónn  GGaalleeggaa,,  xxaa  ccoonn
FFrraannqquueeiirraa  rreettiirraaddoo,,  aaccaaddaa  1111  ddee--
ppuuttaaddooss,,  ppeerroo  vvoosstteeddee  nnoonn  eessttáá..
Nós demos un paso atrás por ra-
zóns que son bastante desagra-
dábeis de debullar.. Franqueira
non se ía presentar pero tiña un
esquema que, estou conven-
cido, que naquel momento nos

tería dado a maioría absoluta. A
súa idea era que en Lugo enca-
bezase as listas Antonio Rosón, e
se Díaz Fuentes non aceptaba
que marchase. Rosón aceptou
nunha comida con Franqueira
só tres días antes de producírse-
lle o derrame. O martes seguinte
tiña previsto cear con Enrique
Marfany para concretar que en-
cabezase na Coruña, gustáselle
ou non a González Mariñas; por
Pontevedra iría Víctor Moro e
por Ourense non sei quen, pero
eu non porque estaba abondo
ocupado coa presidencia da De-
putación. A dúbida era se Víctor
Moro debía, ademais, presen-
tarse como candidato á presi-
dencia da Xunta. Ao enfermar
Franqueira comezaron as bata-
llas, tardamos en buscar candi-
dato, o partido estaba acéfalo e
eu fun dos que forcei nomear
candidato a Víctor Moro. Se tiña-
mos bos resultados xa tiñamos
un líder sobre o que nuclear o
partido. Aínda que conseguimos
o nomeamento a fins de marzo,
fixéronlle a vida imposíbel e en
maio dimitiu. A min suspén-
denme de militancia porque me
reúno publicamente en Ponte-
vedra con Raxoi, Albor e Pío Ca-
banillas para dicirlle que a familia
Franqueira non vía de recibo un
pacto con AP en Ourense. Non
tiña que pedir permiso a nin-
guén para atender esa invitación,
non me ocultei, pero aos dous
días estando en Sanxenxo leo
nos periódico que estou suspen-
dido de militancia e rachou todo.
NNaass  eelleecccciióónnss  ddee  11998899  CCeennttrriissttaass
ddee  OOuurreennssee  vvaaii  eenn  ccooaalliicciióónn  ccoo
PPPP  ee  aaccaaddaann  aa  mmaaiioorrííaa  aabbssoolluuttaa..
Fraga convidoume a xantar en
Madrid sabedor de que sen o
apoio explícito de Centristas non
se presentaría. A maioría abso-
luta non é propiamente do PP,
senón da coalición PP-Centris-
tas de Galicia.
OO  PPPP  llooggrroouu  uunnhhaa  ggrraannddee  uunnii--
ddaaddee  iinntteerrnnaa,,  ppeerroo  ooss  rreelleevvooss
ddee  FFrraaggaa  ee  AAzznnaarr,,  rreemmoovveerroonn  aass
aauuggaass..
Así como a democracia fai de-
mócratas a autonomía fai au-
tonomistas. Hai persoas que
anos atrás non se podían con-
siderar autonomistas e hoxe
sono. Coido que convencidos.
VVoosstteeddee  vviivviiuu  mmooiittooss  pprroocceessooss
iinntteerrnnooss,,  ooss  aattaaqquueess  aaoo  lliiddeerraattoo
ddee  RRaaxxooii  ccoommoo  ooss  vvee??
Son asuntos consubstanciais
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Vitorino Núñez, ex presidente do Parlamento

‘Franqueira foi o meu mestre’

QQuuee  rreettrraattoo  ffaarrííaa  ddee  FFrraaggaa??
Fraga é excesivamente im-
pulsivo para certas accións
políticas. Definilo a estas al-
turas... Quizais ten un chisco
de egoísmo, pero soubo fa-
bricarse unha imaxe moi po-
sitiva. Coida os detalles, as
apariencias. Pode resaltar
que viaxa en terceira aínda
que ao pé do tren o estea es-
perando unha limusina. É un
profesional do mando que
mesmo recoñecía que non

valía para facer oposición.
PPoorr  qquuee  rreemmaattaa  aa  ssúúaa  aaccttiivvii--
ddaaddee  ppoollííttiiccaa  ppúúbblliiccaa??
No 1989 retranqueeime delibe-
radamente á Presidencia do
Parlamento, porque a etapa fi-
nal da Deputación fora moi in-
tensa, con ataques xudiciais,
aínda que nunca tiven que ir a
xuízo. Botei dúas lexislaturas
no Parlamento galego e un día
chamoume Fraga para dicirme
que perdera a confianza dos
meus compañeiros de lista. Eu

díxenlle que, en todo caso, te-
rían perdido eles a miña por-
que antes ninguén os coñecía.
Fraga é un home que non
arrisca, unha diferenza grande
con Franqueira, que nunca
deixaría un home seu no ca-
miño. Lonxe de defender a
miña candidatura apoiou ou-
tras. Despois botei seis anos no
Senado e o partido non me re-
novou. En todo caso, a mentali-
dade de político é indepen-
dente de ter un cargo ou non.�

‘Fraga era un profesional do mando’

’’A primeira maioría absoluta
de Fraga non foi
propiamente do PP,
senón da coalición
PP-Centristas de Galicia”

’’Cada vez axigántaseme máis
a figura de Franqueira.
Tiña un equilibrio
entre cabeza e corazón
dificilmente igualábel”
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aos partidos, sobre todo cando
non están no poder. Un partido
é un corpo vivo e se o PP é, ou
quere ser, o resultado da maioría
natural de centro dereita, ten un
espectro tan amplo que é nor-
mal que haxa discrepancias en-
tre a parte máis á dereita e a máis
esquerda dese abano. Ás veces
penso que non lle viría mal ter un
partidiño á dereita –con seis ou
sete escanos–, igual que o PSOE
ten a a IU. Hai xentes no PP que
son da corda do que era AP, pero
despois da refundación as cou-
sas mudaron. E eu non tería in-
gresado en Alianza Popular.�

POLÍTICA.11.

ESCANOS
BALEIROS
’’

Ceferino Díaz

U ltimamente é noticia rei-
terada a ausencia dos de-

putados no Pleno do Congreso.
Contra este feito multiplícanse
as críticas e as interpretacións.
Visto dende dentro, e coa pers-
pectiva do tempo, non é novo.
As fotos dos escanos despoboa-
dos en moitos debates e cheos
nas votacións son normais
dende o ano 2000, que eu lem-
bre. E isto é así porque os depu-
tados teñen obrigas que non se
poden atender se se está no he-
miciclo. 

O pleno aliméntase con ini-
ciativas do goberno –proxec-
tos de Lei– e dos grupos parla-
mentarios –proposicións de lei
e non de Lei, mocións, inter-
pelacións, preguntas e emen-
das ás iniciativas doutros gru-
pos. E estas iniciativas e as que
se tramitan nas diferentes co-
misións en que está organi-
zado o traballo non se prepa-
ran dende o escano.

Se se entende que a obriga
principal dos deputados é es-
tar sentados no escano e escoi-
tar, nada que obxectar; mais se
se pensa que os deputados de-
ben atender colectivos que o
demandan ou cos que é nece-
sario falar ou consultar con
compañeiros ou acordar con
membros doutros grupos te-
mas que están en tramitación,
a presenza no escano é obri-
gada para os relatores da lei e
para todos no momento das
votacións, e cando ningún ou-
tro labor dentro da responsa-
bilidade parlamentaria o re-
quira.

Con todo, pode e debe ha-
ber máis presenza dos parla-
mentarios, e  mentres moitos
cidadáns o consideren funda-
mental todos teremos que fa-
cer o esforzo de estar máis
tempo no escano e saír na foto
e, ao tempo, explicar o que alí
se fai.�

Os deputados teñen obrigas
que non se poden atender
se se está no hemiciclo”

’’NNooss  pprriimmeeiirrooss  aannooss  ddeemmooccrráá--
ttiiccooss,,  nnaa  DDeeppuuttaacciióónn  ddee  OOuu--
rreennssee  eerraann  ssooaaddooss  ooss  dduurrooss  ddee--
bbaatteess  ccoo  aaccttuuaall  ccoonnsseelllleeiirroo  ddee
MMeeddiioo  RRuurraall,,  AAllffrreeddoo  SSuuáárreezz
CCaannaall..  LLiinnllllee  aa  vvoosstteeddee  nnuunnhhaa
eennttrreevviissttaa  qquuee  qquuiizzaaiiss  eerraa  qquuee
ddaaqquueellaa  ttooddoo  ssee  eessttaabbaa  ffaa--
cceennddoo  ddeessddee  cceerroo..
Tratábanse nos concellos, e

tamén na Deputación, todos
as cuestións políticas coma
se realmente estiveses nun-
has cortes constituíntes.
Desde facer as actas como
Diarios de Sesións ou pre-
sentando mocións sobre
toda caste de temas. Como
non había regulamentos or-
gánicos as sesións non tiñan

fin e se eu lle retiraba a pala-
bra enseguida me chama-
ban fascista. Alfredo Suárez
Canal fixo unha oposición
contundente e con habili-
dade que sempre lle recoñe-
cín, porque era oposición
política, non coma noutros
momentos que primaron as
descualificacións persoais.�

‘Sempre lle recoñecín a Suárez Canal
que fixera oposición política e non persoal’
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POLÍTICA.12.

ponsábeis do mapa cromosó-
mico español?” “Iso é unha in-
vención do presente para identi-
ficarnos cunha das realidades et-
noculturais do pasado e poder
afirmar que o español é dunhas
características distintas ao resto
dos pobos de Europa. Naciona-
lismos decimonónicos.” “Vaia-
mos aos visigodos, utilizados co-
mo fonte de lexitimación para a
unidade de España...” “É verda-

de que é a primeira unidade te-
rritorial de toda a península pero
é tamén falsidade porque real-
mente a primeira unidade é a ro-
mana”.

O PERDÓN DOS EE UU

LLaa  VVoozz  ddee  GGaalliicciiaa
((xxoovveess  2200  ddee  nnoovveemmbbrroo))

“É importante saber até onde
chega Obama á hora de equi-

pararse co resto do mundo
responsábel e se a súa forma
de entender as relacións coa
Xustiza universal chega até
aceptar someterse ao seu con-
trol”, escribe o xuíz e ex alcalde
socialista de Vigo, VVeennttuurraa  PPéé--
rreezz  MMaarriiññoo, en La Voz de Gali-
cia. “Sería un paso de xigante
no respecto dos dereitos hu-
manos e unha constatación de
que as peticións de perdón
non son un simple formalis-
mo, senón un cambio radical
da súa política exterior. A pro-
ba do nove de todo isto pode-
ría atoparse en que os Estados
Unidos asinasen o Tratado de
Roma que instaurou o Tribu-
nal Penal Internacional. Sería
unha forma de dicirlle ao
mundo que todos, incluídos
eles, temos que respectar a le-
galidade e de non facelo po-
den someternos a xuízo. Sería
un cambio sen precedentes,
deixarse someter ao xuízo dos
homes. Suporía un pedir per-
dón verdadeiro, real. Suporía
imposibilitar guerras como a
do Iraq”.

ALIMENTOS BÁSICOS

TThhee  GGuuaarrddiiaann
((xxoovveess  2200  ddee  nnoovveemmbbrroo))

“Gran Bretaña non foi autosu-
ficiente na produción de ali-
mentos nos últimos douscen-
tos anos”, informa RRaacchheell  DDii--
xxoonn  no diario londiniense The
Guardian. “Na última década,
importamos máis e máis, de
modo que hoxe o 40% dos no-
sos alimentos proceden do es-
tranxeiro (o 90% no caso da
froita). A finais de 2008, este
sistema comeza a parecer de
tolos. Quen quer apostar por
un mercado mundial de ali-
mentos básicos? Quen pode
confiar nun sistema alimenta-
rio impulsado polo petróleo,
un recurso finito que podería
esgotarse pronto? Por suposto,
ninguén suxire un retorno ao
século XVIII no que atinxe aos
niveis de autosuficiencia nin
unha prohibición do comer-
cio. Do que se fala é dunha
sensata estratexia encamiñada
a lograr un sistema alimenta-
rio máis sostíbel. A Asociación
Soil propón un plano de ac-
ción de seis puntos que se cen-
tra na mellora do chan, no uso
das enerxías renovábeis, na
agricultura orgánica, na trans-
formación e distribución local
dos alimentos, na produción
de alimentos cada vez máis sás
e na educación dos nenos”.�

A UNIDADE HISTÓRICA
DE ESPAÑA

FFaarroo  ddee  VViiggoo
((lluunnss  1177  ddee  nnoovveemmbbrroo))

“Que relación hai entre ideoloxía
e construción da Historia?”, pre-
gúntalle en Faro de Vigo o xorna-
lista FFeerrnnaannddoo  FFrraannccoo  ao histo-
riador JJaaiimmee  AAllvvaarr  EEzzqquueerrrraa,
quen responde: “Só o parvo ou o
moi perverso pode afirmar que é
posíbel observar con obxectivi-
dade o pasado. A Historia é pura
ideoloxía, non datos, datas se-
nón procesos.” “Represéntan-
nos os iberos aos actuais espa-
ñois?”, continúa o periodista.
“Non hai relación ningunha.
Eles non tiñan conciencia de ser
unidade etnocultural e nós non
podemos recoñecernos nunha
conciencia que non existiu”. “E
que dicir dos celtíberos? Son res-

ENPOLEIROALLEO

Ventura Pérez Mariño.

O LIDER QUE 
NUNCA ESTIVO ALI
’’

Antón Losada

OPP anunciou a Feixóo o
mesías xestor que porá

fin  ao caos Bipartito dende o
centro e a unidade galeguista.
As enquisas din que os Popu-
lares fican lonxe da Absoluta
pero o Bipartito empéñase en
perder. As razón polas que un
líder que tardou tres anos en
arrancar está, cando nunca es-
tivo alí, deberían inquietar  a
Quintana e Touriño.

Pola  capacidade de xestión
non será. Aí temos o Prestige,
un modelo de eficiencia insu-
perábel  para converter un ac-
cidente en catástrofe. Tam-
pouco porque fronte aos celos
Bipartitos, a unidade sexa un
valor no PP.  Abonda escoitar a
Aznar ou a Espe, para consta-
tar que son o club da comedia.
Da posición centrada e gale-
guista, dá constancia a aporta-
ción popular á a reforma do
Estatuto,  negando o que afir-
ma en Castela-A Mancha. 

Máis recentemente, temos
o exemplo da súa posición
“centrista” co Galego. A tese
Popular é que o Bipartito trou-
xo a Galicia o conflito lingüísti-
co, non os Populares e unha
minoría empeñada en que o
ensino público institucionali-
ce e subvencione as súas pos-
turas dogmáticas e incumpra
o mandato lingüístico da abru-
madora maioría. Tanto “cen-
trismo” explicase polo medo
electoral a outra “centrista”,
Rosa Díez. Pero tamén por
principios.

Co seu activismo contra o
Galego, Feixóo profesa e lexiti-
ma o argumentario recorrente
entre señoritos das vilas e cida-
des do país para proscribir a no-
sa lingua: é un idioma rural que
non vale para o mundo moder-
no, aos fillos vailles ser máis útil
aprender inglés e que o falen os
demais porque nin saben nin
queren que llo aprendan. Non é
bilingüismo cordial, é bilingüis-
mo señorito. �

As razóns porque Feixóo está
presente, logo de tres anos
sen arrancar,
deberían inquietar
a Touriño
e a Quintana”

’’
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X.C.
A pesar de qe a dirección do PP
se resiste a entrar no debate e
quere capear o temporal cos
mesmos mecanismos da etapa
precongresual, a intervención
de Aznar e Esperanza Aguirre no
congreso das Nuevas Genera-
ciones de Madrid semella a ban-
deira de saída para unha batalla
interna que precisa a xubilación
definitiva dun dos bandos. 

Coa colaboración do tán-
dem mediático Cope-El Mun-
do, os aznaristas só se confor-
man coa marcha de Raxoi e ne-
sa estratexia as eleccións gale-
gas e vascas poderían ser a pun-
tilla do político pontevedrés.

O congreso de Valencia en
xuño xa deixara ver que a situa-
ción se pechaba en falso. Aznar
capitalizou grande parte do
protagonismo, axudado por
Acebes, Mayor Oreja e Espe-
ranza Aguirre. Mentres eles
protagonizaban un debate de
poder camuflado de conflito
ideolóxico, Raxoi foi apunta-
lando todos os resortes organi-
zativos, e da man de Núñez Fei-
xóo, presidente da comisión de

Estatutos, non só se fixo cun li-
derado apoiado nunha equipa
de confianza, senón que esta-
beleceu un mecanismo que o
deixaba desde ese momento
como candidato ás xerais de
2012, pasara o que pasara nes-
tes catro anos e se el mesmo
non renunciaba.

Esperanza Aguirre rumiou a
súa raiba en silencio só unhas
semanas. Ao final acabou di-
cindo que “un pelota colocou
nos Estatutos un mecanismo
que evita a participacion dos
militantes a elección do candi-
dato electoral”. Por primeira
vez o sector esperanzista sina-
laba co dedo ao dirixente dos
populares galegos, que seguin-
do a norma de Raxoi non en-
trou ao trapo.

ATAQUE MASIVO. Se a a crise cons-
tante do PP desde a derrota de
2004 se seguise cun sismógrafo,
a reunión do pasado domingo
en Madrid das NNGG rexistaría
un tremor de forza nove, du-
rante o cal o presidente de ho-
nor descuartiza por completo
ao líder electo do partido. A afir-

mación de que as vitorias non
se herdan e que os partidos hai
que saír a gañalos, veu adobia-
da por unha serie de afirma-
cións ideolóxicas e análises po-
líticos, que a comentaristas que
participaran no asalto ao poder
de Aznar nos anos 90, como o
xornalista Pablo Sebastián, lé-
vanos a insinuar que parte do
comportamento de Aznar só se
explica desde un certo desequi-
librio psicolóxico. Desde logo, a
observación da súa atitude de
divo en Valencia, demostra que
é un político noqueado pero
que segue arrastrando dentro
da súa formación un tirón
grande, e do que Raxoi non po-
de desprenderse abruptamen-
te se non quere abocarse a un
choque de trens.

Aguirre é sabedora de que, re-
tirados os seus apoios do núcleo
dirixente, toda a súa forza reside
en ir da man de Aznar ou a seu
rebufo. Montada nesa cuadriga,
alimentada polos medios afíns,
confía na renuncia do ponteve-
drés se os golpes en Galicia e no
País Vasco son fortes. A estrate-
xia non é suicida para os

A ofensiva de Aznar-Aguirre contra Rax
a derrota en Galicia e País Vasco

Dani Álvarez

Achéganse as eleccións
máis igualadas dos últi-

mos anos a Euskadi, e xusto
cando os abertzales máis preci-
san a unidade, os electores non
terán ningunha oferta de coali-
ción. Eusko Alkartasuna deci-
diu presentarse en solitario ma-
lia que nas dúas citas preceden-
tes fora da man do PNV. Tam-
pouco Aralar explorará ningun-
ha vía semellante (hai catro
anos presentouse con Ezker Ba-
tua). Polo tanto, un nacionalista
terá, polo menos, catro posibili-
dades de voto en marzo: PNV,
EA, Aralar e a probábel absten-
ción que escolla a esquerda
abertzale ilegalizada. Son moi-
tas posibilidades para un país
tan pequeno.

No outro bando só hai dúas
opcións: Patxi López ou PP. O
primeiro é candidato hai meses,
desde que pensaron que ía ha-
ber adianto electoral. Tanto se
precipitaron que agora a carrei-
ra estáselles facendo longa: non
hai consulta nin eleccións, e si
crise, e resulta que Euskadi en-
fróntase a ela en mellores con-
dicións que España, o cal difi-
culta moito a tarefa de oposi-
ción nesta materia. O candidato
Antonio Basagoiti é máis acce-
síbel ca María San Gil e, de sacar
bos resultados, obrigaría a Ló-
pez a un pacto. Hoxe poucos
dubidan de que se PSE e PP su-
man maioría absoluta, haberá
pacto. Zapatero é o único que
podería impedilo para ancorar
o apoio do PNV no congreso.

As regras márcaas o máis for-
te: o mapa político vasco sem-
pre foi de maioría nacionalista.
Nin tan sequera na ofensiva de
Oreja-Redondo se puido aca-
bar con iso. Pero agora a ilegali-
zación da esquerda abertzale fai
que un país de maioría vasquis-
ta semelle outra cousa. Contra
iso a división abertzale dificulta-
rá a vitoria ampla de Ibarretxe.�

DIVISIÓN
ABERTZALE

’’

’’Poucos dubidan que se PSE 
e PP suman maioría
absoluta, haberá 
pacto de goberno 
entre eles”

LOITA INTERNA NO PP

Aznar e Esperanza Aguirre na mesa do Congreso do PP en xuño pasado.    HEINO KALIS / REUTERS

’’Segundo Luís María Ansón,
Raxoi tería desaproveitado
unha ocasión única para,
apoiado na crise
económica, forzar
a dimisión de Zapatero”

>>>
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seus intereses na certeza de
que as eleccións xerais non se
adiantarán

Segundo un dos xornalistas
afíns a Aguirre, Luís María An-
són, Raxoi tería desaproveitado
unha ocasión única para,
apoiado na crise económica,

forzar a dimisión de Zapatero.
Como non fixo esta operación,
que segundo todos eles era ben
sinxela “se non se tomase a
oposición con indolencia”,
agora non queda outra que tra-
ballar para descabalgar a Raxoi
e buscar outro liderado.�

ANOSATERRA
27 DE NOVEMBRO - 3 DE DECEMBRO DE 2008

ntra Raxoi necesita
o

O xuíz cuestiona que De Juana poida ser extraditado. O tribunal de Bel-

fast que tramita a orde de extradición do ex etarra, Iñaki de Juana Chaos

cuestionou que poida ser entregado por un suposto delito de enaltecemen-

to do terrorismo. O xuíz que leva o caso, Tom Burgess, manifestou que aínda

non se abriu un debate sobre se o delito polo que se acusa a De Juana permi-

te a súa extradición a España.�

José María Aznar vén sendo
permanente noticia desde a
fin do seu mandato, máis po-
los seus negocios que polas
posicións políticas. Desde
2004 é convidado habitual na
norteamericana Universida-
de de Georgetown e fixo pú-
blicos diversos contratos de
asesoría, como a entrada na
News Corporation do empre-
sario australiano Rupert Mur-
doch, onde recibe uns ingre-

sos de 10.000 euros mensuais.
Aznar vehiculiza toda esta

actividade económica a través
da sociedade Famaztella
(acrónimo de familia Aznar-
Botella), e no ano 2007 decla-
rou unha gañancia neta de
306.895 euros. Nun informe do
diario Público lémbrase que
Aznar tamén acedeu en 2007
ao consello asesor de Centau-
rus Capital, un fondo de inves-
timento especulativo, con do-

micilio nas Illas Caimán e fun-
dado por directivos da banca
francesa BNP.

Ademais Aznar exerce de
lobbystaen diferentes opera-
cións inmobiliarias e, segundo
o xornalista Ernesto Ekaizer, o
propio ex presidente español
tería feita xestións en Libia e
Rusia, para colocar o paquete
de accións de Sacyr, que nestes
días se debate pola hipotética
entrada de Lukoil.�

A próspera economía do ex-presidente

>>>
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de considerábel magnitude pa-
ra as aspiracións opositoras. O
peso xeopolítico destes estados
calibrará o pulso entre Chávez e
a oposición, especialmente an-
te as relacións entre o goberno
central e os estados. 

Esta plataforma unitaria
opositora, que se presentaba
como tal por vez primeira nes-
tas eleccións, semella aceptada
en torno ao fortalecemento de
partidos como Un Nuevo
Tiempo (UNT), PODEMOS (di-
sidente do chavismo), e Prime-
ro Justicia. Deberá así calibrarse
o seu verdadeiro grao de unida-
de, en especial co respecto a fu-
turas candidaturas políticas e
electorais, así como a súa capa-
cidade para gobernar. 

Todo indica que Venezuela
se apresta a presenciar un novo
capítulo do pulso que mante-
ñen desde hai unha década
Chávez e a oposición. Salvo
triunfo no hipotético referendo
de reelección indefinida, o pre-
sidente venezolano sabe que,
constitucionalmente, só pode
gobernar até o 2012. Este esce-
nario será, con total certeza, o
principal e mais agudo pulso
político a curto prazo na polari-
zada Venezuela. �

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

Unha primeira ollada dos comi-
cios municipais de Venezuela
celebrados o domingo 23 de no-
vembro dá conta da fortaleza do
Partido Socialista Unificado de
Venezuela (PSUV), formación
política do presidente Hugo
Chávez creada no 2007. Nas
eleccións de 2004, aínda sen cre-
arse o PSUV, o chavismo obtivo
20 das 22 gobernacións. Nesta
ocasión, o PSUV alzouse coa vi-
toria en 17 das 22 gobernacións.

Non obstante, os comicios
de 2008 amosaron unha pers-
pectiva diferente para a oposi-
ción de Chávez. A concreción a
nivel nacional dunha incipiente
plataforma unitaria de partidos
opositores, nutridos tamén
dunha ala disidente do chavis-
mo contraria a formar parte do
PSUV, permitiulle á oposición
obter un significativo triunfo
nas cinco gobernacións máis
importantes en termos de po-
boación e fortaleza económica:
Zulia, Miranda e Carabobo. 

A isto debe engadirse o estra-
téxico triunfo opositor na Alcal-
día Maior de Caracas, así como
en tres dos catro municipios do
Distrito Capital, o cal muda ra-
dicalmente o mapa político ca-
raqueño.

INTRE DECISIVO. A constatación
dunha elevada participación
electoral en comicios munici-
pais en Venezuela, superando o
65 por cento, explica igualmente
o carácter decisivo do momento
electoral vivido polo país, así co-
mo do elevado grao de compro-
miso democrático cidadán.

Con este novo mapa, Vene-
zuela ingresa (unha vez mais)

noutro nivel do seu incerto es-
cenario político. Chávez afon-
dará a consolidación da súa re-
volución “socialista e bolivaria-
na” no fortalecemento nacional
do PSUV como principal motor
político, varrendo así move-
mentos disidentes do chavismo
como o partido Patria Para To-
dos (PPT), que controlaba catro
gobernacións que agora pasa-
ron a mans do PSUV. Increpa-
dos polo propio Chávez ao con-
sideralos “traidores ao proceso
revolucionario”, o PPT é o gran
derrotado do proceso electoral.

Á espera da conformación
dunha posíbel plataforma opo-
sitora unitaria, o PSUV anúncia-
se como o actor hexemónico do
escenario político venezolano.

Para Chávez, a construción do
modelo socialista pasará pola
posibilidade de que o PSUV
amplíe a súa base de participa-
ción social e electoral, a fin de
non depender excesivamente
do carisma e enerxía persoal de
Chávez, tal e como aconteceu
durante a campaña electoral. 

Por contra, para a oposición
ábrense novas e determinadas
perspectivas, especialmente
enfocadas en dous escenarios
electorais concretos e un aínda
por manifestarse. Estes escena-
rios concretos son as eleccións
lexislativas de 2010 para reno-
var a Asemblea Nacional e as
próximas municipais e presi-
denciais de 2012. Pola súa ban-
da, o escenario electoral aínda
por concretarse está enfocado
na posibilidade (aínda incerta)
de celebración dun referendo
popular para a reelección inde-
finida do presidente.

OS FEUDOS OPOSITORES. En termos
cuantitativos, a vitoria oposito-
ra foi máis ben modesta, non así
en termos políticos e estratéxi-
cos, debido a que controlar os
tres grandes estados venezola-
nos así como a súa capital pode
significar un impulso político

Hugo Chávez
aguantou a ofensiva
opositora nas
eleccións pero non
ten capacidade para
promover a reforma
constitucional que
lle permita seguir no
poder máis alá do
2012.

a] co consell. A.G.N.

’’Para Chávez, a construción
do modelo socialista pasará
pola posibilidade de que
o PSUV amplíe a súa base
electoral, a fin de non
depender excesivamente
do carisma do presidente”

O gobernador electo de Miranda, Henrique Capriles, opositor a Hugo Chávez, celebra a súa vitoria en Caracas o 24/11..
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Cambio de                 tendencia
na política            de Venezuela

X.L. Franco Grande

Hoxe en día, a noticia máis
seguida nos EE UU é se

Barack Obama mandará as súas
fillas a dous colexios que cobran
uns 28.000 dólares ao ano. Se así
fose, á xente empezaría a non
cadrarlle ben ese feito coas pro-
mesas da súa campaña electoral
de mellorar o ensino público.

O feito de que optase decidi-
damente por Israel e deixase á
marxe os palestinos e países ára-
bes nos días que pasou no
Oriente Medio e subliñase  que
Israel é o “noso aliado”, desdi-
cíndose do que ao inicio da cam-
paña dixera, parece non deixar
moitas dúbidas de que ningun-
ha novidade especial é de agar-
dar naquela parte do mundo.

Aínda non sendo un presi-
dente belicista, que non o pare-
ce, o Iraq e Afganistán van se-
guir sendo baixo a súa presi-
dencia dúas guerras perdidas,
ou que non se poden gañar, e,
sen dúbida, dúas probas moi
duras para el. Vai ser moito máis
difícil saír daqueles países do
que foi entrar, e máis aínda que
poida coa industria militar.

Pero se, como é posible, non
ten éxito no Iraq nin en Afganis-
tán, o seu multilateralismo vai
quedar moi coutado, ao menos
cos países árabes e musulmáns.
Polo demais, ¿vai eliminar os
centos de bases militares que o
seu país mantén operativas no
mundo, ou reducilas? ¿Vai asi-
nar o Tratado de Roma sobre a
creación do Tribunal Penal In-
ternacional? 

