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AUSENCIAS 
SON VIOLENCIAS
María Reimóndez

‘T i cala, que diso non sa-
bes” dille un home á

súa parella. A frase segue oín-
dose en abondas casas gale-
gas. Porén, o máis preocupan-
te é que segue aí, na socieda-
de. Cada día escoitámola to-
das as mulleres. Escoitámola
cando imos á escola e non se
nos fala das miles de mulleres
que fixeron a historia e o coñe-
cemento, cando non se nos
ensina o feminismo como un-
ha corrente filosófica de cam-
bio con impactos moito maio-
res ca a revolución francesa ou
o marxismo. Escoitámola can-
do poñemos a tele e vemos
que só hai mulleres nas mesas
de debate do corazón; cando
se fala da crise aí están os ho-
mes. E cando se asume que
son os homes os que teñen
que ser ministros ou directivos
de empresas. E cando se usa o
masculino para falar de todas
e todos. E cando se ataca femi-
nistas de xeito infundado, non
argumentado e insultando co
único argumento de “porque
o digo eu” que tantos colum-
nistas, escritores e outras luces
do patriarcado utilizan a reo. 

Pois ben, esa frase, precisa-
mente, está identificada como
unha das que integran os ca-
dros habituais de maltrato.
Unha das frases que utilizan
os maltratadores para minar a
autoestima das mulleres, para
facelas sentir inferiores. Logo
a xente fai a irritante e absurda
pregunta de “por que aturan o
maltrato”? Ben, se isto é o que
a sociedade nos di sobre o que
somos, irrelevantes, como
non nos vai parecer normal
que nos diga tal logo a nosa
parella? Porque esas ausencias
son violencias. E de aí que sexa
tan importante estar e falar,
porque nosoutras, señores,
sabemos. �

’’

’’E de aí que sexa tan
importante estar e falar,

porque
nosoutras,
señores,
sabemos”

preguntouse parte da socieda-
de. O caso é que o maltratador
cumpría con todos os requisitos
necesarios para saír catro días
do cárcere da Lama grazas á
xunta de tratamento e ao xuíz
de vixilancia, que coidaron que
o permiso non ía repercutir no
preso de xeito negativo.

O director da prisión, Xosé
Antonio Gómez Novoa, apunta-
ba que nada facía prever o tráxi-
co desenlace xa que a conduta
do interno era “normal” e o cen-
tro adoptara todas as medidas
necesarias para que o preso go-
zase do permiso. O director do
cárcere explicou que en varias
ocasións atendera a vítima per-
soalmente e que mesmo lle “su-
plicara” que se lle concedese ao
condenado o terceiro grao.
“Mesmo me sorprendeu que in-
cidise en que había unha perse-
cución cara ao seu compañeiro
ao non llo conceder”, engadiu.

Malia os dispositivos de se-
guridade, os organismos que
protexen as vítimas, os infor-
mes favorábeis... aínda é impo-
síbel coñecer que pasa pola
mente humana en casos como
o que vimos de coñecer.�

M. Obelleiro
Ás 16h36 do pasado sábado, un
preso do centro penitenciario da
Lama (Pontevedra), que se ato-
paba de permiso, desprendíase
do seu emisor-receptor con lo-
calizador GPS antes de dirixirse á
vivenda da súa ex parella, da que
tiña unha orde de afastamento.
A pulseira emitía a alarma que
inmediatamente debería recibir
a Unidade Central de Vixilancia
Electrónica, situada en Madrid.
Con todo, o aviso non fora detec-
tado. O resultado, unha muller
morta, a actual parella do preso,
e tres persoas feridas. Días des-
pois do acontecido, a Secretaría
Xeral de Institucións Penais emi-
tiu un comunicado no que se ex-
plicaba que o dispositivo electró-

nico funcionara correctamente,
pero que a alarma non fora de-
tectada polos funcionarios da
Unidade Central de Vixilancia.

A secretaria xeral de Institu-
cións Penitenciarias, Mercedes
Gallizo, recoñeceu “fallos huma-
nos non motivados pola mali-
cia” no control da pulseira. “Ao
parecer, os funcionarios que
prestaban servizo no seguimen-
to dos dispositivos de control
dos maltratadores non se deca-
taron de que se producira unha
alerta”, engadiu. Gallizo advertiu
de que non se trata “de botarlle a
culpa a ninguén. Hai que ver on-
de se atopa o erro e que se pode
facer para evitalo”. Nesta liña, a
responsábel de Institucións Pe-
nitenciarias lembrou que “a vida
ás veces é moi complicada e hai
que traballar pola reinserción e
tratar de que non se produza a
reincidencia”.

CUMPRÍA OS REQUISITOS.Nada máis
darse a coñecer o suceso, as mi-
radas recaeron no penal da La-
ma. Como un home que supos-
tamente pretendía acabar coa
vida da súa ex muller podía go-
zar dun permiso carcerario?,

O control GPS non impediu 
o asasinato doutra muller

2.
VIOLENCIA DE XÉNERO

A alarma do
dispositivo de control
non foi detectada
polos funcionarios da
Unidade Central de
Vixilancia, localizada
en Madrid

Ás portas da Xunta en Fontiñas, Compostela, o 1 de decembro, en repulsa polo asasinato de Ponte Caldelas.  PATRICIA MORALES/ A.G.N.Vitorino Pérez Prieto.

Xosé Manuel Pacho Blanco.
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O Vaticano, contrario a despenalización da homosexualidade. O Va-

ticano é contrario a proposta que presentará Francia ante a ONU, no nome

de 25 países, para despenalizar a homosexualidade no mundo. O repre-

sentante da Santa Sede ante as Nacións Unidas, Celestino Miglione, mani-

festou que “unha declaración política crearía graves discriminacións” e

que “se poñería na picota aos países que non consideran matrimonio as

unións homosexuais”.�
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4-10 DE DECEMBRO DE 2008

miradas profundas dos rapaces
do interior galego. ¡Hoxe non
chegas a Vigo! lle espeta unha
moza chairega a un espelido
home que parece non querer
traspasar a fronteira dos coren-
ta, mentres el sorrí de xeito afá-
bel e gracioso coma se interpre-
tase co seu xesto entrecruzado a
muiñeira da Cova da Serpe. De-
trás do potente vehículo divísa-

Antonio Cendán
Soa algunha que outra mensa-
xe de móbil entre os rapaces e
tamén se oe algunha conversa
mentres na capital chairega
comezan a caer con certa in-
tensidade as primeiras falopas
de neve, que cada vez son máis
grosas. O bus toma o primeiro
treito aberto ao tráfico da auto-
vía do Cantábrico. A Santiago
110 quilómetros. Todo marcha
sen ningún problema mentres
se albiscan as primeiras neves
no cumio de San Alberte, onde
comeza a despedida da Chaira
natural. 

Por razóns de itinerario, o
autocar debe desviarse da au-
tovía cara a estrada nacional
634. Nese punto ten lugar a tra-
dicional, e non sempre racio-
nal, división provincial, que
delimita que partes do territo-
rio pertencen ás provincias da
Coruña e Lugo respectivamen-
te, aínda que a Terra Chá se es-
tenda algo máis alá da súa de-
marcación xeopolítica. A Serra
de Curtis, a escasamente dez
quilómetros de Teixeiro, é a
fermosa paraxe que delimita a
gran planicie galega. Albíscan-
se as primeiras vivendas de xei-
to escaso, mentres, nunha ga-
solineira, se ve o prezo do gasó-
leo a menos de 94 céntimos,
todo un acontecemento. A luz
artificial da estación de servizo
permite observar unha gran
nevarada, aínda que non fai te-
mer que ese treito de apenas
dúas leguas vaia ser uns dos
máis longos para os viaxeiros.
A medida que se achegan a ese

enigmático núcleo de poboa-
ción, a velocidade do vehículo
vaise reducindo paulatina-
mente. Cando xa se atravesa o
cruce da capital de Curtis, de-
tense. Hai un camión atravesa-
do en plena estrada, superado
por utilitarios que retornan aos
seus lugares de orixe despois
da fin da semana. Son algo
máis das oito da tarde. Detrás
del comezan a aglomerarse un
gran número de vehículos de
semellantes características,
principalmente camións que,
ao longo de máis de cinco qui-
lómetros, reflicten as súas lu-
ces na espesa capa de neve,
dando lugar a un novo espec-
táculo mentres deixan de caer
os copos e a lúa fai aparición
no ceo da comarca de Ordes.
Acompaña a ese curioso elen-
co luminoso outro similar, aín-
da que de recente aparición no
interior do autocar. Soan os
móbiles, reprodúcense as cha-
madas con curiosas melodías
entre as que se pode escoitar o
himno do Madrid, coma se fo-
se presaxio do forte temporal
que azouta o equipo que ades-
tra o xermano Bernd Schüster.

¡HOXE NON CHEGAS A VIGO! A parada
forzosa fai que moitos dos via-
xeiros aproveiten a oportunida-
de para baleirar os seus esfínte-
res. Menos mal, porque a de-
tención vai ser prolongada
mentres prosegue o panorama
luminoso no interior do gran
coche. Comezan as gargalladas,
o rebulir de voces que traspasan
o limiar da adolescencia e esas

se a gran ringleira de camións
que se arremuíñan por mor da
neve na vetusta estrada.

A preocupación apodérase
dese home, de faciana bonda-
dosa e mirada confusa, que ao
día seguinte ten que render con-
tas ante os seus superiores nas
Rías Baixas, mentres ensarilla a
conversa cunha rapaza que des-
cobre que é filla dunha amiga de
infancia e que así llo fai reflectir
no seu agraciado parecido. 

Por fin, tras case dúas horas
de parada, chega unha máqui-
na quitaneves que achaia o ca-
miño. Proseguen as risas, men-
tres o condutor pon ruta a
Compostela. Atravesa Ses-
monde, no cruce de Curtis Es-
tación, a moi pouca velocida-
de. Mentres se mete nas Terras
de Santiago onde resplandece
a noite crúa da capital galega,
despois de catro horas e media
de viaxe. Unha media de me-
nos 25 quilómetros por hora. O
sono apoderase dos máis ru-
dos e remata unha odisea  que
reflicte o que está a ocorrer en
moitas estradas do país.�

A odisea dos viaxeiros nunha noite de neve
As sete e cuarto da tarde do domingo 30
máis de medio cento de persoas, a
meirande parte estudantes, saen en autocar
con destino a Santiago dende a terminal de
autobuses de Vilalba. Pero quedarán
atorados na neve. Esta é a súa crónica
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DÍAS DE TEMPORAL

Nevada en Castroverde (Lugo) este pasado luns 29 de novembro. XOSÉ MARRA

Quitaneves no concello de Forcarei. A. RIVERO

’’Resplandece a noite crúa
da capital galega, despois
de catro horas e media de
viaxe. Unha media
de menos 25 km por hora”

O Papa Benedito XVI
no Vaticano o 29 de novembro. 
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instalación das mesmas. 
As acusacións si adoitan ser

semellantes. Un particular que
aluga un  terreo ou o tellado
dun edificio para beneficiarse
economicamente, sen ter en
conta a opinión do resto dos
veciños. Ante a negativa habi-
tual, chegaron nos últimos
tempos a camuflarse dentro de
chemineas ou como parabóli-
cas. O aluguer abala en función
do número potencial de usua-
rios favorecidos polo radio da
antena, aínda que raramente é
inferior aos catro mil euros
anuais. Nalgúns casos, como
na avenida de Marín do barrio
da Ponte, en Ourense, poden
aproximarse aos quince mil.

DURA LOITA EN MORAÑA.É unha pe-
lexa constante e dura, a dos ve-
ciños de Moraña contra tres an-

públicos non satisfaceu as es-
pectativas dos veciños. Para es-
tes foron de “puro trámite”. Hai
meses enviáronlle ao Valedor
do Pobo e ao fiscal de Medio
ambiente requerimentos de
amparo. Máis alá de informes
médicos, agora solicitan a reti-
rada das antenas por falla de li-
cencia de actividade, entenden-
do que deben estar suxeitas ao
regulamento de actividades
molestas. Solicítanlle tamén ao
concello que non prorrogue
ningún tipo de licenza para as
antenas, pero dúas xa foron
prorrogadas recentemente.

ANTENA SÍ, PERO NO MONTE. Na pa-
rroquia da Xironda, no concello
de Cualedro, dentro da raia se-
ca, carecen de cobertura de te-
lefonía móbil. Os que queiran
usar este servizo están obriga-
dos a depender das compañías
portuguesas Optimus ou TMN
con cobertura no lugar, pero
con prezo de chamada interna-
cional. Telefónica presentou,
hai uns meses, a posibilidade
de instalar unha antena, para
darlle cobertura á zona. A in-
tención da multinacional le-
vantou a polémica entre os ve-
ciños, que entendían que só

Alberte Rivero [TEXTO & FOTOS]

A s razóns dos que se
opoñen á instalación
de antenas de telefo-
nía móbil son dife-

rentes. A maioría esgrimen in-
formes médicos nos que se
alerta do seu efecto canceríxe-
no, achegando estatísticas de
casos no contorno da antena,
moi superiores a media dou-
tros lugares. En Santa Lucía no
concello de Moraña, os veciños
aseguran que pode rondar o
nove por cento dos habitantes.
En Cangas, Moaña, Betanzos, A
Xironda, Portonovo, Moraña,
Ferrol, A Manchica, Ourense,
Padróns ou Arís argumentan a
proximidade ás casas como
motivo de peso para solicitar a
retirada das antenas. Noutros
casos a loita é por anticiparse a

tenas de telefonía móbil e un
transformador, sitos na zona de
Santa Lucía, nas proximidades
do colexio. Vencellan directa-
mente os casos de cancro entre
o estudantado á electroconta-
minación existente no lugar. As
cifras varían. Os denunciantes
aseguran que polo menos te-
ñen contabilizados dous. 

Hai anos, xa lle solicitaron in-
formes ao concello e á Consella-
ría de Sanidade. Segundo estes
veciños hai unha altísima por-
centaxe de afectados por cancro
entre a poboación en xeral. Bea-
triz Diz, que actúa como porta-
voz, aproxímao ao nove por cen-
to: “se vivimos neste entorno se-
tecentos corenta veciños, temos
contabilizados perto de sesenta
casos. Bota contas, se non é para
desconfiar e ter medo”. 

A resposta dos organismos

beneficiaba a un deles co pago
dun aluguer e por enriba estaba
moi preto das casas e prexudi-
caba a “saúde da maioría”. 

Hai dúas semanas, como de
cotío con calquera decisión que
afecte ao lugar, celebraron un
concello aberto no que rexeita-
ron a instalación e acordaron
usar todos os intrumentos le-
gais en contra. A presidenta da
asociación de veciños Mari Car-
men Enríquez asegura que se
opoñen, “aínda que estamos
necesitados deste servizo, xa
que as empresas de telefonía
portuguesas frítennos, pero
non pode ser de calquer manei-
ra, a carón das casas, cando hai
monte e monte baleiro”, refe-
ríndose a que só un veciño co-
braría o aluguer. O concello
aberto oferta o monte comunal,
lonxe das vivendas como unha
posibilidade para a instalación
da antena de telefonía móbil.

POLÉMICA NO NÚMERO OITO.Na ave-
nida de Marín do barrio da Pon-
te en Ourense, a liorta vén deter-
minada polo portal no que se
habita. Os veciños dos portais 4 e
6 presentaron unha reclama-
ción na sala do contencioso da
audiencia provincial, solicitando

AALDEAGLOBAL.4. ANOSATERRA
4-10 DE DECEMBRO DE 2008

A loita contra a instalación de antenas de telefonía móbil fai
coincidir, cando menos, a dúas ducias de asociacións de
veciños de Galiza. Buscan apoios xudiciais, restriccións nos
plans de urbanismo, requerimentos a fiscalía de medio
ambiente ou apelacións o valedor do pobo, para que as
grandes empresas de telefonía non actúen ao seu antollo

A guerra das antenas de telefonía

>>>

CRITICAS VECIÑAIS

En Moraña hai tres antenas de telefónía móbil e un transformador, ubicados en Santa Lucía, próximos ao colexio.
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que force a retirada da mesma,
solicitude que levan realizando
desde hai máis de oito anos. Ta-
mén entenden que a antena ca-
rece de cobertura legal axeitada á
actividade que realiza. O gober-
no municipal ourensá xa orde-
nou recentemente a retirada
dunha antena sen licenza no ba-
rrio da Cuña e unha segunda no
entorno da Alameda, camuflada
dentro dunha chimenea.�

a retirada da antena de Vodafo-
ne instalada no tellado do portal
número oito. Argumentan que,
no contorno, hai once casos de
cancro e que a causa directa é es-
ta antena instalada no ano 97.
Opinión que, obviamene, non
comparten os vinte veciños que
habitan no portal número oito.
Estes reciben de Vodafone un
aluguer que se aproxima aos
quince mil euros anuais. Eses

cartos permítenlle non pagar co-
munidade e afrontar importan-
tes obras de melloras do edificio.
Na última puxéronlle un cerre,
melloraron o parque infantil, sito
dentro do recinto, e rexuvenece-
ron a fachada, sen custe. Men-
tras, os veciños dos outros dous
portais tiveron que rañar o peto. 

Os contrarios á antena tamén
engaden a proximidade do insti-
tuto Blanco Amorcomo motivo

SEXUALIDADE
PERVERSA

María Xosé Queizán

Non é fácil comprender as
condenas que se impo-

ñen a certos delitos. Algunhas
parecen excesivas e outras es-
casas. Por exemplo, leo que so-
licitan cadanseu ano de pri-
sión para unha muller e a súa
filla que roubaban as cartas
nos buzóns. Contrasta coa exi-
gua condena de dous anos a
un home que abusou da súa
neta desde que esta tiña 12
anos ata que a nai dunha ami-
ga da vítima o denunciou. O
avó e avoa asumiran a tutela
da pequena e outra irmá, dous
anos antes de que o home co-
mezase a sobala e acosala dun
xeito obsceno, aproveitando
que quedaban a soas na casa,
ou ao ir espertala pola mañá
ou ao viaxaren no coche. Isto
declarou a moza. Como acos-
tuma a ser, tristemente, habi-
tual, a avoa nega os feitos e
ponse de parte do marido na
súa declaración, como tamén
fan moitas nais que toman
partido polo seu home. O in-
forme forense revelou danos
psíquicos na mociña pero es-
tes non son considerados gra-
ves para a mentalidade defor-
mada do/a xuíz que considera
o tormento da intrusión cor-
poral e moral algo leve, porque
a sexualidade “normal” (?) está
baseada nun órgano, o mascu-
lino, e neste caso non houbo
penetración, nin podía habela
aínda que o intentase. Ao pare-
cer o home tiña cancro de vexi-
ga e “a penetración era difícil e
a erección pouco probable”
segundo o médico. Se o acto
rei se houbese perpetrado tal-
vez a nena estaría morta como
a pequena ecuatoriana, de oito
anos, acabada de chegar ao
paraíso español para morrer,
quen llo diría!, dunha infec-
ción xeneralizada, tras ser vio-
lada, golpeada e esfolada polo
compañeiro da nai. A sexuali-
dade debe ser outra cousa. �

’’

’’A sexualidade  ‘normal’ (?)
está baseada nun órgano,

o masculino,
e neste caso
non houbo
penetración”

nía

>>>

ANOSATERRA
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As estatísticas son frías, pero no ca-

so de Padróns, no concello de Pon-

teareas, dramáticas. A proliferación

de casos de cancro, moi superior a

media de calquer outro lugar se-

mellante, levou os veciños a enviar

un escrito a Consellaría de Sanida-

de, solicitando un estudo, para sair

dunha dúbida que pesa sobre eles,

será a antena de telefonía móbil ou

as liñas de alta tensión as causan-

tes? No último ano morreron catro

persoas afectadas polo cancro, hai

neste momento sete máis loitando

contra a enfermidade.