Un presidente máis do impe-
rio, sen dúbida. Pero ese non foi
o mandato que recibiu dos elec-
tores. O que quere dicir que ben
pode levar a sorpresa de que tan-
ta ilusión como creou vaia es-
morecendo e os electores se vol-
van contra el. Van ser moi inten-
sos os seus primeiros cen días.�

LATEXOS

O QUE OBAMA
NON FARÁ

’’

Un presidente
máis do imperio, sen
dúbida. Pero ese non foi
o mandato que recibiu
dos electores.”

’’
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Venezuela comeza a homo-
logarse coas demais demo-
cracias do mundo. Tras va-
rios anos sementando a sos-
peita da fraude, valeu un cer-
to avance das opcións oposi-
toras nalgúns puntos desta-
cados para que candidatos
que se negaran a aceptar o
“simulacro” democrático
chavista saísen a celebrar a
súa vitoria e anunciar pelexa
por encabezar un proxecto
político realista de cara aos
comicios lexislativos do 2010
e aos presidenciais do 2012.

En realidade, cada un dos
seis homes fortes da oposi-
ción depende dunhas siglas
diferentes. Antonio Ledez-
ma, novo alcalde maior de
Caracas, gañou cun discurso
moi agresivo contra a delin-
cuencia. A capital venezolana
continúa a ser un dos lugares
máis inseguros de Latinoa-
mérica (algo que procede da
enorme desigualdade da ca-

pital). Ledezma participou
no golpe de Estado do 2002 e
é membro do dereitista Co-
mando Nacional da Resis-
tencia.

No estado de Miranda, no
propio distrito caraqueño,
venceu Henrique Capriles.
Este novo político (ten 36

anos) pertence ao centrista
Primero Justicia. Procedente
dunha riquísima familia, ten
contactos e financiamento
para seguir ascendendo na
política venezolana.

No industrial estado de
Carabobo impúxose Henri-
que Salas Feo, fillo de Henri-
que Salas Römer, que foi go-
bernador tamén dese estado
e perdeu contra Chávez nas
presidenciais do 1998. O seu
partido, Proyecto Venezuela,
é de dereitas e tamén aspira a
crear candidatura propia
dentro de catro anos.

Tamén é de dereita, neste
caso do Comité de Organiza-
ción Política Electoral Inde-
pendente –democristiá–, o
novo gobernador de Táchira,
César Pérez, cuxas siglas per-
deron moita forza por forma-
ren parte da duocracia que
rexía en Venezuela antes da
constitución bolivariana.

O outro gran partido da-

quel tempo era a socialde-
mócrata Acción Democráti-
ca, que controla o estado de
Nueva Esparta, da man de
Morel Rodríguez, un dos go-
bernadores que continúan
no cargo.

Antigamente vinculado
con esta forza política estaba
Un Nuevo Tiempo, o partido
que lidera Manuel Rosales e
que ten no Zulia o seu gran
feudo. Rosales, de feito, dei-
xou o posto de gobernador
tras oito anos para volver ser
alcalde de Maracaibo, capital
petrolífera de Venezuela.

O que fora candidato pre-
sidencial no 2006 cedeulle o
posto ao seu correlixionario
Pablo Pérez. Os analistas
consideran que realmente
será Rosales quen controle o
poder desde a alcaldía cari-
beña.

O PSUV, HEXEMÓNICO. A división
da oposición contrasta cos

bos resultados que a Chávez
lle deu a concentración do
antigo Movimiento Quinta
República no Partido Socia-
lista Unido de Venezuela,
que controla 17 estados. Al-
gúns expertos consideran
que a estratexia do presiden-
te pasou por encabezar a
campaña electoral en cada
estado para que os seus can-
didatos se beneficiasen do
seu carisma entre o electora-
do; para outros, xustamente
a aparición constante de
Chávez tivo máis a ver cun
cambio de actitude, menos
proclive ao personalismo e
máis decidida a buscar den-
tro das filas chavistas o subs-
tituto perfecto que poida ga-
ñar os comicios do 2012, un-
ha vez que o propio PSUV
descarta, polo momento,
acometer a reforma constitu-
cional que lle permitiría a
Chávez optar á reelección
dentro de catro anos.�

A OPOSICIÓN SEN LÍDER
TRIBUNA �César Lorenzo Gil.

O alcalde electo de Maracaibo, Ma-
nuel Rosales, no intre de votar o 23

de novembro.                                              REUTERS
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raísos fiscais. BBVA, Santander,
Popular, Banesto, Sabadell, Ac-
ciona, Prisa, Repsol, Gas Natu-
ral, Iberdrola, Inditex, Telefóni-
ca, Mapfre, ACS, Altadis, Ende-
sa, Acerinox ou Ferrovial articu-
lan en paraísos as divisións em-
presariais encargadas das activi-
dades financeiras de sociedades
de carteira e sociedades holding.

Medidas para que os recur-
sos financeiros aboien dos es-
curos fondos abisais, existen.
Tributación do 24 por cento no
IRPF e no Imposto de Socieda-
des para movementos financei-
ros que teñan orixe ou destino
un paraíso fiscal. Prohibición de
filiais ou sucursais bancarias ás
entidades financeiras que ope-
ran en bolsas internacionais.
Estas medidas formaban parte
dun abano de medidas propos-
tas dende a Asociación de Ins-
pectores de Facenda españois.�

redor de 12 billóns de euros,
lonxe do alcance dos órganos
reguladores e da política. Au-
ténticos buracos negros da
transparencia, que engolen ca-
da ano 250.000 millóns de euros
en ingresos fiscais fallidos. Can-
tidade que quintuplica o orza-
mento necesario para  cumprir
cos Obxectivos do Milenio no
que atinxe a dividir á metade a
pobreza no 2015.

Refundar o sistema financei-
ro global, implica necesaria-
mente trocar esta trabe angular
sobre a que se construíu o capi-
talismo especulativo.

IBEX 35 PARADISÍACO. Segundo o Ob-
servatorio da Responsabilidade
Social Corporativa do Estado
Español, o 51 por cento das 35
compañías que cotizan na bolsa
española están vinculadas con
sociedades domiciliadas en pa-

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

Nun pequeno paraíso no Cari-
be, As Illas Virxes, onde moran
22.000 persoas, están rexistradas
500.000 empresas estranxeiras,
entre as que se atopan  fondos
de investimento que moven as
bolsas mundiais, ao amparo da
lexislación International Busi-
ness Company (IBC) que autori-
za e regula as compañías offsho-
redende 1984.

A mecánica é simple: as ac-
cións poden ser ao portador, o
capital mínimo 50.000 dólares
americanos. Cómpre que polo
menos haxa un director, que
pode ser persoa física ou xurídi-
ca,e non existe obriga de residir
nas illas.

Xunto cos outros 70 paraísos
fiscais do mundo (a OCDE ma-
nexa a cifra de 38) atesouran ao
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MUNDO.18.

Unha muller terma dun feixe de billetes de 100 dólares. ENNY NURAHENI / REUTERS

’’Auténticos buracos negros
da transparencia, que
engolen cada ano 250.000
millóns de euros en
ingresos fiscais fallidos.
Cantidade que quintuplica
o orzamento necesario
para  cumprir cos
Obxectivos do Milenio”

’’O 51 % das compañías
que cotizan na bolsa
española están vinculadas
con sociedades
domiciliadas en paraísos
fiscais. ”

Calquera reforma estrutural do

sistema financeiro mundial pasa

por modificar o estatus dos paraí-

sos fiscais, que rexe seguros,

transporte marítimo mundial, etc.

Luxemburgo acolle 210 entida-

des bancarias que traballan con

activos por valor de 600.000 mi-

llóns de euros.

A primeira reunión convoca-

da por Nicolas Sarkozy, en París, a

comezos de mes para impedir

que os cartos públicos, cos que re

reflotaron bancos privados, aca-

ben recalando en paraísos, fraca-

sou: Nove dos países do selecto

club dos poderosos non asisti-

ron, entre eles, os Estados Uni-

dos. Tampouco Luxemburgo,

Austria ou Suíza.

Parece complicado refundar a

arquitectura, retirar a trabe dos

paraísos fiscais, sen derrubar to-

da a estrutura, para comezar a

construír o novo edificio financei-

ro global, sustentado en novas

trabes.�

’’Luxemburgo acolle 210
entidades bancarias
que traballan con activos
por valor de 600.000
millóns de euros”

O Plan de Rescate pasará por Facenda?

Os paraísos fiscais,
a trabe de alcatrán do

sistema financeiro

Hai 12 billóns de euros
ocultos nos 70 paraísos fiscais

do mundo. Regularizar este
capital é un dos grandes retos

da refundación do modelo
financeiro

POLíTICA/FRANCIA

AUBRY LIDERARÁ UN PAR-
TIDO SOCIALISTA DIVIDIDO

Finalmente será a ex alcal-
desa de Lille Martine Aubry
a nova secretaria xeral do
P a r t i d o
Socialista
f r a n c é s ,
tras derro-
tar a ex
candidata
presiden-
cial  Sé-
golène Ro-
yal por unha diferenza final
de 102 votos. Este resultado
deixa o partido moi divi-
dido e obriga a Aubry a un
grande esforzo para evitar
unha escisión que algunhas
voces consideran inevitá-
bel. Os socialistas levan 11
anos sen gañar unha elec-
ción nacional.

ABUSOS SEXUAIS/EE UU

ACEPTADO O PROCESO XUDI-
CIAL CONTRA O VATICANO

Por primeira vez un tribunal
de apelación federal esta-
dounidense admite unha
denuncia contra o Estado
do Vaticano por abusos se-
xuais. Esta aceptación do
proceso supón a primeira
acción xudicial contra o Va-
ticano logo do acordo de ga-
rantía de inmunidade asi-
nado entre Washington e a
capital católica no 1976. O
Tribunal de Cincinatti (Ken-
tucky) acepta unha de-
manda que corresponsabi-
liza a Santa Sé dos abusos
sexuais realizados por sa-
cerdotes católicos nese es-
tado norteamericano. Para
os impulsores da denuncia,
se finalmente se encontra
responsábel o Vaticano po-
los abusos dos seus sacer-
dotes, a conduta da Igrexa
Católica neste tema había
cambiar radicalmente.

FONDOS DE COHESIÓN/UE

BULGARIA QUEDA
SEN 220 MILLÓNS DE EUROS

Bulgaria non recibirá 220
millóns de euros en con-
cepto de fondos europeos.
Así o confirmou a portavoz
da UE, Krisztina Nágy, que
explicou que este diñeiro
formaba parte da partida
destinada a garantir as con-
dicións mínimas da adhe-
sión do país balcánico. Bru-
xelas considera que non ha-
bía garantía de que ese di-
ñeiro se utilizase para os fins
previstos pola U.E.�

Lille M. Aubry.
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Xurxo González
John Maynard Keynes morreu
en 1946, pero as súas ensinan-
zas están de actualidade. Emilio
Pérez Touriño, presidente da
Xunta de Galicia, indicou, de
xeito textual, que as medidas
para afrontar a crise económica
que promove o seu goberno es-
tán inspiradas na obra do eco-
nomista británico. Referíase ao
anuncio do pasado día 20 de
que o Goberno galego avalará
os prestamos para mercar au-
tomóbiles, casas e a reforma
das mesmas para reducir o con-
sumo enerxético. 

O importe total do paquete
de “keynesianismo puro e
duro” é de máis de 40 millóns
de euros, dos cales unha cuarta
parte irán aos avais para esti-
mular o consumo. O resto dedi-
carase á creación de 2.000 em-
pregos a través de empresas de
capital en parte público como
son TRAGSA (Ministerio de
Medio Ambiente) e SEAGA
(Consellería de Medio Rural) ou
xestionados directamente pola
Consellería de Política Territo-
rial. Os novos postos dedica-
ranse á xestión de montes e ao
mantemento da rede autonó-
mica de estradas. 

“A Xunta subvencionará ao
cen por cento un seguro de pa-
gos a todos os traballadores que
formalicen un préstamo”, ex-
plicou o presidente. O obxec-
tivo é que os bancos non rexei-
ten as peticións de crédito ante
o risco de que os traballadores
queden en paro. A falta de máis
detalles sobre o procedemento,
a Administración farase cargo
das primeiras cotas dos présta-
mos se o traballador fica sen
emprego ou sofre unha incapa-

mesmo período de 2007. Se-
guindo coa “liña keynesiana”,
houbo quen comparou as me-
didas de intervención da Xunta
na economía co New Deal nor-
teamericano dos anos 1930.
Inspirado polas ideas de Key-
nes, o presidente Franklin D.
Roosevelt lanzou un programa
de obras públicas para superar
a Gran Depresión.�

cidade. Todas as familias, inde-
pendentemente dos seus ingre-
sos, poderán beneficiarse des-
tes avais.

SALVANDO DISTANCIAS CON ROOSEVELT.
Emilio Pérez Touriño resaltou
que o Executivo que dirixe lici-
tou obras por 1.200 millóns até
o 31 de outubro, o que supón
un 27 por cento máis que no

O Goberno galego
defende a
importancia da
intervención directa
na economía

A Xunta contratará 2.000 persoas e
creará un seguro para os préstamos

O irmán da vicepresidenta renuncia a dirixir a Fundación Repsol.
Juan Fernández de la Vega anunciou o pasado 25 de novembro que re-

xeitaba o cargo de xerente para evitar que o seu nome “poida ser empre-

gado para empañar a reputación da empresa ou danar a traxectoria da

súa familia”. Fernández de la Vega traballou director xeral de Recursos

Humanos da petroleira durante 23 anos.�

MEDIDAS CONTRA A CRISE

NOVO ÓRGANO
DE DIÁLOGO
’’

Eladio Romero
Secretario de Acción Sindical
de UGT-Galicia.

Odiálogo social ofreceulle ao
sistema de relacións labo-

rais en Galicia un novo marco de
relacións laborais no que se en-
cadra unha nova regulación nor-
mativa do Consello Galego de
Relacións Laborais (CGRRLL).

A lei fai nacer o novo consello
con personalidade xurídica pro-
pia –o que lle dá un alto grao de
autonomía financeira–, un novo
sistema de elección do presi-
dente e a ampliación das fun-
cións deste.

Dotar este novo consello de
vitalidade vai esixir apoio, cola-
boración e confianza de todos os
axentes que estamos implicados
no seu funcionamento. 

Así, o consello configúrase
como un órgano consultivo e
asesor en política laboral. Cóm-
pre reclamar do executivo cola-
boración cos axentes sociais a
través do consello; e de nós mes-
mos, os axentes sociais, unha ac-
tuación dilixente dada a nosa ca-
pacidade de redactar estudos.
Hai que colocar os informes da
situación sociolaboral de Galicia
ao nivel doutros estudos elabo-
rados por institucións privadas.

O fomento e ampliación da
negociación colectiva será outro
dos seus labores. Tamén no eido
da mediación e arbitraxe debe-
mos asumir o reto de impulsar
esta actividade do Consello. Por
outra banda, a lei tamén sitúa no
campo de acción do CGRRLL a
emisión dos informes sobre os
efectos dos convenios, o cal
afonda na liña de afianzar e re-
forzar o seu papel institucional
nas relacións laborais.

A lei configura no seu espírito
un órgano forte. O lexislador, res-
pectando a vontade expresada a
través do diálogo social, dótanos
dun instrumento do máximo ni-
vel normativo. �

Hai que colocar os 
informes da situación
sociolaboral de Galicia
ao nivel doutros
estudos
privados.”

’’

’’A Xunta subvencionará
ao cento por cento un
seguro de pagos a todos
os traballadores que
formalicen un préstamo”

[Emilio Pérez Touriño]
Presidente da Xunta.

A importancia de acertar co tipo de crise
As teorías de John Maynard
Keynes inscríbense no corpo
do liberalismo. A pesar da acti-
tude positiva coa que moitos
partidos políticos de esquerda
reciben as súas ideas, o obxec-
tivo do economista inglés era
preservar o sistema econó-
mico capitalista. El mesmo foi
un destacado investidor bol-
sista, xa que o fondo que dirixía
superou mesmo o desastre de
1929. A súa gran achega foi o
acertado diagnóstico da novi-
dosa orixe desa crise, que se
centraba na falta de demanda.

É dicir, o cerne da crise era o
exceso de produción de bens e
servizos que os consumidores

non eran quen de mercar. Key-
nes conseguiu convencer os
políticos para que o Estado
substituíse temporalmente a
algúns axentes do libre mer-
cado e alimentar así o sistema.

As crises económicas son
produto de desaxustes entre as
dúas compoñentes do mer-
cado, a oferta e a demanda, e
polo tanto poden producirse ta-
mén pola banda da oferta.
Neste caso o sistema non é
quen de abastecer o mercado,
ou faino a prezos moi caros (au-
mento da inflación). Un caso
paradigmático foi o da crise do
petróleo de 1973. Segundo a te-
oría liberal, a aplicación de polí-

ticas económicas keynesianas
non só non axuda a superar este
tipo de dificultades, senón que
son contraproducentes.

Até aquí todo parece sin-
xelo. A un tipo de crise, un tipo
de resposta. A realidade é, non
obstante, máis complicada, e o
aumento da intensidade das
relacións internacionais pro-
voca que as crises poidan mes-
turar ambos aspectos. Na si-
tuación actual, as análises con-
clúen en recomendar keyne-
sianismo. Pero en Galiza
queda pendente o reto da
competitividade do modelo,
que non se pode basear só en
automóbiles e construción.�

Rolda de prensa de Emilio Perez Touriñoposterior ao Consello da Xunta no que anunciou as medidas contra a crise.   PEPE FERRÍN/ A.G.N.
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Xurxo González
A touro pasado, todo o mundo
coincide en que o endebeda-
mento moi por enriba das posi-
bilidades, ou mesmo empre-
gando créditos ao consumo, é
unha das orixes da crise finan-
ceira e, cando menos, pouco in-
telixente. Non o viron así millei-
ros de cidadáns que subscribi-
ron hipotecas no medio do cre-
cemento da burbulla inmobi-
liaria por valores superiores ao
de taxación da vivenda, e que
aproveitaron o excedente para
mercar, tamén a prazos, un co-
che de luxo. Tampouco percibi-
ron os perigos do excesivo en-
debedamento as entidades fi-
nanceiras. Bancos e caixas ne-
gan que concedesen créditos
hipotecarios que superasen o
valor dos pisos, pero os cida-
dáns non afirman o mesmo.
Enquisas sen moita validez es-
tatística pero coa carga ineludí-
bel do empirismo máis directo
permiten detectar casos de hi-
potecas por valores que podían
acadar o 110 ou o 120 por cento
do valor da vivenda.

O Banco de España reco-
mendaba que estes créditos

non superasen o 90 por cento
do valor total e que as cotas
non fosen máis aló do 30 por
cento dos ingresos das unida-
des familiares. Os fabricantes
de automóbiles, non obstante,
aproveitaron a ocasión.

O PORSCHE CAYENNE COMO SÍMBOLO.
Un dos símbolos dos últimos
anos da burbulla inmobiliaria foi
a chamada “hipoteca Cayenne”.
O Porsche Cayenne é un todote-
rreo de gama moi alta, cuxo
prezo oscila entre os 60.000 eu-
ros nas opcións máis básicas e os
140.000 euros nas máis equipa-
das. Algúns dos novos ricos do
negocio do ladrillo e mesmo

simples asalariados empre-
gando créditos hipotecarios de-
cidiron mostrar a euforia dunha
época mercando este vehículo.
Iso foi antes da escalada de pre-
zos dos combustíbeis. Non hai
que esquecer que este automó-
bil consume, de media, 15 litros
cada 100 quilómetros. Un utilita-
rio medio rolda os seis litros aos
100.

Agora, moitos Porsche Ca-
yenne descansan nos garaxes.
Segundo datos da Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Auto-
móbiles e Camións (ANFAC), a
venda da marca alemá entre xa-
neiro e outubro de 2008 en rela-
ción ao ano anterior descendeu
un 37,3 por cento, de 2.170 a
1.361 unidades. Ademais, existe
un gran mercado paralelo de se-
gunda man. Diversos sitios na
internet ofrecen este modelo. Un
exemplo é o español www.co-
ches.net, no que aparecen máis
de 300 Cayenne a un prezo redu-
cido, en ocasións, 50.000 euros.
Algúns vendedores afirman que
o seu vehículo só percorreu 400
quilómetros. �
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Manuel Cao

O discurso político e o económico están moi relaciona-
dos pero conservan un certo grao de independencia

que se materializa na dinámica e propostas dos axentes
políticos (partidos) na súa relación co electorado e nas de-
cisións e actuacións dos axentes económicos (empresas)
nun mercado globalizado.

Das escasas conclusións do G-20 ampliado cabe rese-
ñar a aposta pola economía de mercado e o freo do pro-
teccionismo como a máis consistente mentres os merca-
dos electorais propios demandan medidas de apoio in-
mediatas sen reparar en regras da competencia ou acor-
dos internacionais sobre circulación de mercadorías e ca-
pitais. A proposta de reunirse máis adiante en Londres foi
o único acordo efectivo pero quizais se valoraron opera-
cións que poderían irse realizando nun mercado que se-
guirá sendo máis globalizado e no que os novos axentes
(as economías antes chamadas emerxentes) terán que ter
un papel máis activo.

A posíbel venda parcial de Repsol YPF a Lukoil pode in-
serirse nun tipo de movementos que se cadra se sucedan
nos vindeiros anos onde economías como o Brasil, a
China, a India ou Rusia van ir asumindo o seu protago-
nismo apoiados nas vantaxes competitivas específicas que
teñen, sexa no ámbito dos recursos naturais, tecnolóxicos
ou financeiros que se materializan nunha influencia deter-
minante na economía real do planeta. Esta aposta polo po-
der compartido é, en realidade, a única opción para evitar
a proliferación de conflitos de consecuencias funestas e
imprevisíbeis e puidese ser o acordo implícito subxacente
no G-20 ampliado.

Convén non autoenganarse sobre a posición real de Es-
paña na economía e na política global para non caer nos
delirios do trío dos Azores. Os núcleos duros nacionais son
construtores que medraron co ladrillo e que se refuxiaron
nos sectores que creron máis sólidos cando viron que a
burbulla estoupaba. A febleza do capitalismo español é
histórica pero nestes momentos a desvalorización de acti-
vos sitúa tamén en mala posición moitas empresas dou-
tros países industrializados. A presión da débeda de Sacyr
obriga a desfacerse de activos que tamén teñen os seus ris-
cos pola posibilidade de nacionalizacións e inestabilidades
financeiras sobrevidas. 

As perspectivas para Repsol YPF e Gas Natural han de
ter en conta que a súa capacidade extractiva non se atopa
en territorios baixo soberanía española e só pode negociar
alianzas con outros grupos enerxéticos. Na elección do
partnerinfluirán razóns económicas e políticas, con opor-
tunidades e perigos. Lukoil é un grupo que incorpora capa-
cidade extractiva e a influencia do Kremlin. A intervención
estatal é complicada pois axiña outros sectores reclama-
rían o mesmo polo que é convinte buscar comprador ou
arriscar unha creba en cadea.

O discurso político e as decisións económicas traballan
en mercados diferenciados e cada un trata de defender a
súa autonomía pero a dura realidade sempre acaba por
impoñerse. �

As perspectivas para 
Repsol YPF e Gas Natural
deben ter en conta que a súa
capacidade extractiva non se
atopa en territorios baixo
soberanía española”

’’

’’
LUKOIL: 
OPORTUNIDADE 
OU PERIGO

A fin das hipotecas Cayenne

REPERCUSIÓNS DA CRISE

Porsche Cayenne Wallpaper.

Sen chegar a estas esaxera-
cións, os felices anos pasados
refléctense de xeito sinalado
na compra de modelos de
gama media-alta e superio-
res. Un observador atento do
aparcadoiro do cadro de per-

soal na factoría de PSA Peu-
geot-Citroën notará que non
son moitos os vehículos desta
marca que o poboan. Pola
contra, o Audi A3, cun prezo
que rolda os 25.000 euros, ten
unha presenza destacada.�

Unha fábrica de Citroën,
sen Citroën

’’Aumentan as vendas
de todoterreos Porsche
Cayenne de segunda man,
algúns con só 400
quilómetros”

Coa chegada da crise,
parte dos que
mercaron automóbiles
de gama alta a conta de
créditos hipotecarios
están a ter dificultades
para pagar
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Labrego Galego (SLG) recla-
máballe un prezo mínimo aos
produtores como paso previo
para o contrato homologado.

Medio Rural e os dous primei-
ros sindicatos consideran que
é ilegal, de acordo coa norma-
tiva da Unión Europea, que
impide a fixación de prezos.

NOVO REVÉS NA UNIÓN EUROPEA. O pa-
sado 20 de novembro tivo lugar
o Consello de Ministros de
Agricultura da UE para a revi-
sión da Política Agraria Co-
mún. Nesta xuntanza deci-
diuse, entre outros factores,
aumentar a cota de cada Es-
tado nun 1 por cento anual, en
vez de variar esta proporción
segundo as necesidades de
cada mercado. Coa actual cota,
os sindicatos denuncian que
España non é quen de abaste-
cer o consumo dos seus cida-
dáns, o que permite a entrada
de leite doutros Estados, no-
meadamente francés, con
grandes excedentes que colo-
can a prezos por debaixo do
custo de produción (práctica
que se denomina dumping).�

entrou na disputa con sindica-
tos agrarios e cooperativas. As
industrias conseguiron resistir
até agora a sinatura de contra-
tos escritos que fixen os prezos
que van recibir os produtores
antes da entrega do leite.

DISCREPANCIAS ENTRE OS SINDICATOS.

Unha das eivas do agrarismo
galego é a menor capacidade
de asociacionismo en relación
a outros territorios europeos
con potencial para este tipo de
produción. Este feito púxose
de manifesto na actual crise. As
diferencias de criterio entre os
sindicatos agrarios foron en
aumento até chegar a súa re-
presentación o pasado día 18,
cando se manifestaron por se-
parado nas rúas de Santiago de
Compostela. Por un lado, Xó-
venes Agricultores (XXAA) e
Unións Agrarias (UUAA) de-
fendían a aplicación do con-
trato homologado proposto
por Medio Rural. O Sindicato

Xurxo González
Tras as mobilizacións de gan-
deiros en Santiago de Com-
postela o pasado 18 de novem-
bro en busca de solucións para
a crise do sector, púxose de
manifesto que pouco se avan-
zou desde o inicio das dificulta-
des polas reducións dos prezos
do leite en orixe. O contrato ho-
mologado entre gandeiros e
industrias transformadoras se-
gue sen callar e, aínda que os
custes comezan a moderarse, a
inestabilidade dos prezos dos
cereais ou o petróleo fai que
sexa moi difícil prever a súa
evolución.

A mediados do pasado
marzo, e coincidindo co inicio
do espectacular aumento des-
tas materias primas, varias in-

dustrias transformadoras (Pu-
leva, Pascual e Leche Celta),
decidían reducir de xeito unila-
teral o prezo ao que recollían
ao leite. Máis aló do prexuízo
económico, o que puxo de ma-
nifesto esta decisión foi o po-
der absoluto que as industrias
tiñan na negociación co gan-
deiro, ao só existir contratos
verbais entre ambas partes. A
finais dese mesmo mes, a Con-
sellería de Medio Rural e o Mi-
nisterio de Medio Ambiente
anunciaban a instauración de
modelos de contratos homolo-
gados.

Non obstante, as semanas
pasaron sen que este feito se
concretase. Moi ao contrario,
Leite Río, a maior industria do
país e a única de capital galego,
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Sebastián propón que Citroën fabrique en Vigo un coche eléctrico.
O ministro de Industria adiantou as súas intencións en Santiago tras

reunirse con representantes das Comunidades Autónomas nas que

está presente a industria da automoción. A Administración xa chegou a

acordos semellantes con Renault, estabelecida en Castela e León, e con

Nissan, en Catalunya.�

Políticos e produtores buscan a posta ao día
dun sector que enfronta grandes desafíos

CONFLITO NA PRODUCIÓN LÁCTEA

O leite, atrapado entre a división e a lei
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’’As diferencias de criterio
entre os sindicatos agrarios
foron en aumento até
chegar ao pasado día 18,
cando se manifestaron por
separado”

’’A UE acordou aumentar
a cota leiteira de cada
Estado nun 1 por cento
anual, o que favorece as
importacións francesas”

A crise do leite que sen vén de-
senvolvendo en Galiza desde o
pasado marzo incidiu nas ten-
sións existentes dentro no Sin-
dicato Labrego Galego, pró-
ximo ao BNG. A loita no seu
seo ten como polos a facción
que controla actualmente a
organización, dirixida por Car-
men Freire e Lidia Senra e o
autodenominado Encontro
Nacional Labrego, constituído
en xaneiro deste ano e pró-
ximo as teses da Consellería de
Medio Rural. 

O cerne do debate ideoló-
xico entre ambos grupos sitú-
ase na oposición entre agroe-
coloxía, defendida pola ac-
tual dirección, que implica
un modelo de produción
para o consumo de proximi-
dade e no que se eliminan
tratamentos producidos por
multinacionais e industriali-
zación da produción leiteira,
que promoven os críticos.
Non obstante, a chegada de

Alfredo Suárez Canal á Con-
sellaría de Medio Rural com-
plicou as relacións entre o
Sindicato e a Administración
autonómica.

Esta división púxose de
manifesto no último con-
greso da Unión do Povo Ga-

lego (Suárez Canal é mem-
bro do seu Comité Central),
no que os membros do En-
contro Nacional Labrego fo-
ron recibidos con aplausos a
un acto no que non asistiu
ningún membro la dirección
do SLG.�

División entre os nacionalistas

Detalle da manifestación dos produtores lácteos convocada polo SLG en

Compostela. PEPE FERRÍN / A.G.N.

Intre da manifestación convocada por UU AA e XX AA.                    PEPE FERRÍN / A.G.N.
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tas foráneos. A cota limitábase
a dúas fichas por equipo, a par-
te dos orixinarios de fillos de
españois. Os meses de verán
foron unha constante ir e vir de
novos xogadores con nomes
raros e de difícil pronuncia-
ción. Tamén se elevan as fichas
e o fútbol comeza unha escala-
da alcista de soldos que non
parece ter límite.

O Real Madrid, despois de
facer en 1972-73 a súa peor
temporada dende a chegada

Serxio Vallejo, subcampión de
España de rallyes. O piloto lu-

gués, Serxio Vallejo conseguiu o

subcampionato de España de rall-

yes despois de gañar diversas pro-

bas, entre elas os rallyes de Llanes,

Costa Brava e Madrid. Vallejo que-

dou empatado a 106.5 puntos co

madrileño García Ojeda, que foi

campión grazas a o sistema peculiar

de puntuación con que se leva a ca-

bo esta competición.�

derado o mellor xogador de
Sudamérica naquela época,
ademais do uruguaio de orixe
galega Ocampos, que a parte
de ser un magnífico goleador,
tampouco escatimaba de vez
en cando as súas dotes de bo-
xeador. O cadro aragonés pres-
cindiu del ao rematar a tempo-
rada 1973-74 por ser o futbolis-
ta que máis expulsións acu-
mulaba. Nunha ocasión freou-
no o central branco Goyo Be-
nito e fíxoo de xeito definitivo.
Non embargante, os outros es-
tranxeiros fichados polo Zara-
goza, entre eles Soto e Blanco
converteron o cadro da Cidade
do Pilar nun dos mellores de
España e acadarían, entre 1973
e 1975, cun terceiro e un se-
gundo posto respectivamente
as mellores clasificacións do
equipo aragonés na Liga espa-
ñola. O bo xogo desenvolvido
polo cadro que adestraba o ga-
lego Luís Cid Carriega fixo que
se gañasen moitos sobreno-
mes, pero salientando de xeito
especial o que facía referencia
aos xogadores latinoamerica-
nos, o de “zaraguayos”.

O Atlético de Madrid viviría
unha das mellores etapas da
súa historia coa chegada de
Heredia e o “Ratón” Ayala,
dous fixos no once titular da
selección arxentina. Grazas a
eles, e da man do adestrador
tamén arxentino, Juan Carlos
Lorenzo, ese ano acadaron o
dobre subcampionato de Liga
e de Europa. 

A CHEGADA DE JOHAN CRUYFF. Aínda
que o fútbol español se encheu
en moi pouco tempo de xoga-
dores foráneos, houbo un que
levantou especialmente a ex-
pectación da afección da épo-
ca, o holandés do Ajax de Ams-
terdam, Johan Cruyff. O tuli-
pán resultara elixido mellor xo-
gador de Europa en tempora-
das anteriores e fora co seu ex-
equipo tres veces campión de

Antonio Cendán
Desde 1962, unha normativa
da FIFA impedía xogar con
máis dunha selección nacional
a aqueles xogadores que esti-
vesen nacionalizados. A partir
dese ano, Puskas, Di Stefano,
Czibor ou Kubala deixaron de
ser seleccionábeis para o com-
binado español, polo que a De-
legación Nacional de Deportes
viuse na obriga de tomar novas
medidas. Prohibiuse así, a fi-
chaxe de todo xogador que
non puidese participar co
equipo hispano. Tan só existía
unha excepción a esta norma-
tiva que era a posibilidade de
fichar xogadores que fosen fi-
llos ou netos de españois. En-
tre estes últimos destacaría a
presenza dos de orixe galega
Eduardo Anzarda e José Luís
Touriño, ambos no Real Ma-
drid; José Eulogio Gárate e Be-
cerra, no outro club da capital
de España, en tanto que Valdez
era o extremo esquerdo do Va-
lencia.

Pero independentemente
destes xogadores, 1973 marca
un punto e a parte para o fút-
bol español en xeral. Os éxitos
dos equipos a nivel internacio-
nal non se repetían dende os
anos sesenta. A selección vaga-
ba polos campos de Europa
sen pena nin gloria, acumulan-
do unha derrota tras doutra e
non se clasificaba nin para Eu-
rocopas nin Mundiais. Así que
para a temporada 1973-74
abriuse o mercado os futbolis-

Hai agora 35 anos producíase unha
importante revolución no fútbol
español. Daquela regresaban á Liga
os estranxeiros, vetados dende 1962.
O seu resultado foi diverso.
Entre todos eles destacou Johan Cruyff

Breitner, unha das estrelas do
mundial de Alemaña-74, que
tiña un potente disparo e unha
extraordinaria forza física, que
non serían condicións sufi-
cientes para triunfar no equipo
máis laureado de Europa.

Mención aparte merecen
tanto o Zaragoza coma o Atléti-
co de Madrid. O Club maño
trae a Saturnino Arrúa, consi-

Trinta e cinco anos con futbolistas est
MEMORIA DO FÚTBOL

Luis Aragonés [á esquerda] cando era adestrador do Atlético de Madrid no

que xogaba o brasileiro Luiz Pereira, ao seu carón.

do seu mítico “crack” Alfredo
Di Stéfano, ficha ao que por
aquel entón estaba considera-
do o mellor futbolista da Bun-
desliga, o alemán Günter Net-
zer, que non axudaría a esque-
cer os problemas do medio
campo branco. Acompáñao
un arxentino coñecido coma
Óscar “Pinino” Más, con fama
de goleador, pero que tampou-
co dá os resultados agardados
e a seguinte temporada sería
traspasado ao fútbol francés,
sendo substituído por Paul

Johan Cruyff amosa unha camiseta

conmemorativa, co seu nome, tras o triunfo do

Barcelona na Copa de Europa do 1992.

Á esquerda Johan Neeskens,
tamén xogador do Barça.
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Europa. O prezo tamén consti-
tuíu un escándalo para a socie-
dade da época, 60 millóns de
pesetas, o famoso millón de
dólares daquel entón. Cruyff
convertíase en atracción alí
por onde pasaba. Xunto a el
chegaba un futbolista peruano
que tamén lle daría grandes re-
sultados ao club catalán, Hugo
“Cholo” Sotil. Despois dun co-
mezo de temporada titubean-
te, perdendo en Balaídos ante
o Celta por 2-1, a comezos de
novembro chegaba o máxico
dianteiro neerlandés. A partir
de entón, o Barça inicia unha
racha ascendente na Liga que
o converten no mellor equipo
do Estado. A chegada de
Cruyff, en 1973-74, pon fin a 14
temporadas de seca ligueira
para os culés. A cinco xornadas
para o final, os cataláns proclá-
manse matematicamente
campións do torneo da regula-
ridade. Todo un éxito coroado
pola fichaxe do mellor xogador
de Europa. Antes conseguirían
facer historia no campo do seu
eterno rival, o Real Madrid, ao
que lle  endosan un contun-
dente 0-5, a súa maior derrota
no Estadio Bernabeu. Había
máis de corenta anos, en 1929-
30, o Athletic de Bilbao gañára-
lle aos brancos 0-6 no vello
Chamartín, cando os meren-
gues aínda non gozaban do
prestixio acreditado nos anos
cincuenta e sesenta por toda
Europa. A mítica goleada dos
blaugranas deu a volta ao
mundo. 

Non embargante, nos anos
seguintes, o holandés decep-
cionou a todo o mundo. O Bar-
celona caía en semifinais da
Copa de Europa ante o Leeds
United. O Madrid volvía gañar
títulos coma nos seus mellores
tempos. Ademais, o “14” da
“Laranxa mecánica” entraba
no seu ocaso con pouco máis
de 30 anos e xa “non podía con
Benito”. O central do equipo
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madridista utilizaba todos os
métodos que estaban o seu al-
cance para paralo. Non impor-
taba que fose un cobadazo, un
cabezazo, ou mesmamente
unha roedura cos dentes na
orella. As formas de Benito
eran copiadas por outros de-

fensas non tan aguerridos, aín-
da que o incidente máis forte
no que se viu involucrado o xo-
gador holandés foi co actual
presidente da Federación Es-
pañola de Fútbol e daquela
medio campista bilbaíno,
quen lle deu unha labazada no
rostro nun partido retransmiti-
do en directo. Aquela situación
xerou filias e fobias respecto ao
dianteiro barcelonista. Non se
sabe se polo mal gusto dos afi-
cionados e a súa presión, se
polo bo xogo do futbolista vas-
co, o certo é que este sería con-
vocado por Kubala para a se-
lección española, cando antes
non era habitual nos onces do
combinado estatal.

Pasados os anos, multipli-
cáronse os estranxeiros no fút-
bol español. Coa famosa “Lei
Bossman” os estadios espa-
ñois convertéronse en embai-
xadas deportivas, que mesmo
fan lembrar   a sede da ONU.
Para que logo digan que “o fút-
bol é así”.�

Galicia gaña o torneo interterri-
torial de tenis.  A selección galega

de tenis gañou o torneo interterri-

torial de tenis despois de impoñer-

se a Euskadi na final por tres a un. En

semifinais o combinado galego eli-

minara a Castela e León, a pesar de

empatar a tres puntos. Galicia me-

teuse na final grazas ao maior nú-

mero de vitorias en xogos de set.�

tas estranxeiros
’’Benito, o central

do Real Madrid, utilizaba
todos os métodos
que estaban o seu alcance
para parar a Cruyff” 

Paul Breitner,
xogador alemán
que vestiu a camisola
do Real Madrid.
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AUTOR DE VARIAS DAS OBRAS CLÁSI-
CAS DA ANTROPOLOXÍA. O traballo
que o situou no panorama et-
nolóxico foi As Estruturas Ele-
mentais do Parentesco (1949),
obra considerada fundacional
da Antropoloxía Estrutural e
escrita en boa parte grazas as
lecturas feitas na inmensa Li-
braría Pública de Nova York.
Nesta obra, na que aplica a te-
oría lingüística de Saussure ao
campo etnolóxico, analiza por
exemplo o tabú do incesto, di-
cindo que está na orixe da exo-
gamia ou da obrigatoriedade
de buscar parella fóra do gru-
po e que o matrimonio non é
outra cousa que un sistema de
relacións. 

Pero sería a Antropoloxía
Estrutural (1958 e completada
en 1974) a obra que o consa-
grou definitivamente como
antropólogo. No camiño que-
dan outros traballos: Raza e
Cultura, que foi un encargo da
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Manuel Vilar

C ando chegamos a
Santiago, a media-
dos da década de
1970, a obra antro-

polóxica de Claude Lévi-
Strauss, nas edicións sudame-
ricanas de Eudeba e Fondo de
Cultura Económica, eran lectu-
ras obrigadas para os que tiña-
mos inquedanzas antropolóxi-
cas e queriamos ler cousas dis-
tintas do pouco que aquí había;
pero tamén era unha lectura
que ía máis alá do puramente

etnolóxico, pois nese tempo o
estruturalismo campaba inte-
lectualmente e a personalidade
de Lévi-Strauss era un referente
que nos falaba doutras formas
de racionalidade, doutras sen-
sibilidades. Anos máis tarde
chegarían lecturas doutras lati-
tudes, xeográficas e intelec-
tuais, que demostraron que a
antropoloxía era algo diverso,
que había múltiples puntos de
abordaxe dunha realidade, e o
estruturalismo levistrosiano foi
quedando nun segundo plano.

Lévi-Strauss é un autodidac-

ta no mundo da etnoloxía, pois
a súa formación inicial era en fi-
losofía e dereito. Pero a súa des-
conformidade cos enfoques fi-
losóficos en voga no seu tempo
e a súa inquedanza intelectual
levouno cara á antropoloxía,
contribuíndo ao asentamento
desta disciplina no mundo aca-
démico, a facela atractiva e po-
pular para un amplo público e
que este entendera tamén que
a antropoloxía busca os signifi-
cados aparentemente caóticos
que hai detrás de todos os feitos
sociais.

UNESCO contra o racismo.
Tristes Trópicos, libro escrito
en parte grazas ao material re-
collido na súa estadía en Brasil
entre 1935 e 1938 cando foi
profesor de socioloxía na uni-
versidade de Sao Paulo e apro-
veitaba as vacacións para des-
prazarse centos de quilóme-
tros e facer traballo de campo
cos bororo, caduveo ou nam-
bikwara, pese a que o director
da Ecole Normale lle dixera
que atoparía os “indios” mes-
mo nas aforas da cidade. Tris-
tes Trópicos “dista moito de
ser un gran libro de antropolo-
xía, ou sequera un libro espe-
cialmente bo de antropoloxía”,
dixo Clifford Geertz, pero “é se-
guramente un dos libros máis
bonitos escritos por un antro-
pólogo”, e é máis que un libro
de antropoloxía, é un libro de
reflexións, de memorias, de
viaxes, un libro que ía para no-
vela, porque toda a obra de Lé-

Claude Lévi-Strauss cumpre cen an
É un dos antropólogos máis importantes do século XX
e un dos que máis influiron noutras ramas sociais,
ademais de referente esencial do chamado estruturalismo.
Agora está de aniversario. Fai un século de vida

UN CLÁSICO DO SÉCULO XX
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nas formas de parentesco, e to-
dos describen unha realidade.
É dicir, a cultura non é máis que
un sistema de unidades míni-
mas, de signos estruturados,
organizadas segundo princi-
pios que están no intelecto hu-
mano dos que os xeran e esta
combinación faise para crear
un significado. Polo tanto para
entender a cultura hai que des-
compoñela, buscar esas unida-
des básicas e analizar as regras
polas que se combinan. Así, a
antropoloxía non será máis
que unha ciencia semiolóxica
que estuda a vida dos signos no
seo da vida social.

Pensaba, pensa, que así se
poden descubrir “estruturas
universais” do pensamento
humano xa que a nosa mente
organiza o coñecemento en
oposicións binarias: nature-
za-cultura, home-muller, ver-
dadeiro-falso, nós-vós, den-
tro-fóra, etc.�

senón tamén no seu traballo
ao fronte de institucións aca-
démicas e museísticas, dirixin-
do estudos, creando equipos e
espazos onde publicar, como a
revista L´Homme, todo para
contribuír á consolidación da
Antropoloxía como ciencia da
cultura.

O seu estruturalismo nace
ou confórmase na súa estadía
norteamericana e en contacto
co lingüista Roman Jakobson
na New School Social Research
de Nova York, onde encontrou
refuxio nos anos da II Guerra
Mundial (é de orixe xudía) e
grazas a unha axuda da Funda-
ción Rockefeller. Propuña que
para coñecer unha sociedade
había que fixarse nas estruturas
mentais dos individuos que a
conforman, o que Durkhein
chamaba “pensamento colec-
tivo”, e que estas estruturan a
sociedade e fanse visíbeis na
linguaxe, nos mitos, nas lendas,

vi-Strauss ten tamén unha pre-
ocupación literaria.

No ano 1962 publica O To-
temismo na actualidade e O
Pensamento Salvaxe, onde de-
mostra que as chamadas so-
ciedades primitivas ou ágrafas
tamén teñen un pensamento
capaz de facer intelixíbel o
mundo e de construír estrutu-
ras coherentes. E os varios vo-
lumes da serie Mitolóxicas,
que tiveron un gran impacto
fóra da antropoloxía, especial-
mente no mundo da literatura,
onde foi considerada como un
novo xeito de análise textual.
Ademais escribiu unha morea
de artigos, prólogos, conferen-
cias. Todo iso fai da súa obra
unha contribución importante
á historia da antropoloxía e do
pensamento en xeral.

A IMPORTANCIA DAS INSTITUCIÓNS E
DA LINGUAXE. Pero o seu labor
non está só na súa obra escrita,
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O seu método e a súa obra
tamén recibiu moitas críti-
cas: minimiza ou anula (Ge-
ertz) o peso da historia, non
ten en conta que as repre-
sentacións levan asociadas
unhas prácticas sociais, o
desarraigo ou distanciamen-
to intelectual como algo pre-
ciso para facer antropoloxía,
a busca de proposicións xe-

neralizábeis e universais, etc. 
Tamén foi criticado por

certo esteticismo ou pola súa
falta dun compromiso políti-
co definido, aínda que a súa
obra foi un referente no maio
do 68 pola súa contribución
ao desmonte do racionalis-
mo occidental, como tamén
nunca xustificou o sionismo
do estado de Israel.�

Algunhas das críticas
que recibiu

As súas concepcións foron
criticadas como “novo ide-
alismo” e os seus detracto-
res falaban de “universais
levistrosianos”. Pero a súa
perspectiva estruturalista
acabaría configurando un
movemento intelectual que
dominou unha boa parte da
segunda metade do século

XX, renovando non só a an-
tropoloxía, senón tamén
disciplinas como a filosofía,
a psicoanálise, a teoría lite-
raria, a historia, no que con-
flúen nomes como Louis
Althusser, Roland Barthes,
Jacques Lacan ou Michel
Foucault, aínda que dixera
que os únicos estruturalis-
tas cos que podía estar eran
Benveniste e Dumezil.  

Lévi-Strauss definiuse
como un artesán que loita
para buscar modelos nun
mundo de incerteza vertixi-
nosa. Pero xa é un pensador
clásico ao que teremos que
volver de vez en cando e,
coma sempre nos clásicos,
poderemos descubrir cou-
sas enriquecedoras. Cum-
pre un século un dos antro-
pólogos máis importantes
do século XX e que máis in-
fluíron noutras ramas das
ciencias sociais.�

Realizando traballo de campo no Brasil.

Un buscador
de modelos universais

’’Mostrou que a antropoloxía
busca os significados
aparentemente caóticos
que hai detrás dos feitos
sociais”

’’Tristes trópicosnon é
un dos mellores libros de
antropoloxía pero é un dos
máis bonitos escritos por
un antropólogo”

’’Demostrou que as chamadas
sociedades primitivas
ou ágrafas tamén teñen un
pensamento capaz de facer
intelixíbel o mundo
e de construír estruturas
coherentes”

Tres momentos

na vida de Lévi-Strauss.
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Pablo Iglesias
‘Quixen fuxir da
violencia estética’

Lara Rozados
Pablo Iglesias acaba de presen-
tar a súa primeira longametra-
xe, Pedro e o capitán, baseada
na obra teatral de Mario Bene-
detti, con Miguel de Lira e Diego
Anido, interpretando a tortura-
dor e torturado.
CCoommoo  ssee  iinntteerreessoouu  ppoolloo  tteexxttoo??
Hai 14 anos, o produtor Ismael
González propuxo este texto pa-
ra unha curtametraxe. A min en-
cantoume, pero non houbo xei-
to de conseguir os dereitos. Tivo
que pasar bastante tempo, até
montar eu a miña produtora,
con Ana Mariño (Ledesma Pro-
ducións). 
CCoommoo  aaddaappttaarroonn  uunnhhaa  oobbrraa  ttee--
aattrraall  qquuee  ttrraannssccoorrrree  nnuunn  úúnniiccoo
eessppaazzoo  aaoo  cciinneemmaa??
Quixemos fuxir da violencia es-
tética. Quedamos co branco e
negro, para remarcar aínda máis
a bipolaridade. Das torturas que
sofre Pedro non vemos nada,
pero intuímolo a través do seu
proceso de degradación. É un fil-
me moi plástico, coa fotografía
moi coidada.
MMaannttiivveerroonn  oo  tteexxttoo  oorriixxiinnaall??
O guionista, Gonzalo García Ve-
lasco, tiña pensado un final di-
ferente para o Capitán. Cada
vez que interrogaba a Pedro po-
ñía a obertura do Tannhäuser,
de Wagner, adiantándonos algo
sobre a súa vontade de redimir-
se. Finalmente, a fin foi máis
próxima á do texto orixinal.
CCoommoo  ffooii  oo  ttrraabbaalllloo  aaccttoorraall??
Ensaiamos tres meses, un traba-
llo moi fondo de introspección
psicolóxica nos personaxes, in-
tercambiamos os papeis entre
nós... E o resultado foi incríbel. 
CCaall  vvaaii  sseerr  aaggoorraa  aa  ttrraaxxeeccttoorriiaa  ddoo
ffiillmmee??
Está preseleccionado para Berlín
(a primeiros de decembro sabe-
remos se a collen). A Berlinale pi-
de exclusividade e non se man-
dou a ningún outro festival, pero
se cadra máis adiante si... Estou
certo de que Miguel e Diego van
conseguir varios premios.�

Imaxinemos unha festa na que
as invitadas acudisen vestidas
con fragancias como a Nº 5,
“Arpège” de Lanvin, “Chama-
de” de Guerlain, “Rive Gauche”
de Yves Saint Laurent ou “Ca-
landre” de Paco Rabanne. Cita-
mos os grandes clásicos da in-
dustria do perfume. Que perci-
biría un nariz experto ao entrar
nesa festa, con todas esas fra-
gancias e moitas outras satu-
rando o escaso aire respirable?
Grenouille, o protagonista de
“O perfume” de Süskind, fuxi-
ría horrorizado.

O pensamento require para
desenvolverse de conceptos e
do seu emprego rigoroso de-
pende case todo. Cando, polo
que sexa, non se dispón de ta-
les conceptos, o pensamento, é
un dicir, chama na súa axuda
ao sentido común, á lóxica, ao
normal, ao natural, ao gusto, ao
sentimento ou á intuición que
infaliblemente agachan tópi-
cos e prexuízos que, expostos á
luz, repugnarían a aquel mes-
mo pensamento. Resulta im-
posible reaccionar coa sufi-
ciente prontitude aos estímu-
los da vida diaria sen recorrer
ao arsenal dos nosos prexuízos.
Estes, porén, expostos a un es-
crutinio racional tórnanse
inadmisibles. Nas seccións de
opinión da maior parte dos
xornais soe reinar un aire tan
irrespirable e pastoso como  o
dunha desas festas en que to-
dos os invitados compiten por
distinguirse exhibindo o “seu”
perfume. Non soen abundar os
conceptos orixinais (aquí, ori-
xinal, é xustamente o contrario
de novo), suponse que o seu
emprego cun mínimo rigor
custa horrores.

Hai persoas formadas -dou-
tores en filosofía ou profesores
de instituto ou de universidade-
, aos que non se lles debe admi-
tir en ningún caso a deforma-
ción de conceptos imprescindi-
bles para entender algo diso
que, por comodidade, se soe
chamar “realidade” ou “mun-
do”. Un exemplo. “Para un filó-
sofo, as raíces étnicas, a identi-
dade nacional, etc., non son
simplemente unha categoría de
verdadeou, para poñelo en pre-
cisos termos kantianos, cando
reflexionamos sobre as raíces

étnicas, embarcámonos nun
uso privado da razón, obriga-
dos por presuposicións dogmá-
ticas continxentes. É dicir, que
actuamos como individuos “in-
maduros” e non como seres
humanos libres que habitan a
dimensión da universalidade
da razón”. Pódese ler isto nas
primeiras páxinas de “Visións
de paralaxe” (2006) do coñeci-
do ensaísta Slavoj Zizek. Cóm-
pre chamar a atención sobre a
apelación aos “precisos termos
kantianos”, é dicir, ao concepto
de “uso privado da razón” que,
contraposto ao de “uso público
da razón”, constitúe a distin-
ción básica dun dos escritos
máis famosos de Kant, o opús-
culo Was ist Aufklärung?(“Que
é a Ilustración?”), que apenas
sobrepasa as dez páxinas. A dis-
tinción kantiana, dun rigor im-
pecable, reza: “Entendo por uso
público da propia razón aquel
que alguén fai en canto indivi-
duo culto ante o gran público
do mundo dos lectores. Chamo
uso privado da mesma á utiliza-
ción que lle está permitido facer
nun determinado posto civil ou
función pública”. 

A deformación a que somete
Zizek o concepto kantiano é,

cando menos, de xulgado de
garda. Se alguén se quere mo-
lestar en comprobar en que
consistiría o uso rigoroso dese
mesmo concepto, abonda con
que se dirixa á interpretación
do opúsculo kantiano que reali-
zou Michel Foucault nas súas
“The Tanner Lectures on Hu-
man Values” de 1981, publica-
das máis tarde por Gallimard.

Segundo Kant, e este é o
exemplo que el mesmo empre-
ga, un cidadán no pode negarse
a pagar os impostos alegando
que son inxustos; no uso priva-
do da súa razón ten que paga-
los. Agora ben, no uso público
da súa razónpode manifestar a
inconveniencia ou a inxustiza
de tales impostos. A isto refírese
Kant co do imprescindible uso

privado da razón para desem-
peñar determinados postos ci-
vís ou funcións públicas. Po-
ñendo un exemplo máis cerca-
no, no uso privado da súa razón
cabe esixirlles aos mestres e pro-
fesores galegos que cumpran o
Plan Xeral de Normalización da
Lingua Galega, e estes en nin-
gún caso poden alegar que os
seus dereitos individuais son es-
magados (entre outros motivos,
porque ninguén cobra un sala-
rio por exercer dereitos indivi-
duais). O anterior non quita pa-
ra que, no uso público da súa ra-
zón, que xamais se lle poderá
negar a ningún cidadán, eses
profesores critiquen esa ou cal-
quera outra lei que coiden in-
xusta e que aboguen pola súa
derogación ou substitución.

A dereita española está
afeita a prescindir da obedien-
cia á lei e aos límites puramen-
te abstractos que esta impón.
(É neste sentido que cabe con-
siderar a lei coma un concepto
que establece uns límites pre-
cisos que todos estamos obri-
gados a obedecer por canto se
fundamenta na igualdade de
todos ante ela). O “pensamen-
to” da dereita, polo contrario,
consistiría no seguinte: Re-
nuncio a facer uso público da
miña razón criticando as leis
mentres non se me obrigue a
cumprilas no uso privado da
miña razón. O Estado de De-
reito de patas para arriba.

O Plan Xeral de Normaliza-
ción non é a única lei afectada.
Lembremos a lei do aborto, as
leis urbanísticas ou medioam-
bientais, a obrigación de cursar
a materia de Educación para a
Cidadanía ou a de cumprir de-
terminados trámites para crear
unha empresa. As esixencias
dogmáticas da Igrexa católica,
que reducen os cidadáns á con-
dición de fieis obedientes e sub-
misos, permítenlles desenten-
derse do tan aborrecido lema
ilustrado Sapere aude!(Ten o
valor de servirte do teu propio
entendemento!) ao que Kant,
pensador orixinal onde os haxa,
aínda hoxe nos segue confron-
tando. Para tales cidadáns, a li-
beración do uso da propia ra-
zón que implica unha ditadura
sempre será algo así como o pa-
raíso na terra.�

OS PERFUMES, ZIZEK
E O DECRETO DO GALEGO

TRIBUNA �Luís Fernández.
Tradutor de Kafka e Handke.

Enmanuel Kant.

’’Ningún profesor pode alegar
que o decreto do galego
esmaga os seus dereitos
individuais, entre outros
motivos, porque ninguén
cobra un salario por exercer
dereitos individuais”
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Redacción/ilustración: Gonzalo Vilas

PANDEIRETA

Instrumento redondo

que consta dun aro de

madeira con dúas filas

de ferreñas e dun coiro

que cobre un dos

lados. Aparece xeral-

mente como instru-

mento feminino que

pode coller o papel de

protagonista da festa,

dando lugar ás pandei-

radas.

OS INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN
Os instrumentos de percusión son os máis sinxelos,

aínda que non  é tan doado tocalos ben como parece

a primeira vista. Son os que marcan o ritmo, e polo

tanto, ainda que parezan máis sinxelos, son funda-

mentales na execución da música.

PANDEIRO

É un cadro de madeira

que pode levar de extre-

mo a extremo pola

parte inferior, un núme-

ro de bordóns, feitos de

tripa ou nailon, en con-

tacto cun parche de

coiro que cobre os dous

lados. Para aumentar a

sonoridade, pendurá-

banse axóuxeres nas

cordas.

BULE-BULE 1335 documento  25/11/08  21:48  Página 1



ANOSATERRA
27 DE NOVEMBRO - 3 DE DECEMBRO DE 2008

Os actores

Nos filmes oficiais de Bond, até seis actores se

sucederon no seu papel. Estos son:

Sean Connery

O escocés foi o primeiro, e para moitos, o

auténtico Bond. Impuxo o estilo máis elegante

e “chulo” á vez. Actuou nas cinco primeiras e na

séptima película (Desde O doutor Non a Os dia-

mantes son para sempre). Tamén noutra de

1983, considerada “non oficial”.

George Lazemby

Actor australiano que só actuou na 6ª entrega

(Ao servizo da súa maxestade). 

Roger Moore

Foi quen máis filmes fixo, sete, de 1973 a 1985,

cando xa ía algo maior para o papel. Deulle un

estilo máis irónico e fráxil que Connery, deixan-

do o seu selo propio.

Timothy Dalton

Puido ser Bond bastantes anos antes. Cando o

foi (dous filmes) non convenceu moito aos fans

de 007.

Pierce Brosnan

Parecía dar mellor o tipo dos primeiros Bond.

Fixoo en catro filmes, até que deixou de facelo,

sen moita explicación.

Daniel Craig

É o último, e o actual, axente

007. Ten un tipo e físico distinto aos

anteriores, empezando porque é o

primeiro Bond loiro.Está por ver a

súa continuidade na personaxe.

As novelas

James Bond naceu como personaxe das novelas do inglés Ian Fle-

ming, nos anos 50. Os dereitos destas, e da personaxe, foron adqui-

ridos por EON films. Fleming morreu en 1964, pero a franquicia de

Bond perdurou.

A personaxe

Bond pertence ao Servizo Secreto Británico. Os seus xefes e axen-

tes teñen nomes con letra e números, coma el, que é o axente 007.

A secretaria Moneypenny apareceu en case todos os filmes. O

axente “Q” proporciónalle sofisticados vehículos e ferramentas de

última tecnoloxía, coñecidas como “gadgets”, que el usará nos

intres de máximo perigo. Estes “xoguetes”, así como os flamantes

coches, constituiron un gran atractivo nas distintas entregas dos fil-

mes, influíndo moito na cultura popular do

momento.

Bond é un sedutor, namorando unhas can-

tas mozas en cada filme, ás que logo ten que

eliminar en máis dunha ocasión, pois en

moitos casos son espías rivais.

É unha personaxe bastante machista e vio-

lenta, con “licencia para matar”.