Isabel Iturre, enferma de can-

cro de mama, asegura que, coma

o resto dos veciños, “ten moito

medo”, especialmente se mira o

arredor, “enfronte da miña casa vi-

ve un señor de cincuenta e un

anos con cancro, á da dereita mo-

rreulle en agosto o fillo de trinta e

un, enfronte morreu a señora de

preto de cincuenta, coma non

vou estar preocupada?” O chama-

mento ronda a desesperación,

cun único obxectivo: saír da incer-

teza. Saber se os casos de cancro

son consecuencia das liñas eléc-

tricas de alta tensión, da antena

de telefonía móbil, ou non teñen

nada que ver coa contaminación

eléctrica. Efecto que segundo os

veciños influiu nas colleitas, que

difiren nos últimos anos respecto

das de antano “xa que, na maioría

dos casos, teñen un po branco

por enriba, e as legumes nacen

murchas”.�

‘Teño moito medo’

O goberno ourensá ordenou
recentemente a retirada
dunha antena, no entorno
da Alameda, camuflada
dentro dunha chimenea”

’’

Antena nun edificio da Avda. de Marín, no barrio da Ponte de Ourense. Antena portuguesa próxima á Xironda, en Cualedro (Raia Seca ourensá).
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O XENOMA
DO NEANDERTAL

Xavier López Rodríguez

R esulta que Michael Crich-
ton tiña razón en case to-

do o que contaba en Jurasic
Park; cando menos, naquilo do
xenoma dos dinosauros tirado
dos mosquitos petrificados. Os
xeos de Siberia achégannos
agora ao xenoma do mamut,
que abre as portas ao soño de
resucitar especies extinguidas
hai milleiros de anos. Din os
científicos que pronto será posi-
ble contar cun parque de ma-
muts, ou algo que se lle pareza
abondo. E non se descarta que,
a partir de aí, sexa posible resu-
citar tamén o home de Nean-
dertal. Seica a capacidade cra-
nial dos neandertais superaba a
nosa. Se cadra, a especie era
menos salvaxe que o homo sa-
piens do que procedemos nós.
Se cadra respectaba as súas mu-
lleres máis do que as respecta-
mos nós. Se cadra, por iso aca-
bou extinguida. Agora que xa é
posible crear humanos a medi-
da para sandar outros que viñe-
ron con graves eivas, non será
hora de ir pensando en procu-
rar que non nazan máis asasi-
nos das súas futuras mulleres,
ex mulleres, noivas, ex noivas,
compañeiras ou ex compañei-
ras? Segundo apuntaba un es-
tudo recente, por cada muller
morta a mans da súa parella ou
ex parella, quedan 1.000 con se-
cuelas de por vida. Este ano, xa
temos 59 mulleres mortas por
terrorismo doméstico; e 59.000
eivadas. Non son cifras abondo
escandalosas? Se non é posible
deseñar homes incapaces de
matar, talvez os científicos si po-
derían procurar que os violen-
tos destinados a acabar coas fe-
mias coas que teñan ou quererí-
an ter relacións intenten suici-
darse antes e non despois de fa-
cer o que semellan destinados a
facer. Ese sería un grande avan-
ce científico. Se cadra non tanto
como resucitar o Neandartal,
pero case. �

’’

Non será hora de ir 
pensando en procurar
que non nazan máis
asasinos das
súas futuras
mulleres?”

’’

124/2007 ao “éxito” da folga de
2006. A relación causa efecto
que establece esta entidade de
defensa da lingua levaría a que
nuns meses a que a Consellaría
introduza novas medidas de
fomento do galego.

A folga convocárona conxun-
tamente as Mocidades pola
Normalización, Galiza Nova e os
Comités Abertos de Estudantes
porque consideraban que o ni-
vel de cumprimento do Decreto
do galego é baixo. Un informe
preliminar elaborado por profe-

H. Vixande
O pasado 26 de novembro, tras
a folga para esixir o cumpri-
mento do Decreto do galego no
ensino, as estimacións de segui-
mento abalaban entre o 25% da
Consellaría de Educación e o
75% das Mocidades pola Nor-
malización Lingüística. Dous
anos antes, o 8 de novembro de
2006, producíase un paro pola
galeguización do ensino que foi
secundado polo 90% do alum-
nado segundo as Mocidades
pola Normalización e o 44%
que admitía a Consellaría.

Tras aquela folga do ensino
de 2006, a Consellaría insistira
no suficiente nivel de galegui-
zación do ensino e agora, tras
este novo paro, a conselleira
Laura Sánchez Piñón sinalou
que o Decreto do galego rexis-
tra un cumprimento óptimo e
non precisa máis actuacións
da Administración. Porén, tras
a protesta de 2006, en 2007 a
Xunta promulgaba o Decreto
124/2007, que cambiaba as
condicións e incrementaba as
cotas do galego no ensino pri-
mario e secundario. 

A Mesa pola Normaliza-
ción, pola súa banda, vence-
llou a publicación do Decreto

sores universitarios atopara indi-
cios deste incumprimento. Tras
a difusión deste informe, o pasa-
do 11 de novembro, a Consella-
ría de Educación sinalou que a
Inspección Educativa estaba a
elaborar un estudo sobre o grao
de execución da norma. Deza-
seis días despois, a conselleira de
Educación sinalaba que o “o de-
creto estase cumprindo sen nin-
gunha incidencia na súa aplica-
ción”. Este pronunciamento ti-
ña lugar o 27 de novembro, ao
día seguinte da folga dos estu-
dantes, da que a consellaría ad-
mitía un seguimento do 25%.

A pesar de que Laura Sán-
chez Piñón confirma o cum-
primento do Decreto, a Conse-
llaría tamén precisou que “con
respecto ao informe, a Inspec-
ción está traballando nel”.
Educación comprometeuse a
remitirlle unha copia aos me-
dios de comunicación cando
estea elaborado.

Unha entidade que conside-
ra que o Decreto está a cumprir-
se é Galicia Bilingüe. A organiza-
ción que dirixe Gloria Lago coin-
cidiu coa Consellaría ao estimar
que “o 80% das clases son en ga-
lego”. Non obstante, as motiva-
cións de GB non coinciden coas
de Educación, xa que organiza-
ción de Lago oponse á Lei de
Normalización Lingüística.

EFICACIA. Por outra banda, posto
que a conselleira sinala que non

hai incidencias no cumprimen-
to do Decreto, o informe que
prepara a Inspección Educativa
podería estar a localizar as me-
didas de acompañamento desta
norma para incrementar a súa
eficacia. Tras os estudos prelimi-
nares que elaboraron profeso-
res universitarios a principios de
novembro, os autores non só
detectaron problemas co grao
de implantación do galego no
ensino non universitarios, se-
nón que tamén sinalaron que se
producen outra serie de disfun-
cións que corrixir. Entre elas es-
taba a falta de información entre
profesorado, alumando e pais, o
que levou á confusión sobre a
súa aplicación e mesmo que fa-
cilitou que algúns grupos de
pais amosasen o seu temor á de-
saparición do castelán en Gali-
za. Os autores deste informe ta-
mén sinalan a necesidade de
formar ao profesorado e mello-
rar o nivel das traducións dos li-
bros de texto para que a aplica-
ción do Decreto non dependa
unicamente do voluntarismo
do profesorado.

Historicamente, todas as Ad-
ministracións procuraron intro-
ducir o galego nas aulas e todas
se atribuíron o éxito de telo con-
seguido. Todas, tamén, desacre-
ditaron o esforzo dos seus ante-
cesores e sinalaron que o cum-
primento dos obxectivos pro-
postos foi limitado e dependeu
do voluntarismo.�

Recoñeceu unha incidencia do 25% da folga
pola galeguización do ensino, porcentaxe
que os convocantes incrementaron ao 75%

Educación di que o Decreto
do galego se cumpre pero aínda
non realizou o informe

PACO VILABARROS

’’O decreto estase cumprindo
sen ningunha incidencia
na súa aplicación”

[Consellaría de Educación]

’’A Mesa pola Normalización
vencellou a publicación
Decreto 124/2007
ao éxito da folga de 2006”
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tián, o zen axúdame a unha me-
ditación-oración máis profunda
e pacificadora... e certos concep-
tos do hinduísmo poden servir-
me, por exemplo, para entender
a miña relación co mundo e con
Deus de xeito non dualista. 
CCoommoo  ccaassaa  iissttoo  ttooddoo  ccoo  rraacciioonnaa--
lliissmmoo  ee  oo  ppaarraaddiiggmmaa  ddaa  cciieenncciiaa??
A meirande parte da filosofía
contemporánea occidental
aceptou o imperialismo da cien-
cia, e fíxose escrava dela, per-
dendo a súa identidade. Pero a
ciencia non pode explicalo ab-
solutamente todo; é un elemen-
to máis, xunto coa filosofía, a te-
oloxía e a mística, para explicar e
cambiar o mundo, facéndoo
mellor. Existe un desprezo occi-
dental pola mística, a occidental
(Eckhart, S. Juan de la Cruz, Sta.
Teresa...) e a oriental; esta adoita
chegar a Occidente por medio
de gurús baratos. O ser humano
ten que buscar comprenderse a
si mesmo, para transformarse e
transformar o mundo con máis
xustiza e máis paz. Temos unha
herdanza importante de Kant,
Hegel, de Marx... pero sen aban-
donar toda esa bagaxe, temos
que acudir a outras sabedorías.�

CCoommoo  ppooddeenn  ccoonnvviivviirr  eesstteess
ccoonncceeppttooss??
É difícil chegar a declararse si-
multaneamente todo iso. Pero
Panikkar non é un esquizofréni-
co, entrou profundamente en
cada unha desas relixións, iden-
tificándose con elas. El vén dun-
ha tradición cristiá, que viviu e
estudou profundamente, desde
a teoloxía patrística e a escolásti-
ca até a moderna; pero tamén vi-
viu na India e entrou a fondo no
hinduísmo e no budismo. A edi-
ción dos Vedas que circula polo
mundo en inglés, fíxoa el direc-
tamente do sánscrito (The Vedic
Experience. Mantramanjari. An
Anthology of the Vedas for Mo-
dern Man and Contemporary
Celebration, DLT, London
1977). En canto á experiencia
budista e secular, explícaa moi
ben no seu libro El silencio de
Buda: una introducción al ateís-
mo religioso (Siruela, Madrid
1996). O hinduísmo fala de Deus
de modo impersoal e persoal,
buscando a salvación na unión
con el. O budismo non fala de
Deus, cala, e dedícase á constru-
ción da propia vida. Particular-
mente, aínda que eu sexa cris-

Panikkar di que non se pode fa-
cer ecumenismo dende unha
soa lingua; unha soa lingua fai-
nos pensar en termos de impe-
rialismo lingüístico, e isto leva
ao relixioso e ao cultural. Con
esas claves “imperiais”, canto
mal teñen feito as relixións, so-
bre todo as monoteístas!
CCoommoo  eexxpplliiccaa  aa  rreellaattiivviiddaaddee??
A cuestión da relatividade, que
non relativismo, ten que ver co
feito de que aínda que a verdade
é absoluta, eu cáptoa necesaria-
mente de xeito relativo: a miña
verdade é sempre limitada, rela-
tiva, aínda que poida ser lexíti-
ma. Isto comprendeuno sempre
o pensamento advaita: a non-
dualidade do hinduísmo sabe
que a realidade é toda relacional.
PPaanniikkkkaarr  ddeecclláárraassee  ““ccrriissttiiáánn,,
hhiinndduuííssttaa,,  bbuuddiissttaa  ee  sseeccuullaarr””..

eran o centro do mundo e tiñan
que “europeizar” o resto do pla-
neta. Cómpre chegarmos a un-
ha comprensión harmónica da
realidade para superar a esqui-
zofrenia de Occidente; o pensa-
mento hindú, chinés... leva sé-
culos reflexionando e elaboran-
do unha visión non dualista da
realidade.
ÉÉ  aa  ffiinn  ddaass  rreelliixxiióónnss??
Máis ca fin das relixións, é o re-
mate dun xeito de concibir a re-
lixión. É a fin dunha relixión ba-
seada en normas, dogmas, sub-
misión ás autoridades xerárqui-
cas... é a fin da pretensión de im-
posición dunha relixión única
dona da verdade do sagrado (o
monoteísmo do Islam ou do
cristianismo); as relixións poden
seguir a ser válidas se parten da
experiencia relixiosa real das
persoas, non de tradicións im-
postas, aínda que sexan ricas.
Pannikar fala de pars pro totum:
hai unha verdade (totum), pero
cada ser humano só pode des-
cubrila dende a súa parte (pars).
Isto esixe unha perspectiva hu-
milde para o pensamento: ser
consciente de que só compar-
tindo a miña parte coa parte dos
outros podemos progresar na
verdade; para cada un de nós,
para a sociedade e para o plane-
ta. Isto esixe cambiar de menta-
lidade, non para chegar a un sin-
cretismo que elimine a riqueza
das partes, senón para chegar a
harmonía humana, social e cós-
mica. Imaxínate, se Bush e os
neocons descubrisen isto; a súa
teoría do “eixo do mal” sería ab-
surda, e canta morte e sufrimen-
to non se tería evitado!
VVaaii  aalléénn  ddoo  ddiissccuurrssoo  ddaa  ““ttoollee--
rraanncciiaa””  ccaarraa  aa  oouuttrraass  ccuullttuurraass??  
Efectivamente; xa non se trata
de tolerancia ante a multicultu-
ralidade, senón de intercultura-
lidade, aceptar como nos enri-
quecen as relixións e culturas
dos que se mesturan con nós
na rúa. Eu adoito contrastar o
mito bíblico de Babel, que en-
tende as linguas diferentes co-
mo castigo divino, co Pentecos-
te (Feitos dos Apóstolos, 2, 6),
onde cadaquén fala na propia
lingua, pero todos se entenden,
porque o Espírito abre os seus
corazóns. A capacidade de en-
tendérmonos dende diferentes
linguas e culturas é a gran ri-
queza dos humanos. De feito,

AALDEAGLOBAL.7.

Lara Rozados
Victorino Pérez Prieto, escritor e
teólogo, acaba de publicar dous
ensaios sobre Panikkar que agar-
dan a traducción ao inglés e ao
alemán: Más allá de la fragmen-
tación de la teología, el saber y la
vida: Raimon Panikkar(Tirant lo
Blanch, Valencia, 2008) e Dios,
Hombre, Mundo. La trinidad en
Raimon Panikkar (Herder, Bar-
celona 2008). Nelas aborda a filo-
sofía do pensador catalán, que
este ano fixo 90 anos.
CCoommoo  ffooii  oo  sseeuu  ccoonnttaaccttoo  ccoo
ppeennssaammeennttoo  ddee  PPaanniikkkkaarr??
Comezou cando escribín Do teu
verdor cinguido, onde analizo a
relación entre ecoloxismo e cris-
tianismo. Eu estaba convencido
de que a teoloxía tiña que facerse
ecolóxica, e superar o antropo-
centrismo herdado da Ilustra-
ción: non somos “señores” da
Terra, somos parte dela. O libro
publicouse logo en castelán e co-
ñecín a Panikkar nun congreso;
díxome que o lera e manifestou-
me o seu agradecemento por ci-
talo a el, cousa pouco habitual
nos teólogos católicos. Logo tive-
mos varios encontros na súa ca-
sa de Tavertet (Pirineo catalán).
Na conversa con este home, que
daquela xa tiña 80 anos, confir-
mei que posuía un pensamento
totalmente innovador, era quen
de elaborar un pensamento filo-
sófico e teolóxico que superaba
os reducionismos típicos do
pensamento occidental, as esci-
sións... para chegar a un pensa-
mento global, dende unha pers-
pectiva máis mística ca relixiosa.
EEnn  pplleennaa  ccrriissee  ddee  OOcccciiddeennttee??
En Occidente seguimos a mirar-
nos o embigo, crendo que o no-
so pensamento, a nosa ciencia e
a nosa tecnoloxía é o máximo;
miramos ás outras culturas con
conmiseración, coma se tivése-
mos que ir salvalas. Pero o pen-
samento occidental está nunha
situación de decadencia e es-
morecemento; e hai outro dife-
rente ao que temos que ache-
garnos e ir descubrir humilde-
mente. Isto é difícil, porque o
noso pensamento dende Aristó-
teles está fundamentado nunha
visión racionalista e dualista da
realidade; o máis grave é que cre
que é a única válida, desprezan-
do o pensamento oriental como
“mítico”. O mesmo Hegel consi-
deraba que Alemaña e Europa

Victorino Pérez Prieto, escritor e teólogo

‘Occidente mira os demais con superioridade
pero está en decadencia’

FFáálleennooss  ddoo  ccoonncceeppttoo  ddee  eeccoo--
ssooffííaa qquuee  eemmpprreeggaa  PPaanniikkkkaarr..  
É un dos seus neoloxismos
máis fermoso. Significa
que, alén dun concepto
biolóxico da ecoloxía que

nos leve a vivir nun equili-
brio medioambiental coa
Terra, cómpre escoitar a
súa sabedoría e aprender
dela, como facían as cultu-
ras antigas. Temos que re-

cuperar sabedorías como a
do indio Seattle, que lle
contesta ao presidente dos
Estados Unidos: como
imos vender a nosa terra se
somos parte dela?�

Como imos vender a nosa terra se somos parte dela?

’’Na conversa con Panikkar
descubrinlle que posuía
un pensamento totalmente
innovador”
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partido ollando cara a Madrid.
Mariano Raxoi tamén o sabe e
xa só lle quedaría o salvavidas
dun bo resultado nas europeas.

Durante a entrevista pree-
lectoral Touriño tamén lle des-
velou ao xornalista Carles
Francino que aceptaría deba-

tes, “son amigo de debater. To-
do o mundo me aconsellaba
que non o fixese nas pasadas
eleccións e asumín un debate
que non era propio porque
non eran eleccións autonómi-
cas, polo tanto non estaría mal
nesta ocasión", sinalou.�

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

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

X.C.
Emilio Pérez Touriño segue des-
follando a margarida. A especu-
lación do verán, que tanto dano
lle fixo, non acabou co espectá-
culo de manter a incertidume
sobre a data electoral, xerando
unha inestabilidade difícil de
comprender. A posibilidade
máis real é que se proceda a pe-
char a lexislatura logo de conse-
guir a mediados de decembro a
aprobación dos orzamentos au-
tonómicos para o 2009.

O que está despexado é que
a convocatoria galega será o
primeiro test electoral no que a
crise económica poderá influír
e mesmo ser as primeiras elec-
cións en recesión, un factor
que ningunhas das tres forzas
políticas contemplaba hai uns
meses e do que tampouco nin-
guén se atreve a dicir se é un

factor de influencia decisiva na
decisión cidadá.

As outras posibilidades de en-
talar as eleccións entre as vascas
e as europeas eslúense pola im-
posibilidade de manexar os pra-
zos con certeza. Ao non saberse
cando convoca Ibarretxe, a hi-
pótese dalgúns dirixentes socia-
listas de ir a rebufo dun posíbel
triunfo electoral no País Vasco vi-
ñéronse abaixo.