Os inimigos

Nun principio, nos tempos da Guerra Fría,

adoitaba ter inimigos do bloque soviético, e tamén algún tolo per-

verso “por libre”, como o Doutor Non ou Goldfinger, así como todo

tipo de organizacións, espías e mafias.

Parodias e influencia

Independentemente do valor dos filmes

de Bond, a súa influencia na cultura popu-

lar dos últimos 45 anos é moi grande. As

imitacións e parodias sucédense, como o

Superaxente 86. Aquí tivemos unha en

forma de comic: o coñecido axente secreto

Anacleto.

Os filmes de James Bond caracterizáronse por unhas presentacións nos títulos de

creto moi orixinais. Unha moi similar á desta foto é xa unha icona do cine. Pero aquí

démoslle un toque galego, usando as esqueiras de caracol da Igrexa de Bonaval. Ou

debemos decir de Bondaval?

TAMBORIL

Cilindro de madeira coas bases cubertas de coiro tensado

entre dous aros de madeira unidos entre si por unha

corda en zig zag. Na parte inferior, e á vista, soe levar tres

bordóns de tripa. Tócase con dúas baquetas de madeira.

Adoitaba acompañar ao gaiteiro.

CAIXA OU REDOBRANTE

Aseméllase ao tamboril,

pero distínguese por ter

menos altura e por ter

máis bordóns sobre a pel

da parte inferior. Substitúe

ao tamboril como acom-

pañante de gaita nas cha-

rangas e murgas.

BOMBO

Tambor de grandes dimensións

caracterizado pola ausencia de bor-

dóns e por ser tanxido por un mazo.

Xunto co tamboril, é o encargado de

marcar o ritmo, nunha labor impor-

tante para o gaiteiro.

Un dos gadgets de Bond:

unha cámara-acendedor.

Anacleto, axente secreto
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CASTAÑOLAS ou CASTAÑETAS

Poden asemellarse a medias castañas,

de aí o nome.Úsanse por pares unidos

por un cordón ou lazo de tea.Van pre-

sas ao polgar e fanse soar co resto dos

dedos.

BIRIMBAO

Instrumento formado por

unha peza de ferro ou latón

en forma de ferradura. Posúe

unha lámina metálica que no

medio ten un extremo libre.

Spstense entre os dentes e co

dedo índice faise vibrar a

laminiña central.

TARRAÑOLAS

Son dous anacos de madeira

alongados que se colocan

entre os dedos naular e e índi-

ce.Soan cando se abanea a

man facéndoas entrambilicar.

CARRACA

Formada por unha lingüeta de madeira e unha rolda den-

tada que ao xirar refrega contra esta producindo un son

estridente. Usábanse para facer barullo en festas como o

Entroido, as cornetadas,e aguinaldos,e substituían ás cam-

pás na Semana Santa.
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An Alfaya 

HHai uns días, na rúa do
Príncipe de Vigo, un ar-

tista atraía aos transeúntes
cunha postura estática. Re-
parei  nunha muller cunha
cativa da man que fitaban ao
quietista. Amosaban ledicia
nas súas faces, especialmen-
te a nena, que ademais trata-
ba de imitar a súa rixidez es-
cultórica, mais sen consegui-
lo, pois tiraba dela unha risa
contaxiosa. Fitei aquela pos-
tal que semellaba un poema
visual, unha peza de teatro
xestual, un espectáculo de
danza moderna, unha peza
de arte contemporánea ou
mesmo un conto sen pala-
bras. Pensei nos moitos xei-
tos que hai de emocionarse
co cotián, de saborear ins-
tantes máxicos. Ata que
aquela sensación de plenitu-
de derrubouse. De súpeto,
entre o murmurio de mos-
cardo dos viandantes, irrom-
peu o son dun teléfono mó-
bil. A muller remexeu no seu
bolso e deulle unha moeda á
nena. A nena colleu a moeda
e estendeu un brazo cara ao
quietista, mais este abando-
nou a súa postura para aten-
der unha chamada no seu
celular, ignorando á moeda
da cativa, a súa ollada e o seu
sorriso. A muller e a nena, si-
lenciosas e serias, continua-
ron o paseo. Poucos metros
máis adiante, mercaron un
globo con aquela moeda que
aínda a nena levaba na man.
A cativa correu pola rúa, dan-
do choutos, rindo de novo. A
muller seguía seria. O quie-
tista continuaba a súa con-
versa telefónica. Pensei no
fácil que resulta ás veces des-
truír ás ilusións dun neno, e
tamén no sinxelo que pode
resultar facelo feliz con pou-
co. Daquela cavilo, cantos
móbiles inoportunos hai nas
nosas vidas que desatenden
aos cativos?�

UNHA CHAMADA
INOPORTUNA

Pensei o 
fácil que
resulta 
ás veces 
destruír 
as ilusións
dun neno”

’’

Xenaro e o misterio da mochila
verde.

Autor:  Mar Guerra Cid

Editorial: Xerais. Col. Merlín

A xornalista Mar Guerra vén de gañar
o Premio Merlín de Literatura Infantil
2008 coa súa novela, Xenaro e o mis-
terio da mochila verde. Cuxa defini-
ción por parte do xurado coma “un
thriller psicolóxico” é de todo ati-
nada. Trátase dunha historia actual
que se desenvolve entre rapaces pre-
adolescentes no colexio onde estu-
dan e ao que acaba de chegar un

novo alumno, que axiña esperta a
curiosidade dos demais.

A concepción do libro, tanto na súa
estrutura externa (vinte e tres capítulos)
coma na interna (argumento e perspec-
tiva narradora a partir do protagonista),
exerce unha atracción do mozo lector
ao sentirse identificado por unhas situa-
cións, que lle son familiares, e estar con-
tadas cunha linguaxe directa e chea de
humor. Ao longo dos curtos pero inten-
sos capítulos, Xenaro Conese Maiúsculo
e mais os seus amigos exercerán de de-
tectives para descubrir o “misterio” ago-
chado tras da gran mochila verde e o

seu dono.
Esta descu-
berta vai sig-
nificar ta-
mén un
achado de
c o ñ e c e -
mento a ni-

vel persoal, que lles permitirá entender
as causas que levan a cometer certos ac-
tos e, sobre todo, a valorar o sentido da
palabra amizade. As ilustracións realis-
tas e vivas de Fernando Llorente están
en sintonía co ton textual. �

Alba Piñeiro

A chegada dun novo alumno

Neste barullo de letras has atopar sete nomes de

personaxes do cine. O propio James Bond é un de-

les...

Axuda a atopar o camiño para

chegar até a flor.
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Eva Estévez
Xosé Manuel Dasilva (Vilagarcía
de Arousa, 1962), profesor de
Tradución na Universidade de
Vigo vén de debutar como comi-
sario de exposicións coa mostra
“Editar en galego baixo a dita-
dura franquista”. A exposición
dá a coñecer os fondos bibliográ-
ficos da Fundación Penzol, onde
se exhiben e amosan as fontes
primarias, a través de manuscri-
tos e mecanoscritos de distintas
obras da Editorial Galaxia.
AA  ssúúaa  ee  aa  pprriimmeeiirraa  eexxppoossiicciióónn
qquuee  ssee  ffaaii  ssoobbrree  aa  eeddiicciióónn  eenn  ggaa--
lleeggoo  nnoo  ffrraannqquuiissmmoo??
Non teño noticia de que se fi-
xese outra. Moita xente coin-
cide en que este era un obxecto
de estudo practicamente iné-
dito no que se refire a Galicia.
CCaannttoo  tteemmppoo  lleevvaa  ttrraabbaallllaannddoo
nnaa  pprrooppoossttaa??
Cheguei aquí colateralmente.
Esta exposición parte dunha liña
de traballo miña na que levo cen-
trado varios anos que é a “Histo-
ria da tradución en Galicia”. Tra-
tando de saber que acontecera
con algunhas obras fun dar con
este material que estaba gardado
en arquivos estatais. 
AAllggúúnn  ddeessccuubbrriimmeennttoo??
As miñas investigacións des-
menten versións propagadas
até o de agora de determinados
asuntos. Un exemplo é o acon-
tecido coa Colección Benito
Soto da que sempre se dixo que
se publicara sen permiso da
censura cando nos arquivos
constan todos os permisos de-
bidamente habilitados.
EEddiittaarr  eenn  ggaalleeggoo  nnaa  ddiittaadduurraa  eerraa
uunnhhaa  ooddiisseeaa......
Se eras unha persoa de con-
fianza do réxime non tiñas nin
que pedir permiso. Pero se non
gozabas desa confianza e con-
tradicías esa imaxe do galego
que propagaba o franquismo
podías ter problemas.
CCaall  eerraa  eessaa  iimmaaxxee  iiddiioommááttiiccaa??
A censura tiña unhas obsesións
xerais en todo o Estado que eran
o pensamento político, a dou-
trina católica e a moral sexual. O
galego non estaba expresamente
prohibido. Impedíanse os usos
que non coincidían con aquela
imaxe de expresión poética, de
lingua folclórica e para os asun-
tos chocalleiros e humorísticos.
Textos que dignificasen o galego

como lingua de pensamento
non foron permitidos. Un exem-
plo foi a prohibición da tradución
de “Da esencia da verdade” de
Heidegger, filósofo afín ao ré-
xime. Como os seus tradutores,
Ramón Piñeiro e Celestino Fer-
nández de la Vega, demostraban
que o galego era capaz de comu-
nicalo todo, mesmo os asuntos
filosóficos máis revirados dignifi-
cándoo, non pasou a censura. O
réxime autorizaba que se editase
un libro de poesía en galego pero
non un ensaio filosófico.
AA  eeddiicciióónn  nnoo  eexxiilliioo  ffooii  aa  úúnniiccaa  ssaa--
ííddaa  ppaarraa  mmooiittaass  oobbrraass......
Foi, pero non tiñan repercusión
aquí porque a censura tamén ac-
tuaba na importación de libros.
OOnnddee  eessttaarrííaa  hhooxxee  oo  mmuunnddoo
eeddiittoorriiaall  ddoo  ppaaííss  ddee  nnoonn  eexxiissttiirr
eessttee  ppaarréénntteessee??
Non o concibo dende o punto
de vista empresarial. O que si
sei é que en determinados xé-
neros a historia da nosa litera-
tura foi unha e non outra por
mor da censura.
EEssttáá  ssuuppeerraaddaa  eessttaa  eettaappaa??
Hai moitas formas de censura
pero a fomentada dende o pro-
pio goberno no ámbito literario
penso que non existe.
NNoonn  eemmbbaarrggaannttee  eessaa  mmeennttaallii--
ddaaddee  ppeerrdduurraa  aa  nniivveell  ssoocciiaall......
Pero é unha cuestión sociolin-
güística. Na exposición dáse
mostra do que foron as actua-
ción da censura con respecto a
esas obsesións compartidas
pero tamén quere amosar de
que xeito, a través da censura, se
foi construíndo un discurso so-
bre as funcións do galego. 
EExxiissttee  uunn  ppeerrffiill  ddee  cceennssoorr??
Non eran grandes sabios, pero
moitas das veces se extralimita-
ban do que eran as súas fun-
cións e mesmo se atrevían a
opinar esteticamente sobre al-
gunhas obras.�

Xosé Manuel Dasilva, comisario da mostra sobre a censura

‘O franquismo autorizaba a poesía en galego
pero non o ensaio’

Juan Aparicio, director xeral de
Prensa en 1952, cunha longa ca-
rreira como censor na Guerra
Civil, delegado nacional de
Prensa na posguerra e director
do diario Pueblo, protagonizou
varios capítulos pouco agradá-
beis na historia da nosa cultura. 

“A censura de libros non de-
pendía directamente del, se-
nón da Dirección Xeral de Pro-
paganda, pero dende o seu
posto sempre amosou unha
grande animadversión por
todo o que a cultura galega re-
presentaba. Foi o que induciu á
prohibición de “Da esencia da
verdade”. Sendo director de

Pueblo atacou publicamente a
Ramón Piñeiro por publicar no
número 1 da Revista Grial o fa-
moso artigo “Significado meta-
físico da saudade”. Este artigo
foi o desencadeante de varias
decisións represivas como a
prohibición da Colección Grial,
da tradución de “Da esencia da
verdade”, da difusión de textos
en galego nos xornais que non
fosen de xénero poético, así
como da publicación dun mo-
nográfico da revista Ínsula adi-
cado a literatura galega”. 

“CÓMAROS VERDES”. No
caso da edición de “Cómaros

verdes”, a primeira obra im-
portante en galego despois da
Guerra Civil, tamén intercedeu
Juan Aparicio, neste caso para
recomendar que se acelerase a
súa edición. “O autor da
mesma, Aquilino Iglesia Alva-
riño, descoñecendo o regula-
mento, tirou a obra sen permi-
sos polo que foi secuestrada
polos censores. Iglesia Alvariño
pediu por carta recomenda-
ción a Juan Aparicio, quen se
implicou persoalmente e amo-
sou o seu interese porque a
obra se autorizase e mesmo
non se lle impuxera ningunha
sanción ao autor”.�

A sombra de Juan Aparicio

’’O galego non estaba
expresamente prohibido.
Impedíanse os usos que
non coincidían con aquela
imaxe de expresión poética,
lingua folclórica e para os
asuntos chocalleiros e
humorísticos”
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que semellan partes dun único
segmento semántico: Lonxe de
nós e dentro,  Como calquera ou-
tro día, Cara a Times Square,
Desfeita (semirreportaxe), Arre-
dor do non eA Noite da aurora.

O primeiro que se nos vén ás
mentes logo de ler os Relatos
completosé desmitificar ou des-
truír certas visións reducionistas
que aínda son frecuentes arredor
da Nova Narrativa Galega. Cóm-
pre ter coidado cando se di que a
NNG se esforza en (re)situar a
Galiza no panorama literario eu-
ropeo, ou cando se afir-
ma que coa NNG a na-
rrativa galega experi-
menta unha anovación
formal e temática sen
precedentes. Primeiro,
Castelao e Dieste deixa-
ran a narrativa como
un espello no que mi-
rarse quen pretendera
algún tipo de vangar-
dismo narrativo, isto re-
coñécese polo mundo
adiante mais no eido
doméstico tendemos a non di-
mensionar as súas obras como
merecen. Segundo, as xentes da
NNG fan moi conscientemente
narrativa do seu tempo, son xen-
te moza e ben informada da que
non se podía agardar que, me-
diado o século, fosen escribir co-
mo había tres décadas. Cum-
priulles, iso si, moito valor, inclu-

crítica
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Tabela das letras. FFIICCCCIIÓÓNN¬¬  
� OO  xxaarrddíínn  ddaass  ppeeddrraass  fflloottaanntteess.. M. Lourenzo. Xerais.

� AA  cchhuuvviiaa  ddoo  mmuunnddoo..  X.M. Pacho Álvarez Galaxia.

� TTrraass  ddoo  ssoollppoorr.. Haruki Murakami. Galaxia.

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

� LLoolliittaa  Vladimir Nabokov. Faktoría K. 

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN ¬¬    
� AAnnttii  nnaattuurraa..  María Xosé Queizán. Xerais.

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

� FFeennddaass  aabbeerrttaass..Carlos Taibo. Xerais.

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

� CCaaddeerrnnoo  ddee  nnoottaass..  J. Marinhas del Valle. A Nosa Terra .

Un outono de gadaña afiada le-
vounos a Ramiro Fonte, a Anxo
Rey Ballesteros e tamén a Camilo
Gonsar. Os tres, membros de xe-
racións diferentes, consecutivas
e en activo. Deles tres, Camilo
Gonsar, finou coincidindo co
tempo de promoción de Relatos
completos,título que reúne dúas
colectáneas
(Lonxe de nós e
dentro, 1961, e
Arredor do non,
1995), alén dou-
tros escritos va-
rios, desde os li-
miares de Lon-
xe de nós e dentro,ao apartado
“Outras páxinas posteriores”.

En Outras páxinas posteriores
percíbese a tendencia á brevida-
de, trátase de lategazos, moitos
deles dedicados a persoeiros da
literatura galega. Nin moito me-
nos debemos pasar por alto estes
sete relatos, onde se ratifica a esi-
xencia dun lector activo xa de en-
trada; para seguir co valor dos so-
ños como motor da humanida-
de; e logo cunha visión da Espa-
ña alienada; e, no cuarto lugar,
reivindicar o valor da pedagoxía
desmitificadora e libre; recun-
cando na cerimonia de confu-
sión, esta vez propia, no quinto
relato; reservando o sexto e séti-
mo, máis extensos, á imprevisibi-
lidade da vida e á concepción de
lectura. Todos estes relatos con-
tan moito máis do que aparen-
tan as súas tramas. Son chama-
das á reflexión que reflicten o de-
sideratumcentral da obra de Ca-
milo Gonsar, lembremos, nunha
lectura consecutiva dos títulos,

“Descontento de todos e des-
contento de min” foi a divisa de
Charles Baudelaire. Esa primor-
dial rebeldía contra todo o que o
arrodeaba revelaba o move-
mento fundacional da moderni-
dade, o punto en
que a vella que-
rela entre o anti-
go e o novo ad-
quiría unha di-
mensión ética e
estética. A no-
ción do moder-
noque creou Baudelaire xa non
era unha mera oposición do no-
vo ao antigo, xa non podía com-
prenderse coma un simple anta-
gonismo co pasado. A súa for-
mulación da modernidade ape-
laba ao “transitorio, o fuxitivo, o
continxente, a metade da arte,
da que a outra metade é o eterno
e inmutábel”. O moderno apa-
recía como un punto de encon-
tro entre o actual e o inmortal,
unha modalidade heterodoxa
de tradición, irreconciliábel coa
imitación dos clásicos. 

Baudelaire –como herdeiro
da Ilustración– rexeitou o pasa-
do metafísico, a tutela que exer-
cían sobre os homes os precep-
tos da relixión, a vella orde do
Antigo Réxime. Mais tamén foi
quen de adiviñar a banalidade
dos novos tempos burgueses,
ante os que se rebelaba –como
herdeiro do romanticismo–
cunha sensibilidade exaltada e
un intenso sentido da experi-
mentación vital. Esa duplicidade
que o acompañaría ao longo de
toda a súa vida e de toda a súa
obra constitúese talvez na máis
perfecta metáfora desa escisión
do home moderno. O artis-

Rexina Vega

P luralidade, plurilingüis-
mo, pluriculturalismo;

esas son  palabras cotiás que
viven nos discursos dos políti-
cos, nas páxinas dos periódi-
cos, nas disertacións dos aca-
démicos... Con todo, moi ra-
ras veces estes termos conse-
guen artellar discusións valio-
sas; a súa é unha vida de tópi-
co esvaradío sobre a lámina
do pensamento correcto. Hai
xa ben de anos que falamos
de literaturas peninsulares
sen dar conseguido que esta
realidade sexa recoñecida na
súa complexidade. Nin dende
o centro –ocupado pola ex-
presión castelá cada vez máis
poderosa na súa dimensión
internacional–, nin desde as
periferias –nas que nos move-
mos prisioneiros dos cárceres
simbólicos dos límites territo-
riais–, somos quen de trazar
canles que fomenten o coñe-
cemento da diversidade.

Nestas semanas varios fo-
ros tiveron o tema da proxec-
ción exterior da nosa literatu-
ra como foco: o Encontro de
Mariñán, o Simposio da AGE
ou á reunión do Galeusca.

Semella, pois, que algo se
move, cando menos pola ne-
cesidade que sentimos de re-
pensarmos as nosas estrate-
xias. Probablemente sexa un
signo de madurez e tamén de
insatisfacción. Malia as fan-
tasmas, a fráxil saúde da lin-
gua, a falta de visibilidade no
mercado, o certo é que esta é
unha crise de crecemento da
que cómpre saír con novas fe-
rramentas. A subvención é
imprescindible, agora. Cartos
para apoiar coidadas edicións
de obra traducida, para asinar
acordos bilaterais que impli-
quen as culturas afíns, para
incentivar os espazos univer-
sitarios onde existen xa inter-
mediarios culturais. �

PROXECCIÓN
EXTERIOR

’’

NARRATIVA.

Na lembranza
do prosista
preocupado
e elegante

Relatos completos
AAuuttoorr::  Camilo Gonsar.

EEddiittaa::Galaxia.

’’Nestas semanas varios 
foros tiveron o tema

da proxección
exterior da nosa
literatura
como foco”

>>>

sive valor político, para, no am-
biente claustrofóbico da ditadu-
ra, atreverse a facer literatura
nunha lingua marxinalizada,
unha literatura formal e temati-
camente avanzada, en relación
coa que chegaba da metrópole.

En Relatos completosatopa-
rán un narrador elegante, atre-
vémonos a dicir que goza co
propio acto da narración. Unha
narración moi diferente desa
imaxe de narrativa torturada, do
obxectalismo angustiado, do
absurdo existencial do nouveau

roman. Sen deixar de
ser narrativa preocupa-
da polo devir existen-
cial, atoparán un Cami-
lo Gonsar mesmo vita-
lista, hábil tanxedor das
cordas do raciocinio frío
e tamén da calor inti-
mista, un narrador mo-
derno, coa naturalidade
(ou artificiosidade) dun
narrador que bota man
dos recursos do seu
tempo (fragmentaris-

mo, simbolismo, fundamental-
mente) para retratar o ser huma-
no con vontade de que a lectura
faga reflexionar.

Quizá aquilo que se poida
apreciar máis doadamente, en
canto a evolución, sexa unha
meirande conciencia de que a
perspectiva é a acertada.�

Xosé M. Eyré

’’Unha lectura
consecutiva
de todos os
títulos do
autor fainos
ver que
semellan
partes dunha
única idea”

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

POESÍA.

Invitación
á viaxe

Camilo Gonsar. PACO VILABARROS

As flores do mal
AAuuttoorr:: Charles Baudelaire. 

TTrraadduucciióónn:: Gonzalo Navaza. 

EEddiittaa::Galaxia.
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vai ser o escenario propio da
modernidade. 

Porque Baudelaire é tamén o
flâneurque percorre incansabel-
mente as rúas dun París en cons-
tante transformación –“Adeus
vello París (unha cidade muda /
aínda máis de présa ca un cora-
zón mortal)”, escribe. E nesa via-
xe vagabunda observa o comba-
te que se produce entre os radi-
cais cambios que seguiron á Re-
volución e as anquilosadas for-
mas da vella orde que pugnan
por manter a súa influencia. Ne-
sa tensión recoñece a condición
propia da nova etapa da huma-
nidade: o fugaz, o efímero, o
transitorio. Ou, noutras pala-
bras, o seu carácter histórico. 

Esa incapacidade para a
transcendencia é a que propicia,
por unha banda o spleen, o te-
dio, a conciencia de que o tempo
non consiste senón nunha suce-
sión de instantes idénticos que o
poeta se propón rescatar (como
despois faría Proust, en parte ins-
pirado por el, como revelaría
nun fermoso ensaio). Por outra
banda, a rebelión ante os aspec-
tos máis alienantes da vida mo-
derna, o seu anceio de escapar
da monotonía a través do dese-
xo, do alcohol, das drogas… A re-
volta de aquel que prefire “a dor
antes que a morte, o inferno an-
tes que a nada”.

Mais ese relampo de auto-
destrución non converte a Bau-
delaire nun nihilista. Antes ao
contrario, destrúe e ataca coa fin
de protexer o ámbito da arte, de
crear un espazo onde a poesía se
erixa en sentinela dun renovado
espazo para o sagrado que redi-
ma unha humanidade privada
de eternidade. Baudelaire reser-
va para o artista a tarefa do he-
roe, aínda que se trata dun hero-
ísmo matizado pola traxedia
porque, como ben sabe, toda a
súa loita pola realización da aris-
tocracia espiritual está conde-
nada ao fracaso.

Esa é a viaxe á que nos invita
este libro imprescindíbel, a dese
Ícaro que canta: “En balde pre-
tendín do espazo / topar a fin, o
centro, o cume / baixo un fatal
ollar de lume / nas miñas ás sinto
cansazo”.�

Manuel Xestoso

CULTURA.33.

ta que representaba o papel
de dandi como forma de defen-
derse da “vulgaridade” da de-
mocracia, do delirio de progreso
da Revolución Industrial e da
aparición do individuo anónimo
na masa da metrópole –do “ho-
me da multitude” de Poe, que
tanto influíu na súa obra– era o
mesmo que reivindicaba nos
seus versos os borrachos e as
prostitutas, os trapeiros e os asa-
sinos, os miserables e os despo-
suídos. O mesmo que loitou nas
barricadas, do lado do pobo, na
revolución de 1848. 

Todo iso, e moito máis, é o
que atopará o lector que
se interne nas páxinas
de As flores do mal. E se
sempre hai razóns para
volver a Baudelaire,
agora temos unha máis,
e non menor: esta exce-
lente tradución que
Gonzalo Navaza vén de
dar ao prelo. Capturar a
sonoridade do verso
baudelairiano, domes-
ticar as contorsións da
súa linguaxe impura
(como a el lle tería gus-
tado definila) é unha ta-
refa case imposíbel.
Non obstante, esta versión coa
que agora nos deleita Galaxia
acerta plenamente na reprodu-
ción do seu ritmo, na consecu-
ción dunha musicalidade pro-
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CONTADELIBROS.
Os nomes de lugar

Toponimia de Galicia,de
Fernando Cabeza Quiles, é un
manual pertencente á colección

‘Guías A Z’,
de Galaxia,
que dá
informa-
ción sobre a
orixe dos
nomes dos
lugares
galegos

atendendo ás fontes bibliográfi-
cas e aos estudos do propio
autor sobre as diferentes voces.

Hai 201 anos

Toxosoutos publica un novo tí-
tulo na súa colección ‘Anais’.
Ollada sobre a Galiza de 1807,

de Charles-
Louis de
Fourcroy, é
un texto es-
crito polo
que era da-
quela
cónsul fran-
cés na

Coruña con abondosa informa-
ción sobre o noso país:
economía, tradicións,
demografía, mapas... Esta
edición, de Paulo Nogueira
Santiago, é bilingüe galego-
francés. 

Dentro das fragas

Chano Eiroa presenta Guía dos
camiños do Eume,un volume
que bebe dos xéneros da guía e
da literatura de viaxes para

adentrarnos
nunha das
paraxes máis
fermosas de
Galiza. Este li-
bro percorre
200 quilóme-
tros de cami-
ños, auténti-

co dédalo por entre o bosque
atlántico. Entre a Serra de Xistral
e as fragas eumesas, existen du-
cias de opcións para o
camiñante e o visitante en xeral.
Edita Xerais.�

vista das súas harmonías bási-
cas. E quizais algo máis: unha das
virtudes que raramente se lle re-
coñecen a Baudelaire –e que sen
dúbida posuía– é o esforzo, a
aplicación, a industria. E o mes-
mo se transloce nesta tradución
cando introduce asonancias ou
versos brancos, cando modifica
lixeiramente o esquema métri-
co: nunca se apela a un recurso,
cada solución responde ás nece-
sidades do poema. 

Non é esta unha cuestión
menor, xa que Baudelaire –nou-
tra manifestación desa duplici-
dade que o determina– era un

coidadosísimo versifi-
cador que introducía
os temas máis innova-
dores envolvidos nun-
ha roupaxe métrica es-
crupulosamente clasi-
cista. Advertía Walter
Benjamin que “a estru-
tura do seu verso é
equiparábel ao plano
dunha gran cidade na
que nos movemos sen
ser notados (…).  Nese
plano desígnaselles ás
palabras o seu sitio
exacto, coma a conxu-
rados antes de que es-

toure unha revolta”. Aguda ob-
servación que une á rebelión
sempre axexante nos poemas a
percepción dese universo urba-
no que, a partir dese momento,

Os premios literarios, especial-
mente os de poesía, están a ser
nos últimos tempos, por unhas
razóns ou por outras, tema de
actualidade. Nesta ocasión, a
aparición do último libro mere-

cedor do XX
Premio de Poe-
sía Eusebio Lo-
renzo Baleirón
de Sotelo Blan-
co supón unha
boa nova para a

estabilidade dun certame de re-
ferencia que atravesou momen-
tos de incerteza. A editora dá así
continuidade á Colección de Po-
esía Eusebio Lorenzo Baleirón,
incluída até o de agora no catálo-
go de Ediciós do Castro, conser-
vando o seu particular deseño.

O libro gañador desta edición
responde, ademais, a un dos ob-
xectivos que a miúdo se agardan
dun certame literario: a promo-
ción dunha voz inédita, asociada
as máis das veces coa xuventu-
de. Tal perfil correspóndese co
de María N. Soutelo Vázquez
(Pontevedra, 1982), de quen até
o de agora non coñeciamos ape-
nas obra publicada.

Unha primeira ollada ao poe-
mario revela xa algúns trazos
que o singularizan. Un deles é a
frialdade que revela o seu título,
Código poéticoe, sobre todo, os
títulos das distintas composi-
cións que o integran, conforma-
dos por díxitos dunha serie pre-
sentados de xeito aparentemen-
te aleatorio: “10307”, “10202”,
“5205”, “22107”, etc. A estes tra-
zos cómpre engadir aínda unha
utilización da expresividade grá-
fica na distribución dos versos e
os espazos en branco, así como
no emprego dalgúns recursos
(‘etiquetas’, “A miña illa

Premio Nacional das Letras para o compromiso e a experimentación
de Juan Goytisolo. O autor de Señas de identidad vén de recibir, aos 77

anos, o seu primeiro premio institucional en recoñecemento a unha traxec-

toria marcada pola ruptura coas técnicas tradicionais de narrativa e pola aná-

lise crítica da realidade cultural, social e relixiosa de España. A través dos seus

ensaios e a súa narrativa arremeteu contra a asociación entre España e catoli-

cismo, reivindicando o pouso dos xudeus e musulmáns. �

’’A incapacidade
para a
transcenden-
cia é propicia
a rebelión
ante os
aspectos máis
alienantes
da vida
moderna”

Charles Baudelaire.

Escrituras
do eu

Código poético
AAuuttoorraa:: María N. Soutelo Vázquez. 

EEddiittaa:: Sotelo Blanco, Colección de Poe-

sía Eusebio Lorenzo Baleirón.

>>>

>>>
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Cultur.gal, vender cultura en tempos de crise. Ese é o obxectivo da se-

gunda edición da Feira Galega das Industrias Culturais, Cultur.gal 08, que se

celebrará do 4 ao 8 de decembro no recinto feiral e de exposicións da Coru-

ña. Ao longo de catro días desenvolverase un programa amplo de activida-

des con propostas audiovisuais, das artes plásticas, da literatura e de danza.

Destaca o espectáculo Music.gal, que reunirá, o 6 de decembro, algunhas

das formacións máis innovadoras da escena actual, entre elas, Dios ke te

crew, The Homens, Projecto Mourente, Marful e Proxecto Zocas.�

os diálogos e situacións ao guio-
nado televisivo ou ao escénico
teatral. Un humor acedo, sarcás-
tico, subversivo, que pon ao des-
cuberto a bieita incoherencia
que preside os actos humanos
(¿quen quere ser coherente?,
¿por que temos de ser coheren-
tes?, ¿que lei escrita predetermi-
na a nosa congruencia, ula?).
Historias no límite do delirio, pa-
ranoias cotiás, trastornados vi-

sionarios que nos des-
cobren coas súas ac-
cións aparentemente
patolóxicas o absurdo
dun mundo de regras e
preconceptos interesei-
ros que favorecen a
quen favorecen. Rela-
tos que discuten a sabe-
doría da tradición, as
éticas preestablecidas e
a aparente inutilidade
do marxinalizado, dese
refugallo vital que evita-
mos como escoura e

que por veces é xustamente o
graal do Rei Pescador que non
soubemos ver, evidencialismo
puro, que diría o prologuista do
libro, o tamén excelente narra-
dor Cid Cabido.

Os nervios da cabeza é sen
dúbida un dos mellores libros
de relatos en galego dos pri-
meiros noventa. Alí conti-

das catro seccións que a confor-
man (“Poemas do eu”, “Poemas
do ti”, “Mi(ña)scelánea” e “Om-
nímodos”), Código poéticoé un-
ha obra centrada noeu, onde a
autora explora camiños diversos
na súa tarefa vital de escritura.�

María Xesús Nogueira

Xosé Cermeño, sociólogo de
formación mais home do
mundo audiovisual de profe-
sión, ten transitado como au-
tor literario os vieiros tanto da
creación teatral
coma da poética,
igual da literatu-
ra infantoxuve-
nil que do ensa-
ísmo sobre tema
xornalístico ou
mesmo gastro-
nómico. Ora, a meu ver, alí on-
de con maior rotundidade se
ten expresado o xenio da escri-
ta deste coruñés é no eido na-
rrativo, onde, amais dunha
obra en castelán titulada Las
diosas vírgenes (que chegou a
ser Premio Iruña de Novela en
1985), publicou unicamente
dous textos en galego: Ciencia
de facer as camas (1994) e Os
nervios da cabeza(1994).

Ciencia de facer as camas,
preanuncia en moitos sentidos
o que logo sería a explosión
imaxinativa do inmediatamen-
te posterior Os nervios da cabe-
za. Naquel primeiro libro de
prosas breves podía descubrir-
se xa a querenza do autor pola
dimensión ultracurta e o xéne-
ro do microrrelato, tamén si a
adhesión incondicional ao ce-
lofán humorístico e mesmo

non marcha ¬ marchan eles”),
entre os que salienta o emprego
da paréntese para xerar ambi-
güidade en construcións do tipo
“*Ela (eu) sempre a mesma /”,
“mi(ña)sceláneas” ou “sus-
pens(d)iv(d)os.

As estratexias ás que me aca-
bo de referir provocan unha sen-
sación de estrañamento na lec-
tura dun libro inzado de pegadas
dun eu poético que constante-
mente se escribe na busca dun-
ha identidade: “Non quero pen-
durar / en min / etiquetas //
Máis, de cando en / cando, / ta-
mén”. Nas páxinas de Código
poético atopamos polo tanto
unha serie de reflexións do eu,
tanto da súa propia intimidade,
así como da relación co outro e
coa escritura. O seu é un discur-
so intimista, malia as máscaras
das que por veces se apropia pa-
ra a procura dunha certa distan-
cia (“esta tarde
non hai novas
de min”) e pa-
ra non caer “na
reiteración ab-
surda”. De
igual maneira
que a voz que
enuncia os po-
emas ensaia
diversas for-
mas de defini-
ción e autoafir-
mación (“[son]
un tirano-á-
medida / de
meu / para do-
minar / (me)”), tamén intenta,
con resultados desiguais, anovar
a linguaxe da poesía amorosa:
“dosificar os velenos da túa au-
sencia / segundo o que vén indi-
cado no prospecto”. Trátase por
veces dunha linguaxe rota, cons-
truída a partir de elementos co-
tiáns combinados con algún ne-
oloxismo, que prescinde de refe-
rencias eruditas. A escaseza de
mencións onomásticas (tan só
unha alusión a Klimt) e a austeri-
dade do libro no referido a citas,
dedicatorias e outros elementos
paratextuais contrastan coa ten-
dencia seguida por unha boa
parte das voces máis novas da
poesía actual.

Con independencia do que
poidamos deducir dos títulos

sarcástico como filtro necesa-
rio a través do cal ver o mundo,
incluso a preferencia polo dis-
cursivo e ensaístico próximo
ao aforístico exemplarizante
conectaría coa mestría na con-
tención narrativa do seu se-
guinte libro.

Os nervios da cabeza, gaña-
dor que fora do desaparecido
Premio Cidade de Lugo de Na-
rrativa, é unha brutal e desapia-
dada goyesca, un espe-
llo deformador vallein-
clanesco que esper-
pentiza ata absurdizalo
todo o material da na-
rración. Na liña do me-
llor Augusto Monterro-
so, Julio Ramón Ribeiro
ou Jonathan Swift, o li-
bro reúne unha colec-
ción de dezasete contos
de diversa fasquía nos
que o dantesco e insoli-
tamente desproposita-
do beirean por veces o
tremendismo truculento do ab-
surdo cotiá. Mais tamén teñen
cabida nestes contos as formas
do xenuinamente erótico, do
puramente paródico ou do intri-
gantemente perverso. Unha es-
crita de plasticidade cinemato-
gráfica tal que é imposible de ler
sen ser visualizada mentalmen-
te, tan próximos están por veces

crítica

CONTADELIBROS.
Bibliografía céltica

A colección ‘Keltia’, que edita
Toxosoutos, presenta tres no-
vos volumes: Estudos sobre a
época céltica en Galiza, de Le-
andro de Saralegui e Medina,

militar liberal
e celtista de

Ferrol; Os
castros de
Neixón II,
coordinado
por Xurxo
M. Ayán
Vila, que re-
fire as inves-

tiga-cións arqueolóxicas nese
depósito. E finalmente, Os cel-
tas da Península Ibérica, de
Manuel Alberro e Carlos
Jordán Cólera.

Unha ruta diferente

Por el camino primitivo. Pere-
grinar a Compostela, de Jesús
Villamil Vázquez e Manuel Vi-
llanueva de Castro, é un volu-

me editado
pola
Fundación
Caixa Galicia e
Unión Fenosa
que percorre
os pasos do

denomi-nado primeiro cami-
ño a Santiago, que sae de
Oviedo e entra en Galiza pola
Fonsagrada. 

A pequena nobreza

Lóstrego presenta o libro
A fidalguía galega, de Antonio
Presedo Garazo, un dos
maiores especialistas en
historia da Idade Moderna en
Galiza. A través dunha

estrutura me-
tade ensaio
metade
manual, o
libro vainos
mergullando
na evolución
da clase social

dominante na Galiza dos
séculos XVI-XVIII, en como
vivían e como mantiñan o
control sobre a sociedade. �

’’O seu é
un discurso
intimista,
malia as
máscaras
das que
por veces se
apropia para
a procura
dunha certa
distancia”

LIBROSDEFONDO.

Xosé Cermeño,
narrativa no
límite esquizo

Os nervios da cabeza
AAuuttoorr::  Xosé Cermeño.

EEddiittaa::Xerais, 1994.

Xosé Cermeño.

’’Os nervios
da cabezaé
sen dúbida un
dos mellores
libros
de relatos
en galego
dos primeiros
noventa”

>>>

A
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e negro, se un busca a vida a
outra busca formas soamente.

Tratase de dous fotógrafos
novos, ánxel Manso (Ferrol

1975) e Verónica Bellas (As
Pontes-1982). Ánxel Manso de-
cántase por facer unha foto-
grafía que nos pon diante dun-

ha realidade actual, a da soida-
de, na que apenas reparamos.
Así, fotografía un barrio enteiro
moderno e sen vida. Un edifi-
cio con fies-
tras repetidas
e a penas un-
ha man, hu-
manizando a
foto. Fotogra-
fía a rúa, mais
fotografía a
soidade. Utili-
za por demais
a color, como
un bebedizo
que trata de
animar a soi-
dade do ho-
me moderno
e busca que as
composicións sexan equilibra-
das. Estas dúas características
fan da fotografía de Ánxel
Manso algo persoal. Se por un
lado, a color é o toque moder-
no, por outra parte, a busca
dunha composición equilibra-
da dálle un aire académico.
Ambas notas conxugan unha
obra atractiva.

Verónica Bellas, pola súa
mocidade é asidua das mos-
tras de arte en Pontedeume, xa
que leva participando en Art-
xove moitos anos. Comple-
menta a forza da cor de

núan para quen queira
(re)visitalas as raiceiras dun
xeito de contar que Cermeño
–tamén o amentado Cid Cabi-
do ou o carballés Xurxo Borra-
zás, entre outros– predeseñou
e polo que logo avantarían os
cotidianistas desconformes de
certa narrativa presente, que
perdeu porén aquel xenial los-
tregueo humorado e a abraca-
dabrante solución de aglaio fi-
nal que caracterizaba a escrita
deste autor.

Recomendo, vivamente, a
volta a este tomahawk narrati-
vo que dinamita dende a base
a ilusión dunha sociedade or-
ganizada e feliz, galgando so-
bre as nosas contradicións e
arrepíos con arroutos de luci-
dez visionaria para lembrarnos
que somos tan simplemente
complexos que se impón un
ollar diferente, por diverxente,
para enfocar como cómpre a
óptica do humano. Xosé Cer-
meño: narrativa no límite es-
quizo.�

Armando Requeixo

Novembro fotográfico é unha
actividade que se desenvolve
no Concello de Pontedeume, e
vai para a quinta edición. Nesta
xeira presenta dous fotógrafos,
que fan da exposición, unha
mostra redonda, xa que a obra
de cada un deles complemen-
ta a do outro. Se un resalta a
cor, a outra traballa en branco

ANOSATERRA
27 DE NOVEMBRO - 3 DE DECEMBRO DE 2008

Emma Ríos, autora revelación en
Expocómic.A autora de A proba de

balas fíxose con este premio grazas

ao seu traballo na obra colectiva Os

reis elfos: historias de Faerie 2 (Dol-

men Editorial), e as súa creacións en

Barsowia,a revista do colectivo Pola-

qia. O álbum colectivo escrito polo

catalán Víctor Santos contou tamén

coa participación de David Rubín.�

ARTE.

Dous fotógrafos
novos,
Ánxel Manso e
Verónica Bellas

Novembro Fotográfico
AAuuttoorreess::    Ánxel Manso e Verónica Bellas.

LLuuggaarr::    Casa da Cultura, Praza do Con-

vento. Pontedeume.

Cuqueixo, de Verónica Bellas.

>>>

’’Se un resalta
a cor, a outra
traballa
en branco
e negro,
se un busca
a vida
a outra busca
formas”

>>>
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crítica
pon proba a súa profesionali-
dade de xeito competente,
mais a proposta non lles posi-
bilita desenvolver o seu traba-
llo. O resultado é un espectácu-
lo uniforme, repetitivo, aburri-
do en varios treitos. Só de can-
do en vez se rompe a rutina
grazas a espléndida música de
Fran Pérez. A segunda parte
eleva algo a temperatura, pero
é responsabilidade de Brecht,
dun texto que descarga toda a
súa artillaría moral nese tramo
da función. 

Talvez sexa unha cuestión
de orzamento, de tempo para
o ensaio, para o matiz, para o
afondamento na complexa
malla tecida por Brecht. Pero,
en todo caso, o obxectivo que-
da por riba das posibilidades
da montaxe.�

Manuel Xestoso

Riddley Scott, aquel a quen tan-
to adoramos por obras como Os
duelistas, Blade Runner ou
Alien, entre outras, de cando en
vez métese en lameiros tremen-
dos, en produtos nos que tenta á
sorte polo camiño das fazañas
bélicas a maior gloria do Impe-
rio Americano. A estas alturas da
historia non se pode negar a va-
lía de Scott como un gran domi-
nador da arte visual: sabe onde
colocar a cámara, onde levar os
actores, dirixilos e mostrar ao es-
pectador unha historia, conser-
vando o ritmo como se se trata-
se dunha peza musical ou unha
novela; sabe, en suma “pintar” a
obra e mostrarlla ao espectador. 

A utilización de efectos

reflíctese neste insinuante xogo
de máscaras que agocha unha
cuestión ideolóxica de maior
calado: a inocencia supón un
atranco para a super-
vivencia na dinámica
social. A gran lección
moral de Brecht é for-
mular estes interro-
gantes sen darlles res-
posta, abrindo vieiros
na mente do especta-
dor mais sen asfaltar
ningún, deixando que
a incomodidade da
viaxe favoreza a refle-
xión. E a obra, daque-
la, pode parecer –que
non o é– áspera e difí-
cil. 

Os directores, ás ve-
ces, ao atoparen un
texto así, optan por
“alixeiralo” levándoo
ao campo da farsa, introducin-
do un humor alleo ao texto e
unhas referencias á actualidade
collidas polos pelos. Lamenta-
belmente, este parece ser o caso

o ben e o mal no comporta-
mento dos seres humanos. Ou
polo menos, na medida en que
un tema ético deixa de ser polí-
tico, xa que o desenvolvemen-
to da trama apunta cara á con-
vicción de que a moralidade
dunha sociedade está condi-
cionada polo seu sistema eco-
nómico. “Como vou ser boa co
caro que está todo?” pregúnta-
se a protagonista.

En A boa persoa de Sezuán,
a xustiza só pode acadarse
practicando as estratexias do
mal, as iniquidades que o ben
tenta combater. A prostituta
Xen Te, a quen os deuses favo-
receron por ser a única boa
persoa que atoparon na terra,
vese acosada por unha caterva
de parasitos que queren apro-
veitarse do seu progreso. Para
subsistir, Xen Te debe inventar
un personaxe –un seu curmán,
Xui Ta, frío e sen escrúpulos–
que imporá a orde nos seus
asuntos. O conflito entre a ho-
nestidade e o sentido práctico

Ánxel coa súa mostra en bran-
co e negro. Verónica só nos
presenta formas, para que ca-
da espectador imaxine. Utiliza
a cámara como un medio, non
para mostrar a realidade, se-
nón para crear novas realida-
des. Ela retrata fungos, para
que nos vexamos montañas.
Retrata queixos e nos vemos
formas. E a creación, xa que
nun principio foi a luz. Tal na
obra que nos presenta Veróni-
ca Bellas que está feita a base
de luz.

Este Novembro fotográfico,
comisariado polo bibliotecario
de Pontedeume, Alexandre
Cainzos, está inserido dentro
do Outono fotográfico que co-
ordena a Casa da Xuventude de
Ourense, e que será exposto
noutras localidades galegas.�

Xesús Andrés López Piñeiro

Despois de vinte e cinco anos
de existencia, o CDG incorpora
ao seu repertorio a Bertold
Brecht e faino cunha das súas
obras máis populares, A boa
persoa de Sezuán. Para come-
zar a desfacer equívocos, diga-
mos dende o principio que non
se trata dun exemplo do teatro
político que cultivou Brecht ao
longo da súa carreira, senón
dun texto de gran substrato
moral, dunha historia que pre-
tende ilustrar a dialéctica entre

da montaxe que o director Nu-
no Cardoso pon en pé para o
CDG. O resultado non está a al-
tura de Brecht nin do que se su-

pón que debe ser a ins-
titución teatral por an-
tonomasia do país. Fa-
cer que os deuses apa-
rezan vestidos de Su-
permán ou de Bin La-
den –por exemplo– é
obvio e chocalleiro; un
vestiario caricaturesco
distrae do carácter
dramático dos perso-
naxes; unha esceno-
grafía máis ben pobre
desvía a atención da
natureza de parábola
–de fábula oriental– do
texto brechtiano. Que
cada un dos actores te-
ña que representar ca-
tro ou cinco persona-

xes provoca monotonía e, o
que é peor, que a individualida-
de de cada un destes persona-
xes se dilúa nunha masa amor-
fa. Non é culpa deles: a maioría

O universo de Pessoa a través da
danza.Vén de estrearse en Ferrol Fe-

minine, a montaxe da Compañía

Paulo Ribeiro coproducida polo Cen-

tro Coreográfico Galego, que indaga

no universo do poeta Fernando Pes-

soa a través da ollada de cinco mulle-

res, interpretadas por Elisabeth Lam-

beck, Erika Guastamacchia, Leonor

Keil, Sao Castro e Margarida Gonçal-

ves. Feminine percorrerá Galiza e

Portugal até o mes de febreiro.�

’’O resultado
non está
a altura
de Brecht
nin do que
se supón
que debe ser
a institución
teatral por
antonomasia
do país”

>>>

TEATRO.

Un Brecht
monótono

A boa persoa de Sezuán,
de Bertold Brecht
CCoommppaaññííaa::  Centro Dramático Galego.

DDiirreecccciióónn::  Nuno Cardoso.

EElleennccoo:: Rosa Álvarez, César Cambeiro,

Antón Coucheiro, Mónica García, Rocío

González, Roberto Leal, Rebeca Monte-

ro, Marta Pazos, Alberto Rolán, Machi

Salgado, Toni Salgado e Hugo Torres.

Un intre da representación de  A boa persoa de Sezuán.

CINEMA.

Espías
que fan turismo    

Rede de mentiras
DDiirreecccciióónn::  Ridley Scott.

EElleennccoo::Leonardo di Caprio, Russell Cro-

we, Mark Strong, Golshifteh Farahani.
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flito no Oriente Medio. Vén ser a
antítese da película dos irmáns
Coen da que se falaba hai unhas
semanas. O que nos Coen era a
demostración de que a
CIA non é máis que un
fato de chafalleiros ig-
norantes e cun terríbel
poder que ninguén
controla, aquí é o con-
trario, a CIA é unha
gran organización ca-
paz de controlar desde
os seus satélites e
avións cada paso que
dá calquera cidadán en
calquera parte do
mundo; sabe o que está
a dicir polos seus teléfo-
nos móviles e está infli-
trada en calquera organización,
colabora con diferentes países e
a súa actuación no medio do
conflito é un éxito absoluto. Sa-
bemos que non é así, pero ta-
mén sabemos que Supermán
non existe e para o caso vén ser o
mesmo. 

Non é que se trate de partir

ao medio o mundo do terroris-
mo e contraterrorismo, en bos e
maos, non hai métodos éticos
nin morais, pero no caso dos te-
rroristas islámicos só os move o
seu fanatismo relixioso (segun-
do a película) e no caso da CIA,
combater ese fanatismo des-
truindo a súa organización. O
asunto é ben simplista e, a partir
de aí calquera cousa pode pasar,
mesmo que Leonardo di Caprio
fale árabe e non dea o cante de
guiri no medio dun zoco de Am-
man, ou que Russell Crowe pase
por supersabichón burócrata
que controla coas súas cámaras
o mundo inteiro. Demasiado
simplista de tan rebuscado. 

Sabemos que a realidade
non é así, que as desfeitas da po-
lítica Bush no Oriente Medio,
por mor de alianzas económi-
cas cos grandes xeques do pe-
tróleo, levaron á situación ac-
tual, de guerras enfrontadas e
loitas internas nos mesmos paí-
ses árabes. E sabemos tamén
que os fallos da CIA son canta-
dos e tan evidentes que nin sou-
beron anticiparse a feitos tan so-
noros como o 11-S. 

Pois ben, como todo é incrí-
bel, mesmo que os bos se salven
a toque de corneta de Cabaleiría
ou o espía imposíbel se namore
dunha guapa iraniana sen pre-
xuizos e completamente desin-

hibida nunha Xordania
da que só se miran os
hoteis e os barrios mar-
xinais. E esa é toda a vi-
sión que o americano
ten do mundo árabe:
hoteis de luxo e zocos
con pinchos morunos
cheos de moscas. Un-
ha falta de respecto;
calquera que viaxase
polos países musul-
máns sabe que hai ou-
tras cousas. Aparte de
espías da CIA aos que
só lles falta un letreiro

con luces na gorra.
PROPOSTA: Revisar as vellas

películas en branco e negro de
espías antigos, en lugares exóti-
cos como Estambul, onde os te-
léfonos eran negros e da baque-
lita. Máis que nada por hixiene
mental, por desengraxar.�

J.A. Xesteira

especiais, a montaxe de esceas
violentas, a tensión, a explica-
ción do tema (nada fácil, tendo
en conta que se trata de concep-
tos bastante enleados, máis aín-
da para o espectador medio
norteamericano, pouco familia-
rizado con saltos de escenarios

da acción e subtítulos para diá-
logos en árabe). Outra cousa é o
que trate de contar. A película
está baseada nunha novela es-
crita por un xornalista do Was-
hington Post, David Ignatius,
unha especie de historieta pou-
co críbel sobre as forzas en con-

Xabier López López

G razas a Emma Alexandra
xa non trasnoito tanto co-

ma antes. De feito, pódese dicir
que nada en absoluto, de aí que
o noutrora estrambótico pano-
rama de quedar un sábado á
noite na casa xa se vén conver-
tendo nunha rutina máis ou
menos recoñecible. A cousa,
con todo –e quen mo ía dicir,
ave nocturna reincidente e ta-
bernaria– ten as súas vantaxes.
Tal e como anda a lea dos pre-
zos, un bótase a contar as tapas,
as cañase as copas que non fo-
ron e aínda remata por enten-
der a angueira dos nosos pais,
abríndonos contas de aforro in-
fantil e mexendo aquelas hu-
chas de vidro afumado cabo
das nosas atentas orelliñas co
degoro de que nos deixásemos
engaiolar pola metálica furri-
queira coa que comezan as
grandes fortunas. Non se con-
sola quen non quere. Un sába-
do á noite na casa é o pretexto
para sentir o peto cheo, ou, se o
prefiren, non tan dolorosamen-
te baleiro. Mesmo botando
contas un pode se permitir un-
ha visita á libraría máis próxima
e saír gañando. Para preparar
unha saturday nightben aque-
ladiña. Para calzar as pantuflas,
sentar na butaca, botar unha
manta nas pernas, e mentres a
banda sonora de cada sábado
vai afinando as cordas aí fóra
(freadas, bucinas, berros e
chundachundas) somerxerse
na lectura dun bo libro. Para
volver saber que o mundo real,
o que non sabe de datas, mo-
das, convencións nin almana-
ques, segue estando aí, entre as
gozosas liñas do milagre litera-
rio. Para facer un pequeno des-
canso, camiñar na punta dos
pés, asomar o nariz no berce da
bela dormente e estremecerse
ante a infinidade de novelas
que nos restan por ler, ante o
mundo de historias que nos
quedan por contar. �

SATURDAY
NIGHT

’’

Un sábado á noite
é o pretexto para sentir
o peto cheo”

’’

’’A visióndo
mundo árabe
consiste en
hoteis de luxo
e zocos con
pinchos
morunos
cheos de
moscas”

Vítor Coyote e Luís Tosar na es-
trea de Afranio.O auditorio muni-

cipal de Goián acolle a estrea, o do-

mingo 30 de novembro, deste docu-

mental de Alén Filmes dirixido por

Vítor Coyote e protaganizado por

Luís Tosar. A película, que relata a pe-

ripecia vital de Alonso Ríos como fu-

xido, pecha as III Xornadas sobre a

Represión Antofranquista do Baixo

Miño. Tras a proxección, director e

actor acompañarán ao historiador

Bieito Alonso nunha mesa redonda

sobre a figura do político galego.�

Leonardo DiCaprio [á esquerda] e  Russeell Crowe [abaixo] en Rede de mentiras. 

Vítor Coyote,director de Afranio.
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como novidade un formato
mixto no que se permite que
asista o público en xeral e ta-
mén docentes aos que se lles
recoñecerá a homologación
das xornadas.  As xornadas “A
Galiza das Irmandades- Unha
Perspectiva Actual”  están ho-
mologadas para ensinantes e
os organizadores procuran
que inciden no mundo do en-
sino “para que os máis novos
coñezan esta parte da historia
do noso país a través das ensi-
nanzas dos seus mestres e de
unidades didácticas”. As con-
ferencias estarán complemen-
tadas con dous roteiros guia-
dos pola cidade.

O ciclo comezou cunha
charla de Francisco Rodríguez
(“A vixencia do Manifesto de
1918”) e unha mesa redonda
de partidos sobre a organiza-
ción territorial. Os actos conti-
núaos o 2 de decembro o histo-
riador Xoán C. Garrido (“Do lo-
cal ao nacional); o día 3 Encar-
na Otero (“A soberanía estéti-
ca”) e o dia 4, a xornalista Mar-
garita Ledo (“Prensa en cons-
trución”).  Xa en xaneiro fala-
rán María Pilar García Negro,
Xosé Díaz e Antón Bao, para
pechar o ciclo o 31 de xaneiro
Lois Diéguez coa charla “Lugo
desde os nosos ollos, paseo po-
la historia e as súas xentes”.�

X.C.
En novembro de 1918 cele-
brouse na capital lucense unha
relevante reunión que marcou
un ponto e aparte no ideario do
nacionalismo galego. Convoca-
dos polas Irmandades da Fala a
reunión considérase o paso do
rexionalismo a unha nova for-
mulación política que xira arre-
dor da definición nacional de
Galicia e cifra na consecución
da Autonomía Integral e na co-
oficialidade do idioma os ob-
xectivos políticos que han capi-
talizar toda a actividade das dú-
as décadas posteriores que cul-
minarían coa aprobación ple-
biscitaria do primeiro Estatuto
de Autonomía de Galicia.

A asemblea aprobou un
manifesto que recollía a repre-
sentatividade de 67 sociedades
agrarias e cinco centros cultu-
rais, recibindo a adhesión de
cinco federacións agrarias, on-
ce concellos e  máis de corenta
e nove asociacións e diversas
personalidades.

En 1999 o manuscrito do
Manifesto foi adquirido pola
Fundación Galiza Sempre e

depositado no Museo do Pobo
Galego. Agora a  a fundación
nacionalista vén de publicar
unha edición facsímile daquel
texto, cunha introdución do
historiador Xusto G. Beramen-
di, situándoo no contexto his-
tórico. Para o catedrático de
Historia Contemporánea da
Universidade de Santiago “os
aspectos máis interesantes do
programa, por específicos, son
os que se refiren á reformula-
ción do Estado español. Con-
secuentes coa idea de que Gali-
cia é unha nación e España un
Estado no que coexisten varias
nacións, os redactores enume-
ran unha serie de reivindica-
cións que implican un sistema
ibérico federal ou confederal
auténtico”.

NUMEROSOS ACTOS. Até o próximo
31 de xaneiro, a Area de Cultu-
ra da Deputación de Lugo e
máis a AS-PG (Asociación So-
cio-Pedagóxica Galega), teñen
en marcha un ciclo de confe-
rencias e debates sobre o signi-
ficado do histórico acordo polí-
tico. As conferencias presentan

A Fundación Galiza Sempre publica
o facsímile do histórico manifesto

Lugo concentra
os actos dos 90 anos
da Asemblea Nacionalista

Xosé Lois García

D esde os primeiros momentos da colonización portu-
guesa en África, os misioneiros afanáronse por pe-

netrar en diversos espazos selváticos para potenciar a con-
quista militar, mais cunha táctica ben diferente. A prédica
relixiosa e proselitista non tería resultados positivos só em-
pregando a forza. Tanto os xesuítas como as ordes mendi-
cantes inventaron a mellor arma de convencemento e
achega dos nativos utilizando as linguas locais. O esforzo
daqueles colonizadores relixiosos, durante séculos, foi a
de recoller palabras e termos, con obrigada urxencia, e
compor vocabularios, gramáticas e dicionarios.

Pese a alteración que implicou unha colonización de-
vastadora, como as que se produciron no século XV e XVI,
a igrexa mantivo unha serie de feudos, aínda que minori-
tarios, nos que o suxeito branco introducíase falando a

propia lingua do coloniza-
do, para mais adiante man-
telo como un ser alienado e
subxugado. Vemos como a
aprendizaxe da lingua dos
naturais serviulles aos mi-
sioneiros para manipular a
situación e logo obrigalos a
que asumisen e falasen o
idioma foráneo.
O alsaciano Estermann, que
chegou a Angola en 1924,
escribiu tres volumes, titula-
dos: Etnografia de Angola,
que supuxo unha ardua in-
vestigación de diversos
comportamentos dos natu-
rais e, tamén, un traballo
científico sobre as diversas
linguas angolanas. A contri-

bución de Estermann consolida aquela vella vocación dos
misioneiros colonizadores de filtrarse por medio da lingua
no dominio das tribos e atraelas ao circuíto de domina-
ción. Os traballos deixados por este clérigo francés mere-
cen un enorme respecto no que toca ás investigacións rea-
lizadas de todo tipo, moi diferente ao que realizaban os
portugueses.