HABERÁ DEBATES. As tensións pre-
eelectorais medran de diferente
maneira en PP, PSdeG e BNG. A
maiores de pechar as listas, o
que ocasiona un xogo de escasa
incidencia política pública, esta
convocatoria pode ser un pun-
to e aparte no mapa político ga-
lego. Se os inquéritos acertan a
posibilidade de que o bipartito
logre reeditar o seu triunfo, pro-

vocará de contado a redefini-
ción da oferta na dereita galega.
Despois da etapa Fraga, culmi-
nada coa derrota dos sectores
autonomistas liderados por
Cuíña logo da crise do Prestige,
Feixóo xógase o ser e o non ser
dunha maneira de concebir o

O presidente da Xunta anuncia as
eleccións para marzo nun programa de
radio, pero segue sen dar a coñecer o día

As eleccións serán en marzo pero non se sabe cando
AUTONÓMICAS 2009

O GALEGO NON SERVE
PARA NADA?

Son unha muller de 62 anos
alumna da universidade senior
e antes traballadora dunha
empresa de limpeza. Volvín a
mediados da década do 1980
da emigración en Suíza e insta-
lámonos na Coruña. As miñas
fillas criáronse coa miña fami-
lia na aldea e recordo con moi-
ta rabia o mal que o pasaron,
sobre todo a máis vella, que xa
tiña 12 anos, o primeiro ano de
escola. As nenas falaban galego
e case todos os dias había cho-
ros na casa polas burlas que ti-
ñan as rapazas na escola.

A señora da casa na que eu
traballaba naquel momento re-
cordo que sempre me dicía:
“Pobrecitas, mira que hablar
gallego”ou “Pero tú no quieres
darle un futuro a tus hijas, pues

háblales bien mujeriña, ¿para
que quieren el gallego?, ¿para
tener que emigrar como tú?”.

A miña filla máis vella dei-
xou de falar galego até que co-
mezou na universidade. Hoxe
é avogada da Xunta e a máis
nova estudou Arquitectura.

Non sei se é violencia o des-
prezo que eu vivín e que vivi-
ron as miñas fillas. Desde logo,
as persoas que criticaron a
campaña que fixo o Concello
da Coruña penso que no fondo
se senten sinaladas co dedo.�

María López
(A Coruña)

DEREITOS
LINGÜÍSTICOS

Estou sorprendido pola polé-
mica que se trasladou estes dí-
as aos medios de comunica-
ción sobre se os que falan gale-

go, e máis en concreto as mu-
lleres, o poden facer con total
liberdade, e en calquera lugar.

No 1992, as Nacións Unidas
na súa Declaración sobre os de-
reitos das persoas pertencentes
a minorías lingüísticas define os
dereitos das persoas que falan
linguas minoritarias e di: "As
persoas pertencentes a minorí-
as lingüísticas terán dereito a
utilizar o seu propio idioma, en
privado e en público, libremen-
te e sen inxerencia nin discrimi-
nación de ningún tipo".

Sendo todos un pouco sin-
ceros, esta declaración en Gali-
za só se cumpre en parte. Eu vi-
vín na Coruña sempre e reco-
ñezo que mellorou a situación.
De todas as maneiras sería ne-
gar a realidade dicir que a unha
persoa que fala en galego a tra-
tan igual que a outra que fala
en castelán.

A inxerencia da que falan as
Nacións Unidas existe e eu non
vou sinalar a ninguén, pero te-
ñen máis responsabilidade os
estratos sociais con máis poder,
dóialle a quen lle doia. Algún te-
rá que facer exercicios espiri-
tuais e reflexionar sobre cantas
veces se burlou dunha persoa
polo feito de falar en galego.�

Francisco Duarte
(A Coruña)

AOS PARTIDOS

Quero dicirlles a eses señores
que gobernan os partidos polí-
ticos, e aos que respecto por-
que vivimos nunha democra-
cia, que agora que están próxi-
mas as eleccións autonómicas,
pensen nos problemas dos ci-
dadáns e menos nas guerras
electorais. 

Os cidadáns escoitámoslles

unhas declaracións de boca
para fora nas que se preocupan
moito de todo, da asistencia
social, dos parados, dos cole-
xios... pero logo entre eles só se
preocupan das listas, de se vai
este ou outro e pasan meses na
liorta. A loita polo poder non é
o máis importante, señores. O
máis importante e ter propos-
tas para os cidadáns.

Tamén me chama a atención
o pouco que se arrisca. A poucos
se lle oe unha idea nova ou dife-
rente. Agora resulta que para saír
da crise debemos mercar máis
coches. Pero iso non aumentará
as carencias de petróleo. Ade-
mais do curto prazo, non habe-
ría que falar tamén doutras cou-
sas. E iso con todo o respecto pa-
ra as familias que dependen do
sector da automoción.�

Charo Alonso
(Vigo)
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fenden o Decreto 124/2007.
O secretario xeral da Federa-

ción de ensino da CIG, Anxo
Louzao, sinalou que “o recurso
non debía ter chegado ao Supre-
mo; trátase simplemente dunha
norma de mínimos que repro-
duce o que di a Lei de Normali-
zación Lingüística”. Louzao ex-
plicou que a CIG-Ensino pensa
en persoarse ante o Supremo
para evitar “sorpresas”. O sindi-
calista recoñece que “en termos
xerais a Xustiza non se destaca
polas sentenzas favorábeis á rea-
lidade plurilingüe do Estado, pe-
ro non hai que prexulgar nada”.
En todo caso, Louzao manifes-
tou que tamén se persoarán “en
todos os recursos presentados
ante o Superior e que aínda es-
tán en estudo; trátase de varios,
aínda que todos forman parte da
mesma campaña política para
tratar de relegar o galego”.

A Mesa pola Normalización
estuda igualmente persoarse
no Supremo, aínda que o seu
presidente, Carlos Callón, ma-
nifestou tamén interese no
“cumprimento do Decreto, xa
que non está a aplicarse”.�

POLÍTICA.9.

H. Vixande
Desde hai case un ano, o Tri-
bunal Supremo está pendente
de admitir a trámite ou rexeitar
a interposición dun recurso de
casación presentado pola Aso-
ciación Galega pola Liberdade
do Idioma (AGLI, nas súas si-
glas en castelán) contra un fallo
do Tribunal Superior de Xusti-
za que avalaba o Decreto
124/2007 do galego no ensino.

AGLI presentara un recurso
contencioso administrativo an-
te o Tribunal Superior de Xusti-
za para que anulase os artigos 2
e 13 do Decreto 124/2007 co ar-
gumento de que lesiona os
principios fundamentais de li-
berdade e igualdade, “ao prefe-
rir unha lingua e excluír outra
como vehicular do ensino”.

A sección primeira da Sala do
Contencioso Administrativo do
Tribunal Superior desestimou o
recurso en base ás sentenzas
88/1983, 137/198, 195/1989 e
337/1994 do Tribunal Constitu-
cional, lembrando que “o uso
da lingua propia da Comunida-
de autónoma como lingua nor-
mal da Administración educati-
va en parámetros constitucio-
nais xa recibiu a aceptación do
Tribunal Constitucional”. Ta-
mén argumentou que “non po-
de poñerse en dúbida a lexitimi-
dade constitucional dun ensino
no que o vehículo de comunica-
ción sexa a lingua propia da Co-
munidade autónoma e lingua
cooficial no seu territorio” e in-
dicou que “a liberdade de elec-
ción en materia de educación

non entra na materia lingüísti-
ca”. Neste sentido, referíndose
ao Tribunal Constitucional, in-
dica que “ningún dos apartados
do artigo 27 da Constitución in-
clúe como elemento do dereito
constitucionalmente declarado
o dereito dos pais a que os seus
fillos reciban educación na lin-
gua de preferencia dos seus pro-
xenitores”.

Os argumentos empregados

polo Tribunal Superior son, en
opinións de diversos xuristas,
“contundentes” polo emprego
de sentenzas do Tribunal Cons-
titucional. O peso das razóns uti-
lizadas polo Superior, en opi-
nión destes xuristas, deberían le-
var ao Supremo a non admitir a
trámite o recurso de AGLI por
“falta de interese casacional”. Es-
ta figura obrigaría os demandan-
tes a xustificar suficientemente a
lesión aos dereitos fundamen-
tais, menoscabo que nega o Su-
perior ao referirse a catro senten-
zas do Constitucional.

DEMORA INHABITUAL. Os trámites
dos asuntos relacionados cos
dereitos fundamentais son
máis áxiles na xustiza. Por esa
razón, o Superior fallou sobre a
demanda de AGLI en menos
de dous meses. Con todo, tras a
sentenza pronunciada na Co-
ruña, pasou case un ano desde
que AGLI recorreu ao Supre-
mo. En todo ese tempo non se
rexistrou un pronunciamento
do máximo tribunal español e
a demora está a causar inquie-
tude entre os sectores que de-

ANOSATERRA
4-10 DE DECEMBRO DE 2008
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Luís Lamas

T al é o título dunha  serie
de éxito na TV que narra

as peripecias duns náufragos.
Non está mal, mais o fío argu-
mental é un tanto forzado.

Porén, a realidade sempre
supera a ficción; vexamos se
non a actuación do goberno
de ZP fronte á crise. 

Despois de negar a maior
de xeito tozudo até que pasa-
ron as xerais, o mesmo que a
negou é o encargado de tomar
medidas para superala. 

Na vida real a ninguén se lle
ocorre poñer o raposo a gardar
as pitas, se un é corresponsá-
bel de afundir unha empresa
vaise para a casa, pero non lle
encargan reflotala. A política é
o mundo ao revés.

O goberno, sempre supera-
do pola realidade, leva toma-
das unha serie de medidas in-
conexas entre si e carentes de
toda estratexia.

Un día axudas a banca,
mentres as empresas e os par-
ticulares seguen tendo enor-
mes dificultades para conse-
guir créditos, o que está levan-
do ao peche a moitas peque-
nas empresas que nunca sai-
rán na prensa como Martinsa
ou Habitat, pero que son as
que sosteñen a economía real. 

As axudas ao sector da au-
tomoción de Sebastián xa as
cualificou Solbes: menores e
ineficaces. Faltoulle dicir que
eran unha tomadura de pelo.