A colonización salazarista en alianza coa igrexa, votou
man daquelas vellas gramáticas e vocabularios para estru-
turar diversos temarios de doutrina panfletaria. E nesa
propaganda atopamos os exhortos do Padre António da
Silva Maia, misioneiro secular da arquidiócese de Luanda
e autor de Lições de Gramática de Quimbundo.Pero dun-
ha variada propaganda dogmática do rexime de Salazar e
da igrexa do cardeal Cerejeira que o Padre da Silva Maia foi
artífice de tratados, como: “Primeiros elementos da Dou-
trina Cristiã, en Kimbundo”; “O meu libro de Orações e
Cânticos, en kimbundo”; “Evangelhos dos Domingos e
Festas, en kikongo”; “Catecismo para a Primeira Co-
munhão particular, en Mbundo”; “Catecismo da Doutri-
na Cristiã, de S. Pio X, en Kimbundo”. Todo un despregue
propagandístico onde as opcións optadas por Silva Maia
irradian un rancio tridentinismo que se mesturou co reac-
cionarismo máis compulsivo e practicado nas colonias.
Por iso que a lingua kimbunda, para os misioneiros portu-
gueses, era un medio para consolidar un fin, a alienación
dos africanos. �

GRAMÁTICAS E 
MISIONEIROS EN ÁFRICA

’’ ECOS LUSÓFONOS

Xoán Costa, presidente da AS-PG e o deputado provincial lugués Antón Bao, cando asinaron o convenio de colaboración para ce-

lebrar o aniversario da Asemblea Nacionalista.
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Manuel Xestoso
Unha caricia, a calor dun asento
que se acaba de deixar, o alento
sobre unha superficie de vidro,
o son do rozamento da roupa
ao camiñar… Todos son exem-
plos do que Marcel Duchamp
bautizou coma infraleves. Abú-
sase tanto dos termos minimal
e conceptualque, para referirse
a obra de Waltercio Caldas (Rio
de Janeiro, 1946) presente na
exposición do CGAC, resulta
máis ilustrativo apelar ao con-
cepto duchampiano, unha no-
ción que remite a unha activi-
dade invisíbel mais, non obs-
tante, portadora dunha inxente
cantidade de enerxía. 

Caldas, un artista desenvolvi-
do á sombra da herdanza do
movemento neoconcreto brasi-
leiro e do conceptualismo dos
anos setenta, constrúe nesta
mostra un espazo poético no
que conflúen presencias e au-
sencias, palabra e son, idea e ob-
xecto. Con materiais pouco ha-
bituais na escultura –metacrila-
to, la, algodón…– elabora obras
que se resisten a calquera descri-
ción, unha especie de debuxos
espaciais onde o diálogo entre o
visíbel e o invisíbel adquire unha
tensión case insoportábel, un
fráxil e delicado equilibrio. Non
se trata da tan traída e levada
desmaterialización da obra –xa
que o obxecto segue a ter unha

así en evidencia a insubstanciali-
dade do pensamento ligado á
forzada celeridade das socieda-
des modernas. Moito diso hai na
irónica –ao tempo que poética–
instalación do piso superior, Su-
perficie internacional. 

A versatilidade do conxunto,
o colorido xogo de interrelacións
que se estabelece entre as distin-
tas obras até configurar unha
gran instalación variada pero co-
herente, o sentido lúdico que
anima moitas das pezas… son
outras tantas razóns para gozar
cunha exposición na que Wal-
tercio Caldas nos descobre, con
sutileza e lirismo, as ilimitadas
posibilidades ocultas tras os ar-
canos da percepción, os segre-
dos que aínda podemos dispu-
tarlle á realidade.�

Fragmentos de cor aplicados
directamente sobre as paredes
do edificio, corpos en equilibrio
precario, fíos de la e gasas con-
trapostos a pedras e lacas de me-
tacrilato… Resulta sorprendente
como os obxectos de Caldas re-
producen os mecanismos da
percepción, a dialéctica entre o
que cremos reter do real e a ela-
boración que desas impresións
fai a nosa subxectividade. Neste

importancia fundamental na
obra deste artista– senón dun
acentuado proceso de adelgaza-
mento que a materia sofre até
atopar a estrutura mínima que
pode sostela. 

Malia as aparencias, a materia
configúrase como o ingrediente
principal da escultura de Caldas.
Mais non a materia “real”, pre-
sente na obra, senón a suxerida.
Habitualmente, fálase do seu in-
terese polo baleiro. En realidade,
habería que falar do que a ausen-
cia suxire, da latencia da súa poé-
tica. Toda escultura inaugura un-
ha relación co espazo que ocupa,
mais tamén co que a arrodea
–como lugar susceptíbel de ser
invadido por ela. Waltercio Cal-
das visibiliza esa atracción exis-
tente entre obra e espazo espin-
do a primeira, mais deixando in-
tacto o seu vínculo co segundo:
centra a súa atención nas forzas
incorpóreas que motivan que os
corpos se nos aparezan como ta-
les, desvelando así todo o seu
caudal de riquezas e estimulan-
do a intuición e a fantasía do es-
pectador. Até o punto en que un
se pregunta onde reside a estraña
poesía que destilan as súas crea-
cións, se nos obxectos ofrecido á
vista ou na inventiva que estes
poñen en funcionamento. Un
procedemento semellante ao
dos silencios de John Cage ou o
de Paul Celan.

sentido, a mención explícita que
se fai de Platón no título dunha
das súas obras remítenos ao mi-
to da caverna, á sempiterna inte-
rrogación sobre os límites do no-
so entendemento, fatalmente
acoutado polo noso modo de
enfocar a realidade. E lembre-
mos, para retomar o inicio deste
comentario, que a proxección
de sombras foi un dos infraleves
máis estudados por Duchamp. 

Nunha época marcada pola
sobreprodución de imaxes a ca-
da máis perentorias e fugaces, a
obra deste artista aparécesenos
como un refrescante exercicio
de dislocación da mirada super-
ficial. As esculturas desta mostra
reclaman un tempo de visión di-
latado para explotar todas as sú-
as eventuais lecturas, poñendo

O fráxil equilibrio de Waltercio Caldas
A exposición do artista brasileiro que aínda se pode
visitar no CGAC até o próximo 7 de decembro
presenta un conxunto de obras que interactúa
entre si e coa imaxinación do espectador para
indagar nos segredos da percepción

Paisagem (pormenor), 2007 e [á dereita] Superficie internacional, 2008. MARK RITCHIE

Vista xeral da exposición de Waltercio Caldas no CGAC, 2008. MARK RITCHIE

’’O ingrediente principal
da escultura de Caldas non
é a materia “real”, presente
na obra, senón a suxerida”
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Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

NNa Estación Marítima
de Vigo estanse a ex-
poñer os azulexos
que se emprazaron

nas súas dependencias da rúa
Colón do xornal Faro de Vigo
entre os anos 1913 e 1914. Al-
gúns destes curiosos e históricos
ornamentos fóronse perdendo
co paso do tempo, pero unha
boa parte deles resistiron até os
anos sesenta, cando se produ-
ciu a remodelación do antigo
edificio onde se emprazaba a re-

dacción e talleres do rotativo de-
cano da prensa estatal. 

A partir de 2006 foron recupe-
rados polo xornal vigués, unha
vez que se levou a cabo a súa res-
tauración, estando considera-
dos polos expertos coma unha
mostra única do cartelismo co-
mercial da segunda década do
pasado século. Os azulexos fo-
ran realizados nunha fábrica
belga que foi destruída na gran
guerra que asolou Europa entre
1914 e 1918.

Estes mosaicos, de gran valor,
non só estético senón tamén
histórico, representan imaxes de

MA A INE.40.ZG

A historia comercial nos azulexos 

CEN ANOS DE PUBLICIDADE MURAL
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través doutros medios, xa que
sobresaían pola súa brillantez.

A pesar de ter tras de si preto
dun século de historia, moitos
deses mosaicos conservan unha
intensidade e beleza semellante

grandes firmas comerciais da
época, salientando os fondos e
as cores nos que foran realiza-
dos, así coma a figuración e ima-
xinería que representan as súas
formas. Serven tamén para co-
ñecer a sociedade daquel na-
cente novo mundo no que a pu-
blicidade representaba algo
máis que un anuncio comercial.
Dalgún xeito tratábase de chegar
ao subconsciente da xente a tra-
vés dun xeito distinto ao que se
fixera até daquela. Coa arte ex-
posta por Faro de Vigopretendí-
ase facer unha ilusión óptica a
cor que aínda non era posíbel a

ou superior á que poden ter ho-
xe en día os máis modernos so-
portes publicitarios, menos da-
dos a vistosidade e a luminosi-
dade e máis dispostos a chegar
por calquera medio aos consu-
midores, nos que a estética non
é a súa principal característica,
malia que toda comparación se-
xa odiosa e moito máis de se tra-
tar de épocas tan distintas.

Na variada temática destes
mosaicos encontrámonos con
anuncios que, nalgúns casos, re-
presentan firmas comerciais
que chegan até os nosos días, co-
mo “Augas de Mondariz”, “Xa-

bón La Toja” ou “Anís de La As-
turiana”. Loxicamente nos tem-
pos que corren cambiaron a súa
mensaxe e tamén a forma de di-
rixirse, pero continúan a conser-
var un fondo identificador que

MA AzG
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entrelaza ambos períodos histó-
ricos, o afianzamento dun sécu-
lo e o nacemento doutro con
preto dun século de diferenza.

Outros remítennos directa-
mente á sociedade daquela épo-
ca e a ese mundo no que se con-
vidaba os galegos a facer afasta-
das viaxes ultramarinas para
buscar unha vida mellor. Era o
tempo das grandes navieiras
que anunciaban saídas dende o
porto de Vigo até terras america-
nas. Outros sinxelamente anun-
ciaban casas comerciais da épo-
ca ou curiosos medicamentos
para revitalizar o ánimo.�

MA A INE.41.ZG

lexos de Faro de Vigo
’’A pesar de ter un século

de historia, conservan
unha intensidade e beleza
superior á que poden
ter hoxe os máis modernos
soportes”

’’Na súa variada temática
encontrámonos
con anuncios que, nalgúns
casos, representan
firmas que chegan
até os nosos días”
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AAimaxe deses rudos
homes reflicte na
súa faciana o mo-
mento crucial que

representa o maior ritual de
Galicia nos crús meses de in-
verno. O sacrificio do porco é
moito máis que un simple rito
no noso país para converterse
nunha especie de relixión
anual que, ás veces, supera en
moito a outras tradicións de
raigame internacional coma
poidan ser o Nadal, co que
comparte prac-
ticamente da-
tas, ou a Sema-
na Santa.

O porco re-
presenta na
cultura galega o
que o cabrito
n a  h e b r e a .
Arredor dunha
m a s e i r a  o s
máis curtidos
sacrifican a este
celebérrimo
animal que, ao
longo dun ano,
recibiu todos os
parabéns e me-
llores manxares
que queira de-
gustar. Aínda que se caracteri-
za por ser unha agarimosa bes-
ta que aprecia especialmente
os que con el tratan, é certo
que cada cocho ten o seu San
Martiño, esa data na que en-
trega a vida a punta de coitelo,
para que logo se podan sabo-
rear as súas sempre exquisitas
partes, que contan coa pecu-
liaridade de que cada unha de-
las ten un sabor distinto.

Pero antes de que o porco
chegue ao sal, o ritual do seu
sacrificio non deixa indiferen-
te a ninguén. A súa morte é re-
alizada por eses individuos
aguerridos que logo se encar-
gan de pelarlle as serdas con
rasquetas, deixando o seu cor-
po limpo de pelo. Logo un fa-
cho de palla introdúceselle no
bandullo a fin de aproveitalo,
mentres se valeira o seu inte-
rior. Del sairán os primeiros
manxares para ser degustados
e facer así esa primeira comi-

da na que se celebra a morte
do marrán. Así, nese xantar
comeráselle o fígado acompa-
ñado con cachelos, mentres
que de sobremesa serviranse
unhas filloas feitas co sangue
do inmolado. Previamente, as
mulleres encargaranse de ir
lavar as tripas do cocho a un
río limpo no que as ras cantan
de ledicia porque se aventura
a gran festa. Mentres, as troi-
tas aproxímanse para degus-
tar algún resto do gran rei da
mesa galega, en tanto que un-
ha ave de rapina observa den-
de o alto dun vello salgueiro

esa parte do
espectáculo
agardando a
que remate pa-
ra facerse ela
tamén cunha
proba do sacri-
ficado.
A matanza do
porco non re-
mata co seu
acoitelamento,
porque, ás 24
horas da morte
e de ser colga-
do nun cham-
brico polos pes
de detrás para
que arrefríe, a
súa carne, o

seu corpo é partido en distin-
tos cachos ben diferenciados
para salgalos, labor este moi
importante, xa que de non fa-
celo ben pódese tirar pola bor-
da o traballo dun ano. Ade-
mais, escóllense as frebas que
logo se converterán en coste-
letas ou bistés e tamén eses
coiros que irán á pota para fa-
cer ese exquisito manxar que
son os roxóns. Tamén se elixe
a carne coa que se elabora a
zorza que irá parar os mellores
padais e coa que logo se farán
chourizos e longaínzas. Todo
iso no máis espléndido e ma-
rabilloso ritual do ano que re-
mata, como non podía ser
doutro xeito, cunha magnífica
cea na que un guiso de pata-
cas con carne do porco recén
sacrificado, xunto a esas en-
sanguentadas filloas, poñen
fin a algún dos máis fermosos
días do ano e sinalan o come-
zo dunha nova xeira.�

O gran ritual do inverno

MA A INE.42.ZG ANOSATERRA
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A MATANZA DO PORCO

’’É a data na que entrega
a vida a punta de coitelo,
para que se poidan
saborear as súas exquisitas
partes, que teñen
a peculiaridade de contar
cada unha cun sabor
distinto”
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M.B.

EEn 1939 as minas de
Fontao, pequena pa-
rroquia de Vila de Cru-
ces, ocupaban os pri-

meiros postos no ranking das
explotacións de volframio máis
produtivas do mundo. Alemáns
e ingleses disputábanse o con-
trol do mineral, clave na indus-
tria bélica da II Guerra Mundial,
e Fontao pasou a ser un punto
quente na estratexia de ambas
potencias. As ambicións inter-
nacionais mudarían totalmente
o devir da comarca e das súas
xentes. A historia recóllese na ex-
posición e no volume Fontao na
retinapromovidos pola Conse-
llaría de Vivenda e Solo. 

A través da colección fotográ-
fica, que se conserva no Museo

volframio en Galiza, que recolle
nun dos apartados os paneis da
montaxe expositiva de Fontao
na retina, argallada con fotogra-
fías históricas e textos de Eliseo
Fernández. A nova mostra está
organizada pola Sociedade Mi-
neralóxica de Galicia e persegue
afondar no papel que a minaría
xogou para a economía galega.

O DESPEGUE DE FONTAO. A historia
contemporánea de Fontao está
escrita con volframio, un mine-
ral que até principios do século
XX, coa produción industrial das
lámpadas incandescentes e as
aliaxes resistentes do aceiro, non
foi rendíbel. Se até esa época a
explotación en Fontao fíxose de
xeito artesanal, o cambio de sé-
culo e as novas circunstancias fi-
xeron que os capitalistas ingleses
adquirisen todas as minas e cre-
asen o complexo “The San Finx
Tin Mine Ltd.”, profesionalizan-
do os labores de extracción. 

Dende entón, Fontao sufriu
varias crises, mudou de propie-
tarios e viuse afectada polo
crack do 29, pero sería a II Gue-
rra Mundial a que lle daría a vi-
raxe definitiva. A vitoria de Fran-
co facilitou que os irmáns Fer-
nando e César Cort controlasen
as minas nos tempos de maior
actividade, e foi neses anos de
posguerra cando o volframio
comezou a subir o prezo polo
interese que Hitler tiña nel, para
a blindaxe dos seus tanques e a
preparación dos proxectís. 

A maior parte do mineral de
Fontao dirixiuse, a partir de

Provincial de Pontevedra, e das
doazóns e préstamos de particu-
lares e entidades relacionadas co
mundo da minaría, a exposición
e o volume propoñen un perco-
rrido pola historia da mina. O 28
de novembro inaugúrase na Es-
cola Técnica Superior de Enxe-
ñeiros de Minas, no campus vi-
gués, a exposición A minaría do

A batalla de alemáns e ingleses en V
O volframio deixou nas minas de Fontao (Vila de Cruces)
unha historia forxada a golpe de pico e forza humana.
Contrabandistas, febre económica, espías aliados e riqueza
desmedida compoñen parte do quebracabezas que agora
se arma no volume e na exposición Fontao na retina

ANOSATERRA
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MA A INE.44.ZG

A HISTORIA GRÁFICA DAS MINAS DE FONTAO

Centos de presos políticos asturianos chegaron á zona ao crearse o destacamento penal de Fontao.

Lavando o mineral.

’’A consecuencia inmediata
desa competencia
entre alemáns e ingleses
foi a suba astronómica
do prezo do volframio”

’’Mentres outras partes
de Galiza emigraban e
envellecían, Fontao
medraba demográfica e
economicamente” 

’’O número de mineiros
que traballaba en Fontao
nos anos da febre
achegouse a 4.000”
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1938, cara  a Alemaña a través da
firma Hispano Marroquí de
Transportes (HISMA). Como si-
nala Eliseo Fernández no volu-
me “ao estourar a II Guerra
Mundial, a diplomacia dos paí-
ses aliados decidiu pola súa par-
te emprender un programa de
compras preventivas, dirixido a
privar a Alemaña dos produtos
necesarios para a súa industria
bélica, como o volframio”. De se
conseguir interromper o submi-
nistro, os aliados calculaban que
“a industria bélica alemá queda-
ría practicamente paralizada e
con iso a guerra estaría gañada”.

A consecuencia inmediata
desa competencia entre ale-
máns e ingleses foi a suba as-
tronómica do prezo do volfra-
mio. E o réxime franquista
aproveitouse. Por vía impositi-
va, o pago do material debería-
se efectuar en pesetas e cada
quilogramo estaba gravado
con 100 pesetas de impostos.

O incremento da produción
de volframio supuxo un revulsi-
vo na comarca. Mentres outras
partes de Galiza emigraban e
avellentaban, Fontao medraba
demográfica e economicamen-

te. E, en paralelo ao comercio le-
gal, teceuse unha rede compos-
ta de estraperlistas e traballado-
res clandestinos que rabuña-
ban, ás agachadas e dos xeitos
máis imaxinativos, o material
para fornecer este mercado.

Pero, como explica Eliseo
Fernández, “a riqueza non al-
canzou a todos por igual” e
pronto, nos anos anteriores á
guerra civil, esas desigualdades
“xeraron algunhas formas de loi-
ta de clases, con folgas e mani-

festacións para pedir a mellora
de condicións”. Creouse incluso
o Sindicato Mineiro de Fontao,
que foi disolto pola guerra. 

En plena ditadura, empre-
gouse, ademais, a forza de traba-
llo dos presos políticos. “Para a
empresa significaba unha boa
achega de man de obra a prezo
moi barato”, comenta Eliseo
Fernández. Como el mesmo si-
nala, “en 1943 concretouse a re-
organización do Partido Comu-
nista en Galiza, que estabeleceu

o seu comité clandestino na pro-
pia mina, a cargo de Víctor Gar-
cía Estanillo Brasileño.Pola súa
banda, socialistas e anarquistas
tamén tiñan militantes organi-
zados clandestinamente nas mi-
nas, aínda que non chegaron ao
grao de implantación do PC”.

Segundo as fontes baralla-
das polo historiador, “o núme-
ro de mineiros que traballaba
en Fontao nos anos da febre
achegouse á cifra de 4.000”. “Os
testemuños sinalan que as es-
tradas de acceso á zona parecí-
an rutas de peregrinación nas
primeiras horas do día, cando
os traballadores se achegaban
aos seus postos”, engade.

A terra de Fontao foi remo-

vida e a minaría mudou radi-
calmente a paisaxe, a demo-
grafía e a sociedade de Fontao.
Os nenos aprenderon as estri-
tas normas da fábrica, pero ta-
mén a burlalas e a escapar dos
gardas  que as vixiaban. Coñe-
cían todos os nomes que reci-
bía o material segundo tama-
ño e pureza que tivera. 

Co remate da II Guerra Mun-
dial cae a demanda e comeza o
declive do volframio. O Poboado
Mineiro de Fontao creouse en-
tre 1955 e 1958, pero pronto che-
gou tamén a súa decadencia e
posterior abandono. A explota-
ción en galerías foi paralizada en
1963 e os traballos a ceo aberto
cesaron en 1974. �

es en Vila de Cruces

MA A INE.45.ZG

Tras case catro décadas de de-
socupación total, no ano 2000
o Poboado Mineiro de Fontao
foi adquirido pola Xunta de
Galicia e iniciouse un plan de
rehabilitación que atendía a
creación de vivenda protexida
para novos poboadores.

As primeiras chaves entre-
gáronse en 2003 e dende en-
tón fóronse asentando outras
familias. Recentemente vén

de licitarse, por convocatoria
da Consellaría de Vivenda e
Solo, a rehabilitación do resto
das construcións das minas,
entre elas a igrexa, o cine e a
escola. Todas estas iniciativas
enmárcanse no proxecto de
posta en marcha do conxunto
do Parque Mineiro e de crea-
ción do Taller da Memoria da
Minaría Galega do Wolfram.

En paralelo, a Asociación de

veciños Minas da Brea,así era
coñecida popularmente, está a
promover toda un programa
de actividades para a recupe-
ración da memoria e a valori-
zación da zona. Neste sentido,
a exposición Fontao na retina
foi concibida como punto de
partida deste proceso divulga-
dor que, en 2009, dará un se-
guinte paso coa creación do
Roteiro do estraperlo.�

Cine, escola e igrexa de novo en Fontao

Juán García Durán, sindicalista da

CNT na clandestinidade.

O lavado e separado do mineral era, maiormente, feito por mulleres. Vista xeral da explotación.
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COGOMELOS.

Peido de lobo

Os Lycoperdumson cogomelos
da familia dos gasteromicetais.
Isto quere dicir que non teñen a
estrutura clásica á que estamos
acostumados, con pé, sombrei-
ro e lamelas. Neste caso constan
unicamente dun corpo frutífero
e nada máis. Visualmente pare-
cen unha pelota, cunha forma
globosa característica, que é visí-
bel dende moita distancia e cha-
ma poderosamente a atención.
Dentro do xénero Lycoperdum
podemos atopar media ducia
de especies distintas e outras si-
milares denominadas Sclero-
derma,Bovistaou Clavatia. En
moitos casos, malia existir notá-
beis diferenzas, son coñecidos
todos eles popularmente como
peido de lobo.

O Lycoperdum giganteumé
un cogomelo extraordinario po-
las súas dimensións, aínda que
cada vez máis frecuente. Hai
exemplares que miden até case
un metro de diámetro e poden

ANOSATERRA
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VAC.1,
carne xenuína 

O catálogo de carnes de calida-
de do país amplíase. A marca
“VAC.1”, presentada os pasa-
dos días en Silleda, vai aumen-
tar a oferta, pensando nas nece-
sidades e esixencias gastronó-
micas e nutricionais de consu-
midores e restauradores, com-
plementando a oferta de carnes
de alta gama entre as que  triun-
fa “Ternera Gallega”. 

“VAC.1”, preséntase como
unha alternativa de calidade
na oferta de carne de vacún.
Obtida a partires dos becerros
machos e das vacas que con-
cluíron o ciclo do leite da raza
frisona, (raza leiteira por exce-
lencia). Até o de agora os exem-
plares novos vendíanse fóra de
Galiza para seren cebados an-
tes do seu sacrificio novamen-

te no país, para así pasar por
produto galego. 

Esta nova marca introduce
no noso territorio todo o pro-
ceso de cría, sacrificio, trans-
formación e comercialización
de becerros machos e vacas fri-
sonas, seguindo sempre unhas
directrices marcadas e contro-
ladas dende o Centro Tecnoló-
xico da Carne e unha empresa
independente, encargadas de
controlar todo o proceso. 

Os promotores desta carne de
calidade, o Centro Tecnolóxico
da Carne e a Asociación Galega
da Carne, prevén que “VAC.1”
estea no mercado a principios de
2009 nos estabelecementos que
cumpran os requisitos. Na pre-
sentación do produto os chefs
Martín Berasategui e Flavio Mor-
ganti, destacaron o sabor e alto
valor nutritivo desta carne que,
ademais de despezada, aparece-
rá no mercado a través de produ-
tos derivados como hamburgue-
sas e chacinería en xeral.�

Eva Estévez

chegar a pesar 20 quilogramos.
Este feito teno convertido en
protagonista das novas informa-
tivas en distintos medios de Gali-
za todos os outonos (TV, radio,
xornais), xa que aparecen en dis-
tintos puntos exemplares de ex-
traordinarias dimensións. De
feito, a organización das Xorna-
das Micolóxicas de Celanova ten
un censo de recollidas especta-
culares iniciado en 1995 precisa-
mente cun Lycoperdum gigan-
teum de 8,130 quilos. Neste mes-
mo ano de 2008 está documen-
tado outro exemplar nesa mes-
ma zona de 5,5 quilogramos. 

A súa cor é branca e lisa, aín-
da que máis tarde, co paso do
tempo, o exemplar fragménta-
se, adquirindo unha cor amare-
la, para madurar tomando unha
cor acastañada, que dá paso á
súa conversión en po. 

A gleba, ou interior, é com-
pacta, de cor branca cando o
exemplar é novo. Despois vai
madurando e collendo unha
cor amarela-verdosa e final-
mente marrón, constituíndo ese
característico po, que en realida-
de son as esporas do cogomelo.
De feito, ao pisalo sae unha es-
pecie de fume que acaba espa-
rexéndose polo lugar onde se
atopa, o que é probábel que lle
dese o nome co que se coñece
popularmente.

O seu hábitat natural son so-
bre todo pradarías e xardíns, zo-
nas que estean ben fertilizadas,
aínda que tamén pode aparecer
en bosques de coníferas. Polo
xeral, os exemplares de gran ta-
maño teñen aparecido sempre
sós. Coas primeiras chuvias do
outono poden atoparse con fa-
cilidade dentro de explotacións
gandeiras e coa chegada das pri-
meiras xeadas, igual que a maio-
ría dos cogomelos, deixan de
animar os campos galegos.

É comestíbel cando a gleba é
branca, é dicir, cando se trata
dun exemplar novo e o seu inte-
rior aínda non madurou, pois a
medida que madura e a cor se
volve castaña deixa de ter intere-
se culinario e incluso chega a ter
un cheiro moi desagradábel. Pe-
se a non ser un excelente comes-
tíbel, é consumido baixo distin-
tas fórmulas de preparación. Un
dos xeitos máis habituais para
cociñar este cogomelo é cortalo
en rebandas e rebozalo con ovo
e pan raiado, pasando a fritilo
sen máis. Tamén hai quen o cor-
ta como base dunha pizza, á que
lle dá un sabor inconfundíbel.�

Alexandre Mínguez

viaxar.comer.mercar

Lycoperdum perlatum.

Lycoperdum giganteum.

O conselleiro de Medio Rural

Alfredo Suárez Canal [no centro]

Flavio Morganti [á esquerda] e

Martín Berasategui [á dereita]

presentando a VAC.1 en Silleda.
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vez, xa se sabe seguro e confia-
do en que vai comer ben. As sú-
as agradábeis instalacións, o
ambiente achegado e familiar, o
arrecendo á boa cociña e o edu-
cado trato do persoal, gañan
axiña ao comensal para o espíri-
to desta vella casa de comidas.

Na mesa, namentres un
agarda á chegada do primeiro
prato, o bo pan do Deza con-
vértese nunha insalvábel ten-
tación. As sopas e caldos, pre-
sentadas na mesa en puchei-
ros de porcelana, de onde un
pódese servir a gusto, son sem-
pre exquisitas. Xa desde as hu-
mildes croquetas e empanadi-

ñas caseiras entra o pracer nos
sentidos e cos cocidos, a pesca-
da o xarrete pódese compracer
ao máis esixente dos gourmets.
Nas sobremesas dúas especial-
mente boas, as filloas enchidas
e o flan de café. Un bo viño, un
café de pucheiro e unha pingas
de caña da casa son o broche
de ouro para unha fantástica
comida de corte tradicional.

Vila de Cruces é un deses
belos currunchos pouco coñe-
cidos de Galiza, e a visita a Casa
Castro pode ser a escusa per-
fecta para pasear por esta zona
da rica comarca do Deza.�

Xosé Rey
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BENCOMER.

A pucheiro
cheo

Casa Castro
Rúa Soto 15. Vila de Cruces .

Teléfono: 986 582 085

Menú prezo medio : 20 euros.

Pensión Hospedaxe Casa Cas-
tro, en Vila de Cruces, é un deses
poucos lugares nos que cando o
visitante, ao momento de sen-
tar na súa mesa por primeira

O proxecto vitivinícola dos
Lavradores de Feitoria naceu
no 2000 coincidindo coa onda
que de lonxe viña e xa a piques
estaba de romper nos areais do
vitícola mundo, onde sucesi-
vas ondanadas iban descar-
gando o potencial de zonas re-
cuperadas para os dionisiacos
amantes de novas sensacions e
xeografias sensoriais, por iso
dispostos a sumirse e abismar-
se na dita que os nosos instin-
tos libres de prexuízos deman-
dan, fuxindo do aletargamento
que a uniformización e a crise
impoñen.

Este proxecto duriense xun-
ta a materia prima que dan os
diferentes lavradores-quintas
que o conforman, cada un coas
suas propias características.
Hainas nas tres subrexións nas
que se divide a denominación
de orixe controlada do Douro:
Baixo Corgo, Cima Corgo e
Douro Superior, para elaborar
os viños de lote (mestura das di-
ferentes quintas) nunha adega
criada de raíz pola compañia.
Estes viños de lote de diferentes
tipos e variedades levan o nome
de: Lavradores de Feitoria, Tres
Bagos eCheda. A maiores can-
do a calidade o xustifica unha
quinta pode elaborar o seu viño
na súa adega e baixo a súa de-
nominación. Son as quintas da
Tapada, da Meruge, do Marco,
das Pias, da Costa, das Aguanei-
ras, do Tralhariz, do Terreiro, da
Estrada, da Mata de Baixo, do
Cotorinho, da Trepadeira, Para-
deita de Cima, da Soalheira, da
Pelada, da Picota.

O Tres Bagos 2005 é o viño
básico da compañia que se po-
de atopar por 7 euros en cal-
quera tenda de viños ou super-
mercado de Portugal –neste
caso foi no Intermarche de Va-
lença do Minho. Elaborado
con touriga nacional, touriga
franca e tinta roriz en aceiro
inoxidábel do que só unha par-
te pasa un tempo en carballo
mostra a complexidade e a di-
versidade do Douro coas súas
tres subrexións, solos e micro-
climas, orientacións e alturas,
espremendo a arte do lote coa
complementación dos distin-
tos viños das quintas. Marca
con claridade o carácter do
Douro coas características que
definen os viños destas terras
como son o xisto, o matorral
aromático, as froitas negras e a
violeta, cunha potencia conti-
da no seu paso pola boca.�

Antonio Portela

VIÑOTECA.

Tres Bagos 2005

Lavradores de Feitoria.
Douro.

Vista parcial do comedor de Casa Castro en Vila de Cruces.P
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Mentar a palabra wolframou wol-

framio no noso país supón evocar

un senfín de ecos históricos asocia-

dos a ese metal. Historias de nazis

no corazón de Galiza, de presos e re-

presaliados  traballando nas minas,

de espionaxes, de estraperlos múlti-

ples baixo a férrea vixianza da garda

civil, de miseria e enriquecementos

rápidos. E do abandono final.

Aquel novo ouro convertido en

tal pola II Guerra Mundial  e arrin-

cado ás entrañas galegas podía

acabar nas dun tanqueT-34 ou un

Stalin soviéticos  nalgunha chaira

rusa, pois era o metal que garantía

a dureza que facía traspasar certas

blindaxes.

A súa importancia estratéxica, e

a dificultade de obtelo doutros lu-

gares naquel momento, fixo levan-

tar unha efímera pero frenética in-

dustria extractora, da que hoxe

quedan os vestixios, algúns postos

en valor como as minas de Fontao,

recuperadas para a memoria da-

queles tempos.

A Sociedade Mineralóxica

Galega organizou unha exposi-

ción que mostra parte da docu-

mentación gráfica que teñen reco-

llido sobre as minas de wolfram

durante anos. Tamén aportan ma-

teriais orixinais como lámparas e

outros aparatos, cadros que axu-

dan a entender a evolución do

mercado deste metal, ou mostras

de rochas recollidas nas minas ga-

legas.Todo esto pode verse na

mostra A Minería do Wolframio

en Galicia, que se inaugura este

venres na Escola de Minas de Vigo,

coa intención de levala logo a  ou-

tros concellos.

“A Minería do Wolframio en Galicia” ,

desde o venres 28, na Escola de Minas

de Vigo.

Coordenado por Gonzalo Vilas

de 1999. Unha road movie tibetana,
unha saga universal e intemporal
que conta unha historia de poder,
de orgullo e valentía. O xoves 27,
venres 28 e sábado 29, en distintos
hotrarios, na Sala Marilyn do Forum
Metropolitano.
¬CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 27
Alain Resnais.
20.30 h. Mélo (1986),112´. Subtítu-
los en castelán.

CANGAS
¬TEATRO. Extrarradios (come-
dia das mulleres desampara-
das). Comedia urbana sobre o froití-
fero encontro de dúas mulleres sin-
gulares: unha mendiga chegada ao
punto de maior degradación, e unha
puta de estrada barata e acabada,
posta en escena pola compañía Tea-
tro do Noroeste.  O sábado 29, ás
20:30, no Auditorio Municipal.

CARBALLO
¬MÚSICA. BobLog III. Este One-
man Band de Chicago, que actúa cu-
berto cun casco de motorista, estará
este luns 1, na Sala A Reserva.

O CARBALLIÑO
¬TEATRO. Dáme veleno. Obra da
compañía Sarabela Teatro.  O ven-
res 28, no Auditorio Municipal.

CEDEIRA
¬TEATRO. A maxia de Benxamín
e Loli.Maxia a cargo do Mago Ben-
xamín, este domingo 30, ás 18:30, no
Auditorio Municipal.

CERVO
¬MÚSICA. Norge Batista. O can-
tautor cubano que vive en Galiza
desde hai anos  e interpreta temas
propios e da Nova Trova, actúa este
venres 28, ás 23:30, no Pub o Muíño.

A CORUÑA
¬CINE. Ciclo Os Bardem.Ciclo
adicado á familia Bardem no cine.
Esta semana, La Zona, filme mexi-
cano do ano 2007 que conta coa ac-
tuación de Carlos Bardem. O xoves
venres e sábado, en distintos horarios
e funcións, na Sala Fernando Rey do
Forum Metropolitano.
¬CINE. Cine e Natureza. Dentro
deste ciclo pásase o filme Hima-
laya,de Eric Valli, unha coprodución

ALLARIZ
¬EXPO. Prego Oliver.Exposición-
homenaxe a este pintor, amigo de
Risco, e queestará aberta na sede da
Fundación Vicente Risco, rúa San Lo-
renzo 3.

AMES
¬TEATRO. Aeroplanos.Prosegue
a exitosa xira desta obra do grupo
Lagarta, lagarta, donde actúan
X.M. Olveira Pico eErnesto Chao.
Estará ovenres 28, ás 21:00, na  Casa
da Cultura de Bertamiráns.

ARTEIXO
¬DANZA. Y otra vez...Espectáculo
de danza contemporánea pola
compañía Experimentadanza, do
cubano Leo Rodríguez e Carlota
Pérez. O venres 28, ás 20:30, no Cen-
tro Cívico Cultural.
¬CINE. Cine árabe. Proxección
dunha serie de curtas de cine árabe,
o luns 1, no Centro Cívico Cultural. 

BETANZOS
¬TEATRO. Náufragos. Espectá-
culo baseadop na obra homónima
de André Roussin, presentado por
Teatro Galileo, este domingo 30, ás
21:30, no Aula Municipal de Cultura.

BOIRO
¬TEATRO. Ide todos ao inferno.
Conta unha lenda milenaria que o
demo era roxo; ben, máis ben era o
delegado sindical, cando os sindica-
tos non estaban patrocinados por
Coca-Cola...Polo Grupo de Teatro
Lope de Vigo,  este venres 28, ás
21:00, na Casa da Cultura Ramón
Martínez López.

BUEU
¬EXPO. Historia da navega-
ción. 90 modelos ( barcos fenicios,
gregos, a vela ou motor)ilustran a
evolución da técnica náutica ó
longo dos séculos.Mostra perma-
nente no Museo Massó.
¬MÚSICA. Mú.O grupo portugués
actúa dentro do intercambio luso-
galego Outonalidades. O sábado
29, no Pub Aturuxo. E o domingo 30,
no mesmo lugar e ciclo, actuación
dos lusos Toques do Cara-
mulo.

BURELA
¬TEATRO. Kamikaze. Obra da
compañía Pistacatro Productora
de Soños,  este venres 28, ás 21:30,
na Casa da Cultura.

CAMBADOS
¬TEATRO.Ifixenia en Áulide. Te-
atro clásico sobre a obra de eurípi-
des, polo grupo Arela das Artes
que estará en escena este domingo
30, ás 19:00, no Auditorio Municipal
da Xuventude.

¬ ARTE

Toques do Caramulo,

grupo portugués que, dentro do

ciclo Outonalidades, actúa en

diversos escenarios galegos esta

semana.

Federico Fernández
Ackermann

Ao abeiro das Xornadas de sensi-
bilización sobre o feito migrato-
rio e o retorno organizadas pola
CIG-Migración,  preséntase esta
escolma do traballo do fotógrafo
venezuelano Federico Fernán-
dez Ackermann, Premio Nacio-
nal de Fotografía en Venezuela en
1995, quen ademáis  presentará o
seu libro Nicaragua tiempos de
guerra, mostra do seu traballo fo-
tográfico durante a súa estadía en
Nicaragua, na guerra dos sandi-
nistas contra a “Contra” financiada
por Reagan.

Federico Fernández Acker-
mann é un dos grandes fotógra-
fos latinoamericanos actuais. A
súa obra está presente nas princi-
pais coleccións particulares e pú-
blicas europeas e estadouniden-
ses. O seu traballo está incluído no
principal catálogo de fotografía la-
tinoamericana do mundo da es-
pecialista suíza Erika Billeter, que
abrangue aos 116 principais fotó-
grafos do continente.

Ackermann naceuen 1939 na
Franza, durante o exilio do seu pai,

o comunista e comandante gue-
rrilleiro Xosé Fernández Vázquez,
(comandante Soutomaior). 

O matrimonio e os dous fillos
marchan a Venezuela en 1948. O
comandante Soutomaior e Xosé
Velo fundan e dirixen en Vene-
zuela o Directorio Revolucionario
Ibérico de Liberación (DRIL), do
que formarán parte tanto Fede-
rico coma o fillo de Velo, Vítor. 

Federico participa no secues-
tro do Santa Maríaen 1961. Logo

pasará a Checoslovaquia e des-
pois a Cuba, onde se instrúe nas
guerrillas.

Secuestra con Paul del Río o
mercante venezuelano Anzoáte-
gui e é detido tempo despois nun
campamento guerrilleiro en Ve-
nezuela. Unha vez libre dedica a
súa vida á fotografía e abandona o
fúsil pola cámara.

Sede  da Confederación Intersindi-
cal Galegaen Lugo.

Os tempos 
do wolframio 

O pintor Prego Oliver, lembrado en Allariz, nun autorretrato.

Adolescente, unha das fotos de Ackermann que estarán expostas en Lugo. 

Traballadores das minas de Casaio
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Venres 28 
Cine e Ciencia: Jim Finn
20.30 h. Interkosmos (2006), 71 .́ Ví-
deo. Subtítulos en galego. Entrada
gratuíta.
A Utopía Ianqui: Jim Finn
23.00 h. The Juche Idea(2008), 62´.
Vídeo. Subtítulos en galego. En-
trada gratuíta.
Sábado 29 
O cine pensa a arte
19.00 h. La fidelité des images
(René Magritte, 1946). Homes mo-
vies (Man Ray, 1936-1951). La Villa
Santo Sospir (Jean Cocteau, 1952)
78´. Vídeo. Subtítulos en castelán.
Entrada gratuíta.
O cine pensa a arte
20. 45 h. Screen test. Salvador Dalí
(Andy Warhol, 1966). Screen test.
Nico (Andy Warhol, 1966). Anthro-
pological SketchesS, Scenes From
the Life of Andy Warhol: “Friens-
hips and Intersections”(Jonas Me-
kas, 1963-1990) 39´. Subtítulos en
castelán. Entrada gratuíta.
Centro Galego de Artes da Imaxe.
Proxeccións na Rúa Duran
Loriga.¬EXPO.Pintura/Fotogra-
fía. Reseña 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. 
PhotoGalicia2008: W. Eugene
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 contem-
poráneo e innovador, con obxectos
creados para os espazos público e
privado. Até o 25 de xaneiro de 2009.
Na Fundación  Barrié de la Maza.
¬EXPO. Xenocidio, paisaxe, me-
moria. Obra fotográfica do nixe-
riano-británico Simon Norfolk. A súa
obra caracterízase por ter a paisaxe
como tema principal e desenvolver
unha meticulosa técnica baseada na
obtención de imaxes coa tradicional
cámara de placas.Até o 31 de decem-
bro, no Museo de Arte Contemporá-
neo Unión Fenosa.
¬EXPO. Area da Praia. Exposi-
ción de pinturas de Jorge
Cabezas, até o 12 de decembro na
Galería Sargadelos.
¬EXPO.Rostros Brigantium. A
exposiciónasume o reto científico de

reconstruír o rostro dos primeiros
coruñeses. Até o 28 de decembro,
no Mirador de San Pedro.
¬MÚSICA. Centinela. Claustrofo-
bia é o cuarto disco deste grupo, un
referente dentro do Heavy Metal es-
pañol.O venres 28, ás 22:30, no
Mardi Grass.
¬ M Ú S I C A . M u l l e r e s
Arte+Parte. En conmemora-
ción do Día internacional contra a
violencia de xénero, un festival no
que a muller é protagonista,
conSouvenir, Nadadora, Emma
Pollock, Lucky Soul, Dorian e os
Dead Pixels. O sábado 29, ás
20:00,entradas 5 a10 euros, na
EXPOCoruña.
¬MÚSICA.Deltonos. O grupo cán-
tabro presenta o seu novo disco.
Buenos Tiempos é unha colección
de 12 cancións compostas por Hen-
drik Röver. O xoves 27, ás 19:30, na
FNAC .E o sábado 29, ás 19:30, actua-
ción de Shine.
¬MÚSICA. Radu Malfatti +
Taku Unami. Radu é un trombo-
nista austríaco de longa traxectoria
musical, e Taku un guitarrista e com-
positor xaponés. O venres 28, ás
22:30, na Fundación Luís Seoane.
¬MÚSICA. A mirada de Pier.
Obra do grupo Nut Teatro, estará o
venres e sábado, ás 20:30, no Fórum
Metropolitano.
¬TEATRO.Kolok, terribles veci-
nos. Esta obra do grupo italiano
Fondazione Teatro Ragazzi e Gio-
vaniune o teatro e o circo para falar-
nos dun problema actual, o medo
ao diferente. O sábado 29, ás 19:00,
no Teatro Rosalía de Castro.

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

Experimentadanza leva o seu
espectáculo de danza contemporá-
nea Y otra vez... á vila de Arteixo,
este venres.

Jane Birkin  
A artista francesa recibe o Pre-
mio Cineuropa do ano 2007
nun acto a celebrar na Casa do
Concello de Santiago, para esa
mesma noite pechar o ciclo
Sons da Diversidade cunha
mostra da mellor canción fran-
cesa contemporánea. A súa pelí-
cula Boxes , unha reflexión sobre
o pasado dunha muller de 50
anos, agochado nunhas caixas
de recordos persoais, proxecta-
rase o martes 2 de decembro,
dentro do mesmo certame cine-
matográfico.

A diva da chanson francesa
presenta horas máis tarde as
cancións de Rendez Vous, un es-
pectáculo no que tamén inter-
pretará temas do seu último
disco Fictionse do seu ex e lan-
zador artístico Serge Gains-
bourg, así como de anteriores
traballos. 

A filla da actriz e cantante
Judy Campbell naceu en Lon-
dres e debuta como actriz aos 17
anos no teatro, pero foi no musi-
cal Passion Flower Hotel cando
comeza a súa faceta como can-
tante. Tras dunha experiencia ci-
nematográfica na película The
Knack, de Richard Lester, traba-
llou con Antonioni na mítica
Blow Up, que máis tarde conse-
guiría a Palma de Ouro no Festi-
val Internacional de Cannes.

No 1967 múdase a Francia e
traballa no cine ás ordes de Pie-
rre Grimblat, acadando o éxito
con Je t'aime moi non plus, can-
ción eróticaofensiva para algúns
e disfrutada por outros,e que en
calquera caso propiciou un so-
nado escándalo no seu día. A
súa voz fráxil e tenue conver-
teuse na súa marca distintiva,
que combinou coa do seu ma-
rido Serge Gainsbourg até a súa

separación a principios dos 80.
A súa carreira continuou coa

grabación de diversos discos, e
coa orientalización dalgúns dos
seus temas en 1999, dos que
xorde Arabesque (2002). Dous
anos máis tarde, lanza Rendez
Vous, onde traballa con varias es-
trelas francesas e internacionais. 

O venres 228, ás 21:00, no Audito-

rio de Galicia de Pontevedra.

Radu Malfatti 
e Taku Unami
Radu Malfatti é un trombonista
nado en Iinsbruck, Austria, en
1943. Viveu en Amsterdam , e
viaxou no 72 a Londres,   donde
tocou establemente nunha serie
de grupos de jazz. Viveu amén
en Zurich e Florencia, para tornar
a Holanda a fins dos 70.

Viveu en Berlín Este
desde1981 a 1983, fundando o
grupo Quatuor a vant (2 trom-
bóns ae 2 clarinetes). Foi mem-
bro da Barry Guy's London
Jazz Composers Orchestra, e
da King Übü Orchestrü de
Wolfgang Fuchs. Desde 1985 se
estableceu en Colonia, colabo-
rando nunha infinidade de gru-
pos. A súa actividadederivou cos
anos cara á experimentación,
sen deixar as raíces jazzísticas.

TakuUnami (Tokio, 1976) é
un improvisador e compositor,
especializado na música por
computador e na guitarra. É o lí-
der da banda Hose, e membro
do grupo de Hiromichi Hoso-
maKaeru Moku e do grupo de
Otomo Yoshihide Onjo. Tamén é
un activo productor de música.

Radu Malfatti e Taku Unami ac-

túan o  venres 28, ás 22:30, na sede

da Fundación Luís Seoane na Co-

ruña.

¬ MÚSICA

Jane Birkin con Serge Gainsbourg, na súa época de sex-symbol.

Qué pasa... do grupo Paprika.

Nexus 6 
Blanca Novoneyra

Dúas replicantes da órbita de
Blade Runner bailan, cantan e
contan sobre o desexo como de-
sobedencia, perigo, castigo ou
desaparición; tamén como trans-
formación, como manifestación
da liberdade. Encarnadas pola
bailarina Branca Novoneyra e a
actriz e cantante Iria Pinheiro.
Dúas visións críticas sobre o axfi-
siante control social no actual
mundo globalizado, sobre a im-
posibilidade de desexar fóra do
permitido.

Danza, teatro,cabaret e audio-
visual van da man neste espectá-
culo dirixido e ideado pola coreó-
grafa Branca Novoneyra, que
aposta pola mestura de linguaxes
para lanzar unha mensaxe poética
que nos faga sentir e reflexionar.
Como pano de fondo, amosado só

puntualmente durante a peza, o
sufrimento e a inxustiza das mulle-
res do Terceiro Mundo, obrigadas
a vender os seus corpos a cambio
dunha supervivencia incerta. 

Comparten escenario  os músi-
cos Isaac Garabatos e Jesús An-

drés, autores tamén dos audiovi-
suais proxectados ao longo do es-
pectáculo. 

O espazo sonoro da peza con-
tribúe a potenciar unha atmósfera
futurista que se apoia ademáis
nun deseño de maquillaxe e ves-
tiario a cargo de Carolina Varela e
José Martínez que nos transpor-
tan á órbita de Nexus 6.

A escolla das replicantes
como protagonistas non é gra-
tuíta. As personaxes do filme de
Riddley Scott son androides se-
mellantes aos humanos, escravos
en rebelión fronte á imposibili-
dade de vivir con data de caduci-
dade, sen desexos, sen recordos,
sen liberdade. E iso mesmo repre-
sentan as dúas personaxes en es-
cena: a violencia de desexar de
xeito disfuncional.

Na sala Nasa, Santiago, o xoves 27,

venres 28 e sábado 29 de novembro

ás 21:30.

¬ DANZA

Imaxe do filme  Blade Runner.
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cun enfoque moderno actúa den-
tro do intercambio luso-galego
Outonalidades.Este venres 28, no
Pub Gatos.

MUROS
¬TEATRO. Menú vexetal (dáme
verde).Obra para o público infan-
til, presentada polo grupo Disque
Danza, este sábado 29, no Centro
Cultural e Xuvenil.

OURENSE
¬EXPO.Outono Fotográfico. O
dinamizador evento fotográfico ten
presencia en numerosos locais da ci-
dade, e tamén en vilas da provincia,
até fins deste mes, cheganmdo es-
tes días ao seu remate.
¬EXPO.XIX edición Colectiva
de pintura. Obras de pintura de
varios autores, no Café Isaac.
¬EXPO.Frescos. Exposición de pin-
tura do autor galego Karballo, que
estará pendurada até o 30 deste
mes. Na Galería Visol.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actua-
cións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA.Silvia Penide. A can-
tante ferrolá presenta os temas do
seu último disco. Entrada a 6 euros.
O venres 28, ás 21:30, no Café Cultu-
ral Auriense.
¬MÚSICA. Festival Galiza en
Punk. Actuarán os grupos Varu-
kers, Afonda,Crashed Out, Never
Surrender, Samesugas,Última Sa-
cudida e Post Mortem. Osábado
29, ás 22:30,no Polideportivo de Oira.
¬MÚSICA. BobLog III. Este One-
man Band de Chicago, que actúa
cuberto cun casco de motorista, es-
tará este mércores 3, ás 21:00, entra-
das a 8 e 10 euros, no Rock Club.
¬TEATRO. Unha primavera
para Aldara. Pola compañía
Teatro do Atléntico adaptando
unha obra de Teresa Moure. As
monxas residentes no mosteiro de
Santa María están a pasar por un
momento difícil no que atinxe á
súa subsistencia... O sábado 29 e
domingo 30, ás 20:00, no Teatro
principal.
¬TEATRO. Arte. Obra que repre-
senta o grupo Fulano, Mengano e
Citano, un enredo para tres en tono
humorístico e crítico. O xoves 27, ás
20:30, no Auditorio Municipal.

PONTEVEDRA
¬CINE. Apu Sansar. Despois de
Panther Panchali e Aparajito, este
filme de 1959 pon fin á triloxía de
Apu dirixida por Satyajit Ray, cen-
trándose na vida adulta do protago-
nista. O venres 3 de decembro, ás
20:00, na Biblioteca Pública.

28, ás 20:30,  entradas a 5 euros, no
Teatro Jofre.

FOZ
¬TEATRO. Extrarradios (come-
dia das mulleres desampa-
radas). Comedia urbana sobre o
froitífero encontro de dúas mulleres
singulares: unha mendiga chegada
ao punto de maior degradación, e
unha puta de estrada barata e aca-
bada, posta en escena pola compa-
ñía Teatro do Noroeste. O venres
28, ás 21:00, na Sala Bahía.

GONDOMAR
¬TEATRO. Hendaya Mon
Amour. Cabaret sobre as andan-
zas e presuntos amoríos dos repe-
lentes ditadores franco e Hitler. O sá-

bado 29, ás 22:00, no Auditorio Muni-
cipal Lois Tobío.

O GROVE
¬MÚSICA. Toques do Caramulo.
O grupo portugués de folc cun enfo-
que moderno actúa dentro do inter-
cambio luso-galego Outonalidades.
Este sábado 29, no Náutico.

A ILLA DE AROUSA
¬MÚSICA. Diego Massimini. O
cantautor arxentino afincado en
Santiago actúa este sábado 29, ás
23:50, en O Con do Moucho.

LUGO
¬EXPO. Os Santos: trece epígo-
nos. Exposición de Bernardo Te-
jeda, aberta na Sala nº 25 do Museo
Provincial.
¬EXPO.Angel González Do-
reste. Exposición de pintura, até o
28 de decembro, na Sala de Exposi-
cións do Museo Provincial de Lugo.
¬EXPO. Proxecto Abertal, 99
artistas lucenses. Até o 4 de
marzo de 2009, 99 artistas lucenses
expoñen nas salas 29, 30, 31 e 32 do
Museo Provincial de Lugo. Noventa
e nove propostas que abranguen
todos os estilos, técnicas e idades.
NoMuseo provincial.
¬EXPO. A poética do ba-
leiro. Exposición do pintor
Diego Casado. Até o 20 de de-
cembro. Inauguración: xoves, 20,
ás 20:00 , na Sala nº 26 do Museo
Provincial de Lugo.
¬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.Grex. Dentro do ciclo Lu-
bicán,o grupo Grex presenta o seu
novo traballo Itoppa, onde se aden-
tran na experimentación e mestura
de teatro e música, ficción e reali-
dade da música como terapia dos
males da mente. O xoves 27, na Es-
cola Universitaria de Formación do
Priofesorado.
¬MÚSICA. Rui Pedro. O portu-
gués estará, dentro do ciclo de in-
tercambio Outonalidades, este
sábado 29, ás 00:00, no Clavicém-
balo Club.

MELIDE
¬MÚSICA. Toques do Cara-
mulo. O grupo portugués de folc

de Galicia Concerto da orquestra
galega, este  sábado 29, ás 20:30,
entrada gratuita recollendo invita-
ción, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. Querido salvaje.
Grupo de rock de A Coruña, que es-
tará este venres 28, ás 22:30, na sala
CBC.
¬MÚSICA.Julian Ross. Grupo co-
ruñés de pop que actúa  este sá-
bado 29, ás 23:00, na Sala Estarlux.
¬TEATRO. Cabaré Científico.
Proposta escénica a cargo da com-
pañía Chévere. O sábado 29, ás
20:30, entrada gratuita, no Centro
Cultural Torrente Ballester.
¬TEATRO. Unha primavera
para Aldara. Pola compañía Tea-
tro do Atléntico adaptando unha
obra de Teresa Moure, este venres

¬TEATRO. Qué pasa en la plaza
III.Un xograr presenta unha galería
de personaxes que xogan diferen-
tes historias no ámbito dunha praza.
Obra que presenta o  grupo Pá-
prika Teatro , e que se representará
o sábado e domingo ás 19:00, e este
último día tamén ás 12:00 , no Teatro
do Andamio.

FERROL
¬ACTO. Presentación FSG . Pre-
sentación do Foro Social Galego,
que comezará en Santiago o vindei-
tro día 5. O venres28, ás 20:00, no Sa-
lón de Actos do Ateneo Ferrolán.
¬CINE. Galiza: o cine en ga-
lego . Ciclo que  trae un filme cada
martes ás 19:00, con entrada de
balde. Este martes 18 proxéctase
Sempre Xonxa, deChano Piñeiro
(1987), cecáis o mellor intento de
achegamento a un cine nidiamente
galego. Como o resto do ciclo, no
Ateneo Ferrolán.
¬EXPO.Pintura/Fotografía. Re-
seña de varias exposicións abertas
na cidade:
PhotoGalicia2008: Neorrealismo.
A nova imaxe de Italia, 1932-60. Até
o 5 de xaneiro. Sede Fundación Caixa
Galicia. 
Federico F. Ackerman. Exposición
do fotógrafo venezolano, na sede
da CIG.
¬EXPO.O exilio galego en Ve-
nezuela. Venezuela ocupou un
notábel lugar como país de acollida
de exilados galegos que fuxían da
represión franquista, entre eles Xosé
Velo Mosquera, Manuel Otero Cas-
telao, Xosé Sesto ou Xoán Noia. Até
o 15 deste mes, no Ateneo Ferrolán.
¬MÚSICA.Orquestra Sinfónica

ANOSATERRA
27 DE NOVEMBRO - 3 DE DECEMBRO  DE 2008

Diego Massimini, cantante arxentino establecido en Galiza, e que actúa na Illa de Arousa.

Orquestra Sinfónica de Galicia, que estará esta semana en Ferrol.

Unha primavera para Al-
dara, da compañía Teatro do
Atlántico, está baseada nunha obra
da escritora Teresa Moure.

Foto de Eduardo Rubio.
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win. A televisiva Carmen Machi
protagoniza esta fábula de Juan
Mayorga.  Harriet é a tartaruga bi-
centenaria que estudiara Charles
Darwin no seu Orixe das especies.O
martes 2 , ás 21:00, no Centro Social
Caixanova.

O PORRIÑO
¬MAXIA.Mago Antón . O espectá-
culo de Creacións Máxicas“mago-
anton.com/unipersoal” está moi
lonxe de ser unha páxina web. É un
espectáculo de comunicación e ma-
xia pensado para as distancias cor-
tas. O público non desaparecerá
pero si se multiplicará por dous. O
venres 28, ás 23:00, con entradas a 6
euros (socios 3), no Café Bar Liceum.

RIBADAVIA
¬TEATRO. A habitación da ma-
xia. La Imagina Machina presenta
o seu primeiro espectáculo de maxia,
da man do veterano Mago Ro-
mondi . O sábado 29, ás 20:00, na
Casa da Cultura.

SANTIAGO
¬CINE.Cineuropa 2008. O clásico
e maratoniano certame de cine re-
matará xa este martes 3 de decem-
bro. Na imposibilidade espacial de
detallar aquí a programación com-
pleta, remitimos ao espazo web:
http://cineuropa.compostelacul-
tura.org/programa/?lg=gal, donde
atoparán o pormenor dos horarios,
lugares e títulos das proxeccións.
¬CINE.Cineclube Compostela.
Proxéctase  O cazador (Ángel Santos,
Galiza, 2007, VO, 25'), coa presenza
do director, e acompañado dun filme
escollido por el. O mércores 3, ás
22:00, no Centro Social O Pichel, Rúa
de Sta. Clara, 21.
¬DANZA.Nexus 6. Espectáculo de
danza contemporánea da man
dunha das maiores especialistas ga-
legas,Branca Novo.  O xoves 27, ven-
res 28 e sábado 29, ás 21:00,entradas
a 9,7 ou 5 euros, na Sala NASA.
¬EXPO.Exposicións de pintura
Reseña de varias exposicións abertas
na cidade:
Xesús Vázquez. Pinturas e instala-
cións deste consolidado autor.Até o 5
de decembro. Galería SCQ. 
Un debuxo. Obras de Mauro Tras-
toy. Até o 7 de decembro. Galería
Espacio 48. 
Mostra de artistas galegos.Dende
o século XVII ata hoxe. Sala Galyarte
(Xelmírez, 12). 

GUIEIRO.51.

¬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 este domingo 30, 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-
das dentro dos actos de conmemo-
ración do centenario do seu
nacemento. Até o 11 de xaneiro.
¬EXPO. Estampas de Xosé Luís
de Dios. Esta mostra de estampas
enmárcase dentro do programa do
IV Brumario poético. Até o 1 de de-
cembro, na Galería Sargadelos.
¬MÚSICA. Musgafol. Primeira edi-
ción desta plataforma de difusión
para o novo repertorio para gaita
galega.Nace coa idea de difundir e
potenciar aos novos intérpretes e
novos repertorios compostos para a
gaita galega. O venres 28, ás 21:00,
no Teatro Principal.
¬TEATRO. Catro contos da
China.Títeres Cachirulo presenta
4 insólitas aventuras que descubren
un divertido mundo oculto que
está moi preto de nós e cheo de in-
quedantes situacións. O xoves 28, ás
18:30, na Biblioteca Pública.
¬TEATRO. A tartaruga de Dar-

Quere saber máis”                                        anosaterra.com ANOSATERRA
27 DE NOVEMBRO - 3 DE DECEMBRO  DE 2008

O falso Hitler da hilarante To be or no To Be,de Lubitsch, no ciclo de cine Espazos teatrais, que ofrece  Caixa Galicia.