A última: 8.000 millóns de
euros para que os Concellos fa-
gan obra pública. Está ben, pero
estaría mellor se explicasen por
que cando se elaboraron os or-
zamentos do Estado, hai ben
pouco, non había cartos e hou-
bo que recortarlles fondos aos
municipios, e agora si aparecen.

E xa postos, o PSOE e a súa
sucursal galaica podían expli-
car como o criterio de reparto
é só o criterio poboacional,
prexudicando gravemente os
Concellos galegos. Cómpre sa-
belo antes de marzo. �

PERDIDOS
’’

’’O goberno, sempre
superado pola realidade,
leva tomadas unha
serie de medidas
inconexas entre si”

A CIG e
a Mesapensan
en persoarse
nos Autos

O Supremo estuda un recurso
sobre o Decreto do galego

O ministro de Xustiza, Mariano Fernández Bermejo, co presidente e os membros da Sala de Goberno do Tribunal Supremo.

’’O Superior avalou a norma
legal cunha sentenza que
cita catro fallos do
Constitucional”
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’’A CIG-Ensino pensa en
persoarse ante o Supremo
para evitar sorpresas”

[Anxo Louxao]
Secretario Xeral da CIG-Ensino.
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Xan Carballa
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

DDeessddee  uunnhhaa  CCoonnsseelllleerrííaa  ccoommoo
aa  ssúúaa,,  qquuee  aannáálliissee  ffaaii  ddaa  ccrriissee  ee
ddee  ccoommoo  aabboorrddaallaa??
É moi dura porque afecta pri-
meiramente ás empresas que
teñen dificultades para buscar
financiamento e  a perda de em-
prego supón tamén unha baixa
nos consumos. Fórmase unha
espiral, moi visíbel no sector da
automoción, no que as dificul-
tades para mercar vehículos
obrigan a parar as producións e
aliméntase o desemprego.  A es-
tratexia que se debería seguir é
fomentar o consumo e dar unha
mensaxe de certa tranquilidade.
Hai sectores da poboación que
non tiveron aínda un especial
impacto, sexan funcionarios ou
empregados de grandes empre-
sas, pero si a perciben e ralenti-
zan o gasto o que fai máis difi-
cultosa a saída. Pero obxectiva-
mente a peor situación é a de
quen perde o emprego. 
TTeenn  oo  BBNNGG  pprrooppoossttaass  ddiiffeerreenn--
tteess  ááss  qquuee  ssee  eessttáánn  ttoommaannddoo??
Nós, como calquera país do
mundo, temos que propoñer
medidas e estamos facéndoo,
por exemplo no sector da auto-
moción. A medio e longo prazo
a produción do coche sostíbel,
para non falar só do eléctrico,
pero a curto prazo pódese estu-
dar a rebaixa do imposto de
matriculación, aplicar un plan
Renove que garanta o financia-
meento e tamén que haxa sub-
vención directa, sen cortapisas.
Non pode ser que os Estados
Unidos inxecten o que lles peta
nese sector e Europa estea pen-
dente de que se tomen deci-
sións, porque estamos colo-
cándonos en situación de non
poder competir. As medidas te-
ñen que ter carácter europeo.
Se a inxeccción de fondos ás
entidades financeiras non

traen como resultado o finan-
ciamento de Pemes e familias
hai que reformulalas e pensar
como dirixir máis directamente
esas axudas. Non se trata de sal-
var determinadas empresas se-
nón o conxunto do tecido eco-
nómico, produtivo e social.
¿Como é posíbel que Citigroup
reciba miles de millóns porque
está en quebra e merque aquí
activos de autopistas, con ren-
dementos garantidos, dunha
empresa que está en perdas
por prácticas que nós sempre
denunciamos? Ou que mer-
quen no sector enerxético. Hai
outros camiños, porque hai
que ter unha estratexia europea
pero Galiza debe dicir como
cree que son as solucións.
AA  eexxcceessiivvaa  ddeeppeennddeenncciiaa  ddoo
sseeccttoorr  ddoo  aauuttoommóóbbiill  ttaamméénn  éé
uunn  pprroobblleemmaa??  AAoo  ccaabboo  CCiittrrööeenn
ttoommaa  aass  ddeecciissiióónnss  qquuee  mmeelllloorr
llllee  ccoonnvveeññaann..
O sector da automoción vai
mudar notabelmente na pró-
xima década e xa o tiñamos
previsto. A través de políticas
de I+D+i, xunto ao Cluster e o
Centro Tecnolóxico temos que
pensar cara que vehículos
imos e que especializacións
desenvolvemos na industria de
compoñentes. As decisións de
Citroën tamén dependerán  de
que fagamos os nosos deberes.
Na automoción os centros de
decisión están fóra, pero hai
que competir e se nós temos
unha industria moi competi-
tiva é un valor ao noso favor. Se
somos quen de desenvolver
esas políticas condicionamos
as decisións a medio e longo
prazo. Iso xa o tiñamos que fa-
cer aínda que non houbese
crise. E agora temos que incen-
tivar o consumo e a demanda.
Tamén digo que unha cousa é
ter propostas e outra as ferra-
mentas políticas para sacalas
adiante.

RECUPERAR FENE.

NNoo  sseeuu  mmoommeennttoo  ffoorrmmuulloouu  aa
nneecceessiiddaaddee  ddee  rreeccuuppeerraarr  NNaavvaann--
ttiiaa  ppaarraa  aa  ccoonnssttrruucciióónn  cciivviill..
AAggoorraa  sseemmeellllaa  qquuee,,  ccooaa  ccrriissee,,  ssee

rreehhaabbiilliittaa  aa  rreeiivviinnddiiccaacciióónn  aannttee
BBrruuxxeellaass  ppaarraa  lleevvaannttaarr  oo  vveettoo..
Era a grande inxustiza. Nós de-
fendiamos abrir Fene porque
temos o máis importante: xente
con formación, empresarios
que saben do que se fala, Cen-
tros Tecnolóxicos, apostamos
en bens de equipo e tiñamos un
plan de ruta trazado. Necesita-
bamos un centro de repara-
cións e estamos niso e en abrir a
construción civil en Fene para
buques de determinada dimen-
sión. Defendiámolo hai tres
anos fronte a quen daba por en-
terrado o sector e nalgúns caso
hoxe aparecen como adaís para
asumir emprego doutros secto-
res en devalo. Estivemos moi sós
defendendo aquela posición e
agora podiamos estar traba-
llando en Fene con carga de tra-
ballo até 2013.
CCaalleess  ssoonn  aass  oouuttrrooss  sseeccttoorreess
oonnddee  mmááiiss  ffiinnccaappéé  ddeebbee  ffaacceerrssee??
Temos que apostar desde a bio-
tecnoloxía, a nanotecnoloxía, as
TIC, o audiovisual, pero aten-
dendo os que xa temos en mar-
cha, a automoción, o sector lác-
teo –que debe evolucionar con
industrias de transformación
máis potentes–, a lousa, a ma-
deira, telecomunicacións... In-
tentar consolidar o que temos e
abrir novos camiños e interna-
cionalizar máis a nosa econo-
mía. Hai que buscar mercados
fóra e un dos esforzos da conse-
llería para o ano que vén vai ir
por aí, duplicando os orzamen-
tos para que as empresas teñan
máis capacidade de saír. Cando
empezan a coñecer os merca-
dos sitúanse e collen confianza.
Antes ían con medo e agora sa-
ben que poden competir con
calquera país do mundo. Se hai
boas políticas de I+D+i e de in-
ternacionalización temos futuro
en todos os sectores. As platafor-
mas tecnolóxicas son unha me-
dida boa porque nós temos moi-
tas pequenas e medianas em-
presas que agrupamos para po-
der competir a través deses Cen-
tros Tecnolóxicos e dos clusters.
Alí están as universidades, as
empresas, as caixas e a adminis-
tración e iso permitiranos buscar
novos mercados.

POLÍTICA.10. ANOSATERRA
4-10 DE DECEMBRO DE 2008

Fernando Blanco, conselleiro de Innovación e Industria

‘Agora empezan a recoñecer que
Fene debe construír barcos civís’

Carlos Aymerich

N o 2001, Aznar vendeulle o
holding público ENA (no

que se integraban as conce-
sións da AP-9 entre Ferrol e
Vigo, AG-55 entre A Coruña e
Carballo e AG-57 entre Vigo e
Baiona, que representan máis
do 70 por cento da facturación
do grupo) a un grupo liderado
por Sacyr por 1.400 millóns tras
alargar a concesión até o 2048.
No 2008, con Zapatero de pre-
sidente, Sacyr vendeulle ENA
(agora Itinere) ao banco esta-
dounidense Citigroup por
7.900 millóns . En sete anos, e
sen facer investimento ningún,
Sacyr consegue unha plusvalía
de 6.500 millóns. E se as auto-
estradas galegas son tan bon
negocio, porque non ficaron
no sector público?

Citigroup, que hai poucas
semanas estaba ao bordo da
quebra, vén de recibir máis de
16.000 millóns de dólares en
axudas públicas. Boa parte de-
les foron utilizados para adqui-
rir as autoestradas galegas no
que semella a primeira aplica-
ción prática dos acordos do G-
20. É así como funciona o co-
mercio e o investimento sen
trabas polo que brindaron os
asistentes a Washington?

O 2 de Xaneiro do 2008, a
AP-9 ficou cortada á altura de
Ordes por causa dunha xeada
que, alén de anunciada, non
constitúe precisamente un fe-
nómeno meteorolóxico extra-
ordinario na Galiza. A conce-
sionaria desatendeu a princi-
pal das súas obrigas, manter a
vía aberta e transitábel por
mais que o Estado, titular da
autoestrada, optase por non lle
esixir responsabilidades. Aínda
así Touriño segue a confiar en
que Citigroup asuma a amplia-
ción da ponte de Rande e das
circunvalacións de Santiago e
A Coruña malia non aparece-
ren estes investimentos no
prego concesional. Será que xa
veñen aí as eleccións?�

AUTOESTRADAS’’

’’O marianismo xa ten credo:
deixar de ser un partido
que empurra 
xente a votar
o PSOE
por medo”

>>>

Fernando Blanco (Lugo, 1959) asegura
que a crise debe afrontarse con decisións
concertadas, con Europa e tamén co
estado, pero que con máis poder político

’’¿Como é posíbel que
Citigroup reciba miles de
millóns porque está en
quebra e merque aquí
activos de autopistas, con
rendementos garantidos?”