Carmen Machi, a televisiva actriz,
protagoniza a obra A tartaruga de
Darwin, que se representa este mar-
tes en Vigo.

O Mago Antón actúa no Porriño.
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Lembranzas de xuventude. Unha
serie de obras do veterano artista
Ventura Cores, expostas na sala Au-
riol Arte, Rep. do Salvador, 2.
Kermesses. Obra de Antón Pulido,
até o 17 de decembro na Galería
Metro. 
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 Wede-
meyer. O CGAC acolle a mostra
Clemens Von Wedemeyer presenta,
un creador audiovisual alemán que
esculca na propia relación do espec-
tador 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. Até o 31 de decembro. 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 ar-
tista, até o 30 de novembro.
¬MÚSICA. Nuberu. O grupo astur
de música tradicional, con máis de
30 anos de historia e unha ducia de
discos editados, ofrece a súa música
de raíz asturiana. O xoves 27, ás
21:00, entradas a 5 euros (socios da
SGAE, 4), na SGAE.
¬MÚSICA. Concertos didácti-
cos. Desta volta será a Banda de
Música, dirixida por Casiano Mou-
riño a que interprete oOrfeo nos in-
fernosde Jacques Offenbach e Aqua-

rium de J de Meij. O xoves 27, ás
11:00, no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA.Deltonos. O grupo cán-
tabro presenta o seu novo disco.
Buenos Tiemposé unha colección de
12 cancións compostas por Hendrik

Röver. Entrada anticipada a12 eu-
ros,15 na sala Será o venres 28, ás
22:00, na Sala Capitol.
¬MÚSICA. Jane Birkin. A can-
tante, actriz e agora directora fran-
cea, icona da canción e cine francés
dos setenta, recibe o premio de Ci-
neuropa do ano pasado, e dá un
concerto dentro do Ciclo Sons da Di-
versidade, o sábado 29, ás 21:00, no
Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA.Compostela Orga-
num Festival. Remata este ciclo
musical cunha ollada ao barroco bo-
liviano, coa interpretación de Música
das Misións pola Ensemble Dulce
Memoria. O sábado 29, ás 20:00, na
Igrexa de San Paio de Antealtares.
¬TEATRO. A lingua das bolbore-
tas. A obra do grupo Teatro do An-
damio narra os feitos que suceden
na primavera de 1936 até o día que
estoura a guerra civil nunha pe-
quena aldea galega.  Sábado 29 e
domingo 30, ás 21:00 , entradas 5eu-
ros, na Sala Santart, Ruela de Brión, 5.
¬TEATRO.A boa persoa de Se-
zuán O director Nuno Cardoso,
un dos nomes destacados da
nova escena de Portugal, conta
cun equipo artístico galego-por-
tugués para levar a escena a ver-
sión galega desta obra de Bertolt
Brecht, primeira produción pro-

pia do Centro Dramático Galego
para a temporada 2008-2009. Até
o 14 de decembro, en distintos
horarios, no Salón Teatro.

SANXENXO
¬TEATRO. Arte. Obra que repre-
senta o grupo Fulano, Mengano e
Citano, un enredo para tres en tono
humorístico e crítico. O sábado 29,
ás 21:30, no Pazo Emilia Pardo Bazán.

VIGO
¬CINE. Ciclo cine galego. Para
celebrar o seu 20 aniversario, Ga-
liza Nova organiza un ciclo de cine
en galego. Cada sábado, no Café
Golem. Este sábado 29 , ás 21:00,
“Mamasunción”(2006), de Chano
Piñeiro,55 min, e “A mariñeira de
Quilmas”(2007), de Antón Dobao
(2007).
¬CINE. Planeta Branco. A  pelí-
cula móstranos espectaculares ima-
xes que revelan  a grandiosidade do
Ártico. No ciclo “Cine e medio Am-
biente”, o domingo 30, ás 19:00, en-
trada 2 euros, no Auditorio Centro So-
cial Caixanova.
¬EXPO. Máscara e Ritual en
Galicia. A exposición recolle diver-
sas pezas de toda Galicia relaciona-
das cunha serie de ritos e tradicións
ancestrais. Até o 30 de novembro,

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

XXVI premio de novela longa 
Blanco-Amor.
O premio estará dotado con 12.020 euros.

Poderán participar nel todos os autores e
autoras, de calquera nacionalidade, que pre-
senten unha ou varias obras escritas en lingua
galega segundo a normativa oficial.

As novelas terán unha extensión mínima
de 150 folios mecanografados ou escritos en
ordenador (tamaño de fonte 12), por unha soa
cara e a dous espazos.

As obras presentadas terán que ser inéditas.
De cada obra presentaranse cinco copias

asinadas cun lema, en paquete sen remite diri-
xido ao Concello de Burela-Concellería de
Cultura e Turismo, Eijo Garay, 20-27880 Burela
(Lugo), facendo constar no exterior «Para o
XXVII Premio Blanco-Amor». Nun sobre anexo,
pechado e baixo o mesmo lema, indicaranse o
nome e enderezo do autor ou autora, e de ser
posible, o seu teléfono e enderezo electrónico.

O prazo de admisión dos orixinais rematará
o día 30 de decembro de 2008. O ditame do
xurado darase a coñecer no mes de marzo de
2007, en xuntanza que se celebrará no salón de
sesións do Concello.

O premio poderase declarar deserto, de
non existiren obras de calidade axeitada a
xuízo do xurado. Neste caso, o importe destina-
rase a divulgar a obra de Eduardo Blanco-Amor
entre as escolas e os centros culturais de Galicia.

A entrega do premio terá lugar no mes de

abril de 2009, nun acto público que se convo-
cará oportunamente.

O feito de concorreren a este premio presu-
pón que os/as autores/as aceptan as bases
deste.

Nos aspectos non recollidos nestas bases
decidirá a entidade organizadora.

Premio de Literatura Infantil 
O Barco de Vapor
A Fundación SM convoca este premio de litera-
tura para nenos.

As novelas deben estar escritas en galego,
orixinais, e sen premio noutro concurso, e sin
ser dun autor/a xa gañador deste premio.

A extensión mínima son 50 páxinas. Irán
asinados con seudónimo, con datos en sobre
aparte.

Os prixinais remitiranse a 
Ediciones SM, C/ Impresores,2. Urbaniza-

ción Prado del Espino. 28660, Boadilla del
Monte. Madrid (España).

Indicando “Para o premio Barco de Vapor
2009”.

Oprazo de admisión será até o 15 de xa-
neiro de 2009.

O premio será de 10.000 euros. A editorial
publicará a obra. O importe do premio compu-
tarrase á conta dos dereitos de autor que se es-
tipules no contrato de edición.

A editorial reserva o dereito de opción pre-
ferente para publicar calquera obra presentada
que, non tendo gañado o premio.

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 Centro Dramático Galego, patrocinado
pola Consellaría de Cultura e dotado con 6.000
euros. O galardón reactiva a radio como so-
porte a explorar coas materias e as premisas da
creación contemporánea.

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 obra que reci-
birá o Premio do Publico. Cada un dos premios
está dotado economicamente con3.000 eu-
ros. As obras finalistas serán publicadas nun li-
bro-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.

¬ CONVOCATORIAS

ANOSATERRA
27 DE NOVEMBRO - 3 DE DECEMBRO  DE 2008

Cartazl da obra  de Teatro do Andamio.

Eduardo Blanco Amor, nunha imaxe de 1952.

Deltonos. O grupo rockeiro de

Cantabria comparecerá esta semana

en Santiago e na Coruña, nunha xira

promocional do seu último disco

Guieiro 1335   25/11/08  19:44  Página 6



cini. Unha homenaxe ao compo-
sitor italiano no 150 aniversario do
seu nacemento, un espectáculo
que aúna música, canto, teatro e
audiovisuais. O sábado 29, ás
20:30, no Teatro-Sala de Concertos
Centro Cultural Caixanova.

VIVEIRO
¬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 e toman concien-
cia da súa situación. O sábado 29, ás
20:30, no Teatro Pastor Díaz.

sica son o espazo, a astronomía, a
astronáutica, a robótica, o mar...O
xoves 27, ás 22:30, entradas a 12 e
17 euros, na Fábrica de Chocolate. E
o venres 28, ás 22:30, actuación de
Daze of Dawn + El Cubo. O sá-
bado 29, tamén ás 22:30, entradas a
3 euros, estarán Not Kids Any-
more + The Tergiants.
¬MÚSICA.Avenues & Silhouet-
tes +For home use only.  Os
madrileños Avenues... presentan en
xira o seu su primeiro álbum Mete-
ors. Tamén na onda hardcore ac-
túan os bercianos For home ...Entra-
das a 5 euros. O venres 28, ás 00:00,
en La Iguana Club .

¬MÚSICA. Centinela. Claustrofo-
bia é o cuarto disco deste grupo, un
referente dentro do Heavy Metal
español.  O  sábado 29, ás 00:00, en-
trada anticipada 10 euros ,12 na
sala, en  La Iguana Club.
¬MÚSICA. Silvia Penide. A can-
tante de Ferrol presentará os seus
últimos temas, o sábado 29, ás
22:30, na sala Contrabajo.
¬MÚSICA. BobLog III. Este
One-man Band de Chicago, que
actúa cuberto cun casco de mo-
torista, estará o martes 2, ás
22:30,entradas a 8 e 10 euros, na
Fábrica de Chocolate. 
¬TEATRO. Elas din que Puc-

no Museo Etnográfico Liste, Rúa Pas-
tora,22.
¬EXPO. A grande transforma-
ción. Arte e maxia táctica.
Unha exposición coproducida entre
o Marco e o Frankfurter Kusntverein,
reúne unha trintena de obras, entre
fotografías, vídeos, películas, instala-
cións, esculturas e unha perfor-
mance .  Até o 11 de xaneiro de 2009,
no MARCO.
¬EXPO. Fernando
Botero.Abu-ghraib-O Circo.
Mostra que presenta dúas series re-
centes deste artista colombiano. A
exposición componse dun total de
95 obras: 25 pinturas e 24 debuxos
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. Até o 4 de xaneiro de 2009, no
Espazo anexo do Marco.
¬EXPO. Scriptorium Verbum-
diense. Mostra que dá a coñecer o
laborioso proceso de creación dun
códice, e  a importancia que tivo
Galicia neste campo. Até o mes de
xuño do 2009, no Verbum, Casa das
Palabras.

¬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 figura de
Celso Emilio Ferreiro, con paneis
informativos que repasarán a través
de textos e imaxes a súa traxectoria
vital, e dun documentario. Remata
este 30 de novembro, no Museo Ver-
bum, 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.
¬MAXIA. Mago Cali. Maxia para
este mércores 3, en La Casa de
Arriba.
¬MÚSICA. Antònia Font. Un
grupo formado en 1997 en Ma-
llorca, a súa música caracterízase
polo seu ton festivo e letras fantás-
ticas. Temas habituais na súa mú-
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¬ 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. 
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Abu-Ghraib e O Circo, dous en-
foques temáticos ben diferentes nas
pinturas de Fernando Botero, exhi-
bidas en Vigo.

�  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.

�  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

� 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).

� 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.

� 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.

Ogrupo mallorquín Antònia Font, que actúa en Vigo.
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lóxico sobre a facilidade do ser
humano para implicarse nun ré-
xime represivo posto en marcha
nos anos 60 por un profesor cali-
forniano na súa clase de Palo
Alto para lanzar unha adverten-
cia sobre os riscos da síndrome
de rabaño nun país que xa pasou
por Auschwitz-Birkenau. 

DVD. VENDA.
A ameaza de Andrómeda
Dirixe: Mikael Solomon.
Intérpretes: Benjamin Bratt, Eric
McCormack.
Ciencia ficción. EE UU, 2008

Edítase en formato doméstico o
remaketelevisivo producido por
Tony e Ridley Scott sobre o clá-
sico da ciencia ficción realista es-
crito por Micahel Crichton e diri-
xido por Robert Wise no 1971.
Tras a cámara está todo un esfor-
zado da pequena pantalla, res-
ponsábel de capítulos soltos en
series como “Roma”, “Irmáns de
sangue” ou “The Agency”. Ten a
favor a xenerosidade temporal
–foi emitida e concibida como
miniserie– que lle presta á atmós-
fera de intriga e ameaza latente
da historia orixinal. Benefíciase,
tamén, dunha produción coi-
dada e pode atuar calquera filme
recente de ciencia ficción para a
pantalla grande, con todo, non
acaba de repetir o tono de inque-
danza que transmitía a orixinal. �

EN CARTEL.

Forasteiros
Dirixe: Ventura Pons.
Intérpretes: Anna Lizarán,
Joan Pera.
Drama. Catalunya, 2008

Unha tradicional e “benpen-
sante” familia catalá demostra a
imposibilidade do ser humano
para aprender dos erros do seu
propio pasado no novo filme de
Pons. Crónica familiar que xoga
coa repetición dun suceso en
dous momentos distantes da
historia doméstica do clan pro-
bando que as cousas non mu-
daron demasiado malia as apa-
rencias externas. A nova fita do
realizador catalán supón tamén
a súa terceira incursión na obra
do dramaturgo Sergi Belbel ao
que xa adaptou no pasado en
dúas ocasións: Caricias e Mo-
rrer (ou non). Protagonizan
Anna Lizarán, que xa encarnou
o mesmo rol nos escenarios e
un, practicamente irrecoñecí-
bel, Joan Pera, caracterizado
polos responsábeis de maqui-
llaxe d'O labirinto do fauno.

Madagascar 2
Dirixen: Eric Darnell e
Tom McGrath.
Animación. EE UU, 2008 

A división de animación 3D da
Dreamworks colleulle gusto ao
das secuelas coa rendíbel fran-
quía Schrek e aquí temos a
continuación do seu outro
grande éxito, as andanzas do
grupo de animais do zoo de
New York fugados en busca da
chamada da selva que acaba-
ron nunha paradisíaca praia de
Madagascar na primeira en-
trega. Os fugados atopan agora
carencia de alicientes na nova
vida polo que deciden em-
prender un novo éxodo á in-
versa que os levará a vivir toda
unha serie de novas peripecias

todo correcto e podemos agar-
dar un novo filme de aventuras
épicas e ultraviolentas na liña da
recente  O guía do desfiladeiro.
Foi entón cando alguén decidiu
que había que engadir algo novo
e decidiu que unha astronave
alieníxena con guerreiro huma-
noide bo e polizón diabólico e
salvaxe –alguén dixo Alien?– ca-
ese directa dos ceos nos fiordos
escandinavos. Alieníxenas e
wagnerianos guerreiros vikingos
nunha fita carente de precon-
ceptos que trae a sinatura do que
se anuncia como futuro adapta-
dor do retorno de Conan o Bár-
baro á gran pantalla. 

A onda
Dirixe: Dennis Gansel .
Intérpretes: Jürgen Vogel, 
Frederick Lau.
Drama. Alemaña, 2008

O último éxito do cinema ale-
mán é a nova fita do director de
Napola, na liña reflexiva sobre a
historia recente do país á que xa
nos teñen acostumados as pro-
ducións xermanas que dende
hai uns anos chegan con inédita
frecuencia ás pantallas estatais,
nesta ocasión toma como punto
de partida o experimento socio-

surrelistas no continente afri-
cano. Na versión orixinal po-
ñen voces Ben Stiller, Chris
Rock ou David Schwimmer, na
dobrada, e como vén sendo
habitual, predominan as estre-
las televisivas con Manel Fuen-
tes e Arturo Valls á cabeza.    

Sommers Town
Dirixe: Shane Meadows.
Intérpretes: Thomas Turgoose,
Piotr Jagiello.
Comedia . Reino Unido, 2008

Sommers Town é a zona de
Londres a onde fuxiron xuntos

Xosé Valiñas

Arthur Rimbaud e Paul Ver-
laine na súa escapada britá-
nica. Ese mesmo escenario é o
escollido polo realizador con
máis pulo das illas para retor-
nar ás pantallas logo de reler
Quadrophenia en clave socio-
política na indispensábel This
is England. Meadows combina
a fotografía en branco e negro e
en cor neste novo relato emo-
tivo de relacións familiares
truncadas e camaradaría xuve-
nil na que os mods reconverti-
dos en skinheads do seu ante-
rior filme déixanlles paso á rela-
ción de amizade dun namora-
dizo mozo polaco afeccionado
á fotografía e un adolescente
londinense sen fogar con hábi-
tos cívicos de dubidosa cata-
dura mais propietario dun
enorme corazón.

Outlander
Dirixe: Howard McCain.
Intérpretes: Jim Caviezel,
Sophia Myles.
Aventuras. EE UU, 2008

Ano 509. Época vikinga. O rei
Halga morreu, seu fillo, Wulfric,
non desexa liderar a súa xente e o
seu irmán Rothgar, acabado de
coroar, carece de valor... até aquí

Escena  de Madagascar 2. 
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Escena de Sommers Town.

Fotograma de Outlander.

Imaxe de A ameaza de Andrómeda.
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CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

Leinier Domínguez Pérez, nacido na Habana o 23 de setembro de 1983, é o xadre-
cista cubano que mellores resultados acadou despois do lexendario José Raúl Ca-
pablanca. Na lista FIDE ocupa o lugar 21 e figura como o latinoamericano con máis
ELO na actualidade. A principios de novembro celebrouse en Almaty o cuarto cam-
pionato do mundo de xadrez blitz (lóstrego en alemán), modalidade de xadrez ultra-
rápido na que os xogadores non teñen máis que cinco minutos para toda a partida.
Leinier proclamouse campión por encima dos números dous e tres do ranking
mundial, Ivanchuk e Morozevich.

Domínguez Perez, Leinier 2719 
Morozevich, Alexander 2787 

IV World Blitz (6) 08.11.2008 C70: Apertura
Española, Variante Norueguesa e Schlie-
mann diferida.

Almaty é unha populosa cidade de Ka-
zakhastan. O seu nome en kazakho signi-
fica pai das mazás, pois créese que de alí é
orixinaria esta froita xenerosa. 1.e4 e5
2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 b5 5.Ab3 Ca5
6.0-0 d6 7.d4 exd4 8.Dxd4 Ce7 as ne-
gras quedan un tanto restrinxidas de es-
pazo e co rei no centro 9.Dd3 c5 10.c4

Ae6 11.Cbd2 Cxb3 12.axb3 b4 13.Td1
Cc6 14.Cf1 Ag4 15.Af4 as brancas pla-
nean xogar e5 15…Axf3 16.Dxf3 Cd4
Diagrama 17.Txd4 Leinier dá un bo
exemplo de sacrificio posicional de cali-
dade: desfaise da peza máis activa de Mo-
rozevich e xoga coa posición do rei no
centro e a pasividade do resto das pezas
negras 17…cxd4 18.e5 Tc8 19.Te1 dxe5
20.Axe5 Ae7 21.Axg7 Tg8 22.Af6 Tc7
23.Cg3 Rf8 [era interesante 23…d3!?
24.Td4 Td7] 24.Ae5+- Td7 25.Dh5 d3?
26.Dh6++- Re8 27.Dxh7 Tf8 28.Ch5
Da5 29.Cf6+ Rd8 30.Cxd7 Rxd7

[30…d2 parece única para obter algún
contraxogo 31.Td1 Rxd7+-] 31.Dxd3+
Rc8 32.Df5+ [32.Df5+ Rb7 33.Dd7+ Ra8
34.Dc6+ Ra7 35.Ad4+ Rb8 36.Aa7+
Rxa7 37.Txe7+ Dc7 38.Dxc7+ Ra8
39.Db7# ] 0-1.

XADREZ       Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Gusto para percibir e apreciar o sabor dos manxares. Velar

polo cumprimento das leis e obrigacións. 2- Verso de catorce

sílabas dividido en dous hemistiquios. 3- Nome que se dá ás bac-

terias en forma de bastonciño, case sempre patóxenas. A pri-

meira vítima de parricidio. 4- Comarca galega, cercana a Arzúa e

Melide. Prefixo grego que indica fóra, de fóra, por fóra... 5- Eloxia,

enaltece. Chan, que non presenta desniveis, que é igual en todas

as partes. 6- Maior número de votos conformes nunha votación.

7- Tendencia das augas a formar ondada. Fogar. 8- Termo latino,

usado para indicar literalidade no que se cita ou di. Danza. 9-

Nome propio feminimo. Instrumentos, a modo de tenaces, usa-

dos para suxeitar cousas pequenas. 10- Aflixida, agoniada, mar-

tirizada. 11- Nome propio de certo ciclista que volve este ano ás

estradas. Nome propio masculino, de orixe xudea.

Verticais:

1- Aquilo que serve de motivo ou pode dar pé a comentarios

maledicentes. Capa superior da codia terrestre, constituída fun-

damentalmente por silicio e aluminio. 2- Mudo, privado da fala.

Mirto, mudado de xénero. 3- Acto e arte de recitar coa entoación

e ademáns convenientes. 4- Prefixo grego que expresa a idea de

estimábel, xusto, que vale. Voz militar de mando. Arco francés ou

catalán. 5- Anomalía no falar que consiste en pronunciar o r

como l. Forma átona de primeira persoa singular do pronome

persoal. 6- Atadura. Abreviatura de Holanda. Repetido, nome

familiar de varón. 7- Compact Disc. Arma de fogo parecida ao

fusil, aínda que máis curta.  8- Existía. Dous, para os romanos.

Laxe dun monumento megalítico, como as que forman unha

arca. 9- En economía, deixar libertade de prezos ou suprimir

outro tipo de controis estatais. 10- Unido ou agregado. Dotado

de certas extremidades que permiten o desprazamento aéreo.

11- Papel, tea, etc. enrolado en forma de cilindro, normalmente

envolvendo algo. Natural, veciño ou habitante de Ares. 

A cidade das mazás

SOLUCIONS

Crucigrama

Horizontais:
1.Padal.Celar.2-Alexandrino.3-Bacilo.Abel.4-
Ulloa.C.Exo5-Loa.Chairo.6-O.Maioría.A.7-
Marola.Lar.8-Sic.N.Baile.9-Iria.Pinzas.10-Ator-
mentada.11-Lance.Aaron
Verticais:
1-Pábulo.Sial.2-Álalo.Mirta.3-Declamación.4-
Axio.Ar.Arc.5-Lalación.Me.6-Nó.Hol.Pe7-
CD.Carabina.8-Era.II.Anta.9-Liberalizar.10-
Anexo.Alado.11-Rolo.Aresán.

Autodefinido

Horizontais:

Maltrataran.Amor.Manela.TA.Explanar.Ata-

bal.La.D.Paro.Inicio.Urraca.Ser.L.Adoratriz.Guia

r.Ra.Su.Ata.Triscar.Sentaba.Aro.

Verticais:

Matapulgas.Amatar.UTA.Lo.Arraián.Treboa-

da.T.R.Xa.Corta.Ampliar.Rb.Tal.N.AriaAnalis-

tas.Renacer.Ca.Alá.Irisar.Nardo.Zuro.

AUTODEFINIDO
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Alberte Rivero
Filloas enchidas de letría cas-
trexa, xeado de sopas de burro
canso, caldo de castañas, raviolis
de grelos ou empanada de for-
quellas son pratos recuperados
da tradición galega, que estes co-
ciñeiros presentan en novas for-
mas, máis achegadas, nalgúns
casos, á cociña de fusión. Do-
mingos González experimenta
con produtos galegos, mestu-
rando tenreira cachena con go-
minolas ou maracuiá con va-
cún. Curiosamente a maioría
deles, coma é o caso de Domin-
gos, tiveron que tomar a culler
de mando da cociña dun restau-
rante lonxe da nosa terra.
AAppoossttaann  sseemmpprree  ppoolloo  pprroodduuttoo
ggaalleeggoo??
Non teño dubidas, pero estou
convencido de que se poden fa-
cer máis cousas sen estragar,
nalgúns casos, a tradición.
Nesta asociación pensamos
que temos unha materia prima
inmellorábel, pero podemos
darlle outras texturas, ás que,
talvez, non esteamos tan acos-
tumados. Por exemplo, ao va-
cún de toda a vida, Flavio deulle
un novo brío, incluso escribindo
un libro más alá da cociña.
RReeccuuppeerraann  pprraattooss  eessqquueecciiddooss??
A empanada de forquellas
moita xente non sabe o que é.
Noutra época era unha empa-
nada das terras do oeste de Ou-
rense coma outra calquera. O
amoado que leva dentro é se-
mellante ao dos chourizos de

Bieito Iglesias

X a non cantan nos bares,
nin sequera as corenta, os

rechouchíos canoros e os xogos
de cartas decaíron, substituídos
por máquinas tragacadelas e se-
siós espiritistas oficiadas desde
os televisores. Por iso me admi-
rou comprobar nun furancho
inmediato á alameda de San-
tiago que aínda hai cuadrillas
que entoan cantigas mentres as
bebidas rezan nos vasos. Escoi-
tei ese repertorio tabernario que
abrangue diversos paus, desde a
ornitoloxía (“tú serás el pájaro
pinto que alegre canta por la
mañana”) á óptica  (“los ojos de
la española que yo amé”), pa-
sando pola hixiene (“eso de la-
var a cara, eso de lavar os pés,
eso que carallo é?”). Non engra-
dei de emoción cando sentín
versionar “una lágrima cayó en
la arena”, pero púxoseme un
punto de saudade no peito co
“Poropompero”, tema que oín
interpretar por vez primeira na
festa do San Xoán, en Meriz e
nunha tarde dantes, cantado
polo Chicho e tocado polo To-
niño á batería, o Chanquiñas á
trompeta, o Bicho e o Ferreiro
aos saxos, o Pebeta ao contra-
baixo e o Ito ao acordeón. A
quinta dos meus pais cantaba
diario, na proba do viño novo,
por Reis, con calquera pretexto;
ata os seitores derreados por un
día de sega elevaban cánticos e
aturuxos á noitiña desde os pen-
dellos nos que durmían. A miña
xeración aínda tomaba as tazas
por Compostela cantaruxando.
Os que lle daban un xeito deleita-
ban a parroquia, e os que canta-
bamos como carros vellos axu-
dabamos a frear o cambio climá-
tico munguindo as nubes.�
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César Lorenzo Gil

Akefiaou palestina está de
moda. Este pano case
bufanda entrou nas pa-

sarelas da man de Nicolas Ghes-
quière, primeira agulla da casa
Balenciaga. Inditex fabrícaa na
China e véndea con grande éxito

por 8 euros nas súas tendas. En
tempos, levar unha palestina ao
pescozo era un sinal máis polí-

tico ca estético: a negra repre-
sentaba a Al Fatah, a vermella, a
FPLP (de esquerda), a verde a
Hamas (islamistas). Hoxe vense
pola rúa amarelas, malvas... até
con flecos dourados se fan. Da-
vid Bisbal ou David Beckham ló-
cena tan panchos como fixo no

seu tempo Iasir Arafat. Outro
símbolo político convertido en
simple obxecto de consumo
masivo? Pode ser, mais nos EE
UU, a casa Dunkin’ Donuts tivo
que retirar un anuncio no que a
presentadora Rachel Ray presu-
mía cun pano branco e preto.�

1.335
anosaterra

PALESTINA
AO PESCOZO

Recuperar pratos perdidos da nosa cociña e buscar novos camiños, só con produtos galegos, reúne a dúas ducias
de cociñeiros dende hai cinco anos. Domingos González preside a asociación de cociñeiros promotores da
cociña galega. É restaurador da Vila Termal de Riocaldo e responsábel gastrónomo da Fundación Caldaria. 

8 400021 303104

01335

cabazo ou cebola. É un prato
forte. O caldo de castañas ou a
tenreira con érvedos, son com-
binacións que se perderan no
tempo. Por exemplo, este ano,
en Xantartamén presentamos
as sopas de burro, postre de toda
a vida, nunha forma atrevida,
vestidos con filloas e algún toque
especial, coma é o caso da letría
que é o zume das apóutigas.
NNaa  ggaassttrroonnoommííaa,,  ttrraaddiicciióónn  ee
ffuuttuurroo  nnoonn  ssoonn  iinnccoommppaattííbbeeiiss??
Nin moito menos. Se tes boa
materia prima pódela moldear
de moitas maneiras, apostamos

pola fusión na gastronomía e
por iso introducimos as gomi-
nolas, o maracuiá ou a coca cola.
AAppoossttaann  ttaamméénn  ppoorr  pprraattooss
ppaarraa  ooss  ccaattiivvooss??
Aos rapaces hai que disfrazar-
lle, ás veces, a comida. Por
exemplo, que mellor que unha
boa cachena, enganada con
gominolas ou coca cola. Sabor,
por certo, que ao final case non
lle aprezas, pero dalle un toque
especial.
BBooaa  éé,,  ee  ssaauuddáábbeell  ttaamméénn,,  hhaaii
ccoonnttrrooll  ssaanniittaarriioo  nnooss  rreessttaauu--
rraanntteess??

Na maioría dos casos, os restau-
rantes temos controis moi estri-
tos. Por exemplo, os que temos
o Q de calidade, cada quince
días temos revisións estritas.
Pero, por exemplo, hai comidas
ao ar libre ou festas nas que non
ten pasado nada de milagre.
Lembro que na Festa da Histo-
ria cómense ostras a tempera-
tura ambiente, non me explico
que aínda non houbese nin-
gunha intoxicación. Sen parar-
nos a mirar a hixiene das casetas
das festas, sobre as que as auto-
ridades fan a vista gorda.�

Domingos González, cociñeiro
‘Recuperamos a empanada de forquellas’

’’A quinta dos meus pais
cantaba diario, na proba
do viño novo,
por Reis,
con calquera
pretexto” 
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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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