’’Unha cousa é ter propostas
e outra as ferramentas
políticas para sacalas
adiante”

’’Estivemos moi sós
defendendo que Fene
puidese construír barcos
civís e agora podiamos estar
traballando con carga
de traballo até 2013”

’’Imos duplicar
os orzamentos para que as
empresas poidan saír fóra”

’’O turismo representa  o 12%
do PIB e un 13%
do emprego, pero ten
que mellorar a oferta.
O noso modelo
non é a masificación”
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‘Ninguén
discute xa que
o sector público
ten que intervir
na enerxia
eólica’

OO  1177  ddee  ddeecceemmbbrroo  rreessooll--
vveessee  oo  ccoonnccuurrssoo  eeóólliiccoo..
AAddeemmaaiiss  ddoo  qquuee  ssuuppóónn  aa
mmaanneeiirraa  nnoovvaa  ddee  ffaacceerr  aass
ccoonncceessiióónnss,,  vvaaii  sseerr  uunnhhaa
mmuuddaannzzaa  ddoo  mmooddeelloo  eenneerr--
xxééttiiccoo??
É un novo modelo porque é
un concurso onde todos
poden participar e agora
dámonos conta do impor-
tante que é que haxa partici-
pación pública, algo que foi
cuestionado no seu día. O
obxectivo non é só obter be-
neficios, senón que nas de-
cisións enerxéticas teña-
mos capacidade de opinar.
Francia, Alemaña ou Italia
téñena e non sei porque nos
estrañamos. Por primeira
vez vai servir para impulsar
industrialmente o país, por-
que a concesión está condi-
cionada á presentación de
proxectos industriais. Tere-
mos beneficios da conce-
sión pública, da cotización
das empresas que se pre-
sentan con sede fiscal aquí e
beneficios industriais. Ade-
mais introducimos criterios
de sostenibilidade, con pro-
tección medioambiental
especial, e facémolo desde
unha perspectiva de acadar
melloras sociais onde se im-
planten. É un modelo dife-
rente que non se deu nin no
Estado nin en Europa até
agora. Australia e Brasil em-
pezan a usar modelos se-
mellantes de concurso,
para que a explotación de
enerxía xere beneficios alí
onde se obtén, que é o que
nunca sucedeu aquí, onde
temos os encoros, pero non
tempos as empresas nin os
impostos que xeran nin o
retorno de beneficios da súa
actividade.�

POLÍTICA.11.

MAN DE OBRA ESPECIALIZADA
E TURISMO.

AAíínnddaa  eessttaammooss  eexxppoorrttaannddoo
mmaann  ddee  oobbrraa  ccuuaalliiffiiccaaddaa  ppoorr  ffaa--
llllaa  ddee  ddeesseennvvoollvveemmeennttoo??
O nivel de formación cada vez
aumenta máis. Hai quen mar-
cha na procura de mellores con-
dicións económicas ou de tra-
ballo. Nalgúns casos é unha op-
ción individual, pero o preocu-
pante é que marche porque non
haxa aquí sectores que os aco-
llan. Por iso é tan importante o
desenvolvemento industrial;
cando escoito iso de “cidade de
servizos” asómbrome porque
non hai tales cidades ou non te-
ñen futuro. Para que o país te-
ñan emprego e non marche a
xente que forma ten que posuír
un sector industrial importante.
Con industrias enerxéticas ou
operadoras de telecomunica-
cións propias teremos ocupa-
ción para esa man de obra cuali-
ficada. Só así cortariamos esa
sangría. Pero hai que dicir que
hoxe traballan 8.000 persoas no
I+D+i público e privado, unha
cantidade considerábel porque
aumentamos case 1.500 ocupa-
cións en 2 anos. 
ÉÉ  oo  ttuurriissmmoo  uunn  sseeccttoorr  qquuee  ddeebbee
eevvoolluuíírr  aaíínnddaa  mmááiiss  eenn  GGaalliizzaa??
Representa hoxe o 12% do PIB e
un 13% do emprego. Ninguén
discute a súa importancia. Pero
ten que medrar en gasto por día,
mellorar a oferta e facerse sus-
tentábel. O noso modelo non é a
masificación, que xa está fraca-
sando onde se experimentou. A
gastronomía, o turismo cultural,
o termalismo que está desesta-
cionalizado, temos que impul-
salo con investimentos, forma-
ción, calidade e renovación. A
oferta nosa é moi extensa, temos
que mostrala mellor e medrar
máis porque o sector turístico é
un colchón que está aguan-
tando ben as dificultades.�

ANOSATERRA
4-10 DE DECEMBRO DE 2008
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’’Teremos beneficios
da concesión pública,
da cotización das
empresas que se
presentan con sede fiscal
aquí e beneficios
industriais”

EEssttaa  qquuee  rreemmaattaa  ffooii  aa  lleexxiissllaa--
ttuurraa  ddaa  rreennoovvaacciióónn  ffrruussttrraaddaa
ddoo  EEssttaattuuttoo  ddee  AAuuttoonnoommííaa..
SSoonn  eessaass  aass  lliimmiittaacciióónnss  ppoollííttii--
ccaass  ddaass  qquuee  ffaallaa  ppaarraa  aaffrroonnttaarr
aa  ccrriissee??
Os problemas que tiven cando
negociei o naval en Bruxelas
foron de competencias, por fa-
lar dun exemplo directo.
Cando falo de grupos enerxéti-
cos propios, que temos que ter
aquí  sen que veñan empresas
de fóra a expoliar ,como fixe-
ron historicamente e seguían

facendo sen pagar aquí os im-
postos, estou falando dun Es-
tatuto de Nación. Cando falo
de planificar unha política do
gas propia que non responda a
unha decisión allea, que chega
a boicotear as nosas iniciativas,
estou pensando niso; son pro-
blemas de autogoberno, de
planificar conforme ás nosas
necesidades. Isto non significa
que non podamos articular es-
tratexias con Europa e co es-
tado. Fun o primeiro en pedir-
lle ao ministro de Industria

unha conferencia sectorial de
toda a industria, para coordi-
nar unha estratexia de máis
efecto. O autogoberno non ten
que ver con isolarse. Cando
formamos os Centros Tecno-
lóxicos sempre digo que nacen
cunha vocación global, pero
nacen en Galiza. Naciona-
lismo non consiste en mirar o
embigo, senón en coñecer o
país e o mundo e ver como ac-
tuamos nel.
FFeeiixxóóoo  ffiixxoo  ddeeccllaarraacciióónnss  ssoobbrree
qquuee  oo  ggaalleeggoo  nnoonn  eerraa  aa  ffeerrrraa--

mmeennttaa  ppaarraa  aavvaannzzaarr  eeccoonnoommii--
ccaammeennttee..
Xa sabemos cal é a ferramenta
internacional, pero se o mo-
delo do señor Feixóo é renun-
ciar a ser nós mesmos que o
defenda, pero con eses argu-
mentos teriamos que aprender
inglés. É un absurdo que só se
sostén desde o prexuízo ou de
avergoñarse de quen somos.
Ese non é o problema dos gale-
gos, que levamos moitos anos
no mundo, falando moitos
idiomas sen perder a raíz.�

‘Autogoberno non significa illarse’

>>>
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migración. Con Fidel Castro
case retirado, Washington de-
bería dar mostras de boas in-
tencións co novo goberno cu-
bano. Pensamos que o levan-
tamento do embargo econó-
mico é a mellor forma de face-
lo. Durante a campaña, Oba-
ma, lamentabelmente, amo-
souse de acordo co embargo.
Afortunadamente, tamén dixo
que hai que iniciar un proceso

para ir levantando as restri-
cións ás viaxes e o envío de re-
mesas económicas”.

PIRATERÍA

LLee  MMoonnddee
((vveennrreess  2288  ddee  nnoovveemmbbrroo))
RRooggeerr--PPooll  DDrrooiitt  é autor, en Le
Monde, dun artigo sobre a pi-
ratería no que sinala a banali-
zación do termo da piratería e

reclama medidas contra o fe-
nómeno en alta mar. “Esque-
cemos cada vez máis o desvío
de barcos para roubar a súa
carga e secuestrar os pasaxei-
ros. Porén, calquera violación
da lei toma a máscara da pira-
tería. Calquera tramposo é
acusado de pirata, mesmo o
que copia discos de música.
Esquecemos que a palabra na-
ceu para designar o que viola
os dereitos fundamentais e
non recoñece a humanidade.
Isto beneficia os piratas dos
mares. Nos últimos anos, im-
pulsado pola pobreza, estou-
pou o fenómeno. O Centro de
Información sobre a Piratería
da Oficina Marítima Interna-
cional indicou que aumentou
só nos tres primeiros meses de
2008 nun 20%. Con todo, no
golfo de Malaca, onde cada
ano pasan 6.000 buques, a pi-
ratería reduciuse un 75% en
cinco anos a raíz da coordina-
ción entre Singapur, Malaisia e
Indonesia. Contra o vello ini-
migo da humanidade, as me-
didas deben ser ao tempo lo-
cais e globais”.

O ESTADO
E OS BANCOS

TThhee  TTiimmeess
((vveennrreess  2288  ddee  nnoovveemmbbrroo))
CCaammiillllaa  CCaavveennddiisshh, colum-
nista do diario conservador
británico The Times, critica o
goberno do seu país por for-
zar os bancos a cobrar máis
barato polos créditos hipote-
carios porque iso debilítaos
máis. En troques, ofrece unha
alternativa: “Esta semana, a
Reserva Federal decidiu de
forma eficaz actuar temporal-
mente como un banco, men-
tres as entidades reais conti-
núen nunha situación trau-
mática. Trátase de préstamos
directos ás empresas por va-
lor de 600 millóns de dólares,
financiados pola impresión
do diñeiro. Parece que a Fed
[que fai as veces do Banco
Central] prefire este risco an-
tes de que aconteza o que su-
cedeu no Xapón coa defla-
ción. O Goberno dos Estados
Unidos sabe que non pode
permitirse o luxo de naciona-
lizar todos os seus bancos. Sa-
be que o capital privado será
fundamental para o equili-
brio financeiro na recupera-
ción do sistema. Que contras-
te co Reino Unido, onde o Go-
berno fala como se el só pui-
dese resolver os problemas!”�

EE UU E CUBA

TThhee  NNeeww  YYoorrkk  TTiimmeess
((vveennrreess  2288  ddee  nnoovveemmbbrroo))

Unha das editoriais do diario
norteamericano The New York
Times reclama o fin do embar-
go a Cuba. “Hai unha oportu-
nidade única para mellorar os
lazos coa rexión [Latino Améri-
ca], que comparte intereses e
valores cos Estados Unidos. E
tendo en conta as malas rela-
cións que hai na actualidade,
só hai que ter bo sentido e sen-
sibilidade para avanzar. Máis
que nada, os líderes latinoame-
ricanos queren saber se Was-
hington está disposto a falar en
serio –e non só en reunións sen
contido– sobre temas impor-
tantes, incluído o tráfico de
drogas, a política enerxética, a
integración económica e a in-

ENPOLEIROALLEO MARCOS
VALCÁRCEL
’’

Damián Villalaín

M arcos Valcárcel é unha
desas poucas persoas

que suscitan simpatía e recoñe-
cemento xeral no mundo cul-
tural galego, tantas veces corro-
ído pola egopatía, a cutrería
sectaria, os resentimentos e a
mala educación dos que nel
participamos. Como uns e ou-
tros incorremos con maior ou
menor intensidade e compra-
cencia nesas malas prácticas,
cando nos atopamos cun señor
como Marcos Valcárcel é como
se désemos cun lugar de acou-
go onde refuxiármonos dese
trebón estéril e cansino. 

Durante un tempo frecuen-
tei moito o seu blog, esas louva-
das “Uvas na solaina” que Mar-
cos fai madurecer cada día. Dis-
cutíanse alí moitas cousas dal-
gunha importancia e os debates
case sempre se impregnaban
da atmosfera amistosa e da se-
renidade non ataráxica coas
que Marcos sela todo o que fai.
Agora o amigo auriense vese
asediado xa non polos inevita-
bles trollse pelmazos cibernéti-
cos, senón por unha doenza ab-
surda que lle resta capacidade
física pero que non lle impide a
elaboración diaria dos contidos
do seu excelente blog. Nin tam-
pouco dos seus libros e artigos. 

A vida semella ás veces unha
carreira de atrancos pragada de
contrariedades innecesarias e
inxustas. Pero Marcos Valcárcel
sabe, arestora, que hai moitas
mans dispostas a axudalo a sal-
tar, como se viu o sábado, 29 de
novembro, na multitudinaria
homenaxe que recibiu na súa
querida cidade de Ourense.
Como me compremetera a
asistir e finalmente non puiden
facelo, gustaríame aproveitar
esta columna para dicirlle a
Marcos que, aínda ausente do
acto do Liceo e da cea do San
Miguel, eu tamén estiven con el
e cos centos de amigos que o
acompañaron.�

Cando nos atopamos
cun señor como Marcos
Valcárcel é como
se désemos cun lugar
de acougo”

’’

ANOSATERRA
4-10 DE DECEMBRO DE 2008
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Estamos xa nos prolegóme-
nos do que pode ser unha in-
tensa campaña electoral, se as
noticias da crise non conse-
guen escurecela. 

ALBERTE NÚÑEZ FEIXÓO, OS REFLE-
XOS.Núñez Feixóo vén de pre-
sentarse ao electorado coa dia-
léctica fluída e os bos reflexos
que o caracterizan. Esa é quizais
a súa mellor arma. Pero o acerto
do Partido Popular, nos últimos
meses, estivo tamén en atopar
dous temas cos que poñer ner-
viosos os dous polos do biparti-
to. Cunha estratexia ben pensa-
da, o martelo da crise sérvelle
para bater nos socialistas, men-
tres que a súa promesa de apa-
gar a guerra lingüística (non ca-
sualmente empezada por eles
mesmos) proporciónalle o ré-
dito de alporizar os nacionalis-
tas. Con esta munición, Feixóo
xa conta con capacidade de fo-
go para presentarse ás elec-
cións. Con todo, e como adoita
suceder, os dous argumentos
teñen para el o risco de que se
lle poden volver en contra. En
primeiro lugar, a crise o que
pon principalmente en cues-
tión é o neoliberalismo, bandei-
ra a contrapelo dos novos ca-
chorros populares, cada vez
máis ideoloxizados. En segun-
do lugar, a ofensiva lingüística
proporciónalle ao BNG, a pou-
co que saiba utilizala, a baza de
quedar só do lado da galeguida-
de, baza que Fraga e Cuíña lle
disputaran no pasado. O sector
galeguista do PP, que segue
existindo, séntese incómodo e á
defensiva fronte ao peso cada
vez maior dos madrileños. 

Feixóo ten ademais dous
puntos febles. O primeiro é pre-
cisamente ese, a súa ambigua
querenza madrileña. En tanto
que Fraga chegaba a Galiza dis-
posto a falar galego e sen mos-
trar rubor ningún por meterse
até os xeonllos na política da co-
munidade, a Feixóo sucédelle
case o contrario. Ás veces dá a
impresión de que a súa candi-
datura á Xunta é só un paso in-
termedio á espera de destinos
mellores en Madrid. Esa é a pro-
ba da verdade de todo candida-
to que pretenda gañar en Gali-
za: debe deixar claro ante o elec-
torado que prefire a presidencia
da Xunta a un ministerio. O
contrario sería interpretado co-
mo un desprezo. A maioría dos
galegos séntense tamén espa-

ñois, pero diferencian o gober-
no do Estado do de Galicia. Nas
xerais votan a alguén con orgu-
llo de ser español, nas autonó-
micas votan a alguén con orgu-
llo de ser galego. O que non en-
tende iso é que quizais só le su-
perficialmente as enquisas. 

O segundo punto feble de
Feixóo tamén constitúe o re-
verso dunha das súas virtudes.
Os seus reflexos dialécticos fa-
no caer con frecuencia no
oportunismo, como observou
no seu día Touriño, de modo
que resulta difícil ás veces co-
ñecer a súa posición sobre os
distintos temas. Feixóo gáñalle
a Touriño e Quintana no deba-
te en curto, pero non resiste a
proba da hemeroteca.

EMILIO PÉREZ TOURIÑO, A VANTAXE
DE SER PRESIDENTE. Touriño ten
unha vantaxe, que comparte co
PP: Conta con bos asesores en

Madrid e cun poderoso parau-
gas mediático. Con sondaxes
propias e medios para bater on-
de considera conveniente a ca-
da momento, PSOE e PP obri-
gan o BNG a triplicar os seus es-
forzos para lograr un nivel com-
petitivo. O que non cabía agar-
dar de Touriño é o que sucedeu
en agosto: que, sen inimigos á
vista, se fixese unha trampa a si
mesmo, como foi a da data da
convocatoria electoral. Desde
aquela, o presidente da Xunta
perdeu credibilidade e fíxolle
perder fol a todo o goberno. Pa-
ra que quedásemos convenci-
dos de que non se trataba dun
erro puntual, volveuno repetir,
a menor escala, cos pasos atrás
e adiante ante a proposta do
Instituto de Crédito realizada
polo BNG. Este tipo de erro re-
sulta difícil de entender, tanto
polo seu talante comedido, de
persoa que pensa antes de falar,
como polo ben asesorado que
debería estar no tocante a me-
dios de comunicación. 

En todo caso, Touriño vai
gozar en campaña dunha van-
taxe obvia: é o actual presiden-
te. A súa cota de pantalla e os or-
zamentos das consellarías en
mans socialistas afortalan, co-
mo sempre sucede, as posi-
cións propias e minan o campo
dos opositores. Aínda que el
mesmo acusase de “clientelis-
mo” a Quintana, é obvio que os

nacionalistas son demasiado
novatos nas institucións  como
para poder compararse a este
nivel cos socialistas.

No “debe” de Touriño está
tamén a incapacidade para ar-
ticular nestes anos de mandato
un discurso propio para Galicia.
Touriño non é Maragall, pero
tampouco é Montilla. Pouco
habilmente deixoulle encabe-
zar a Feixóo e Quintana as rei-
vindicacións ante Madrid. Non
tivo reflexos para facer o que fan
os seus homólogos cataláns: li-
derar a protesta contra Madrid
nos medios de comunicación,
logo amagar e finalmente nego-
ciar, máis ou menos á baixa,
nos despachos, pechando fi-
nalmente cun abrazo ante a
prensa todas as feridas. Tanto é
así que houbo quen dixo, male-
volamente, que o papel do PSC
xogábao o BNG. O asunto pode
ter graza no debate político, pe-
ro dá uns resultados menores
dos esixíbeis desde o punto de
vista dos cidadáns.

ANXO QUINTANA, O DIANTEIRO CEN-
TRO. En terceiro lugar está Quin-
tana que tivo o mérito, nestes
tres anos, de non estrelarse
(non foi pouco se se observan,
por exemplo, as experiencias
de ERC en Madrid e Cataluña),
mérito tendo en conta que li-
deraba unha forza á que lle to-
caba administrar uns orza-

mentos considerábeis por pri-
meira vez na súa historia. Al-
gunhas consellarías naciona-
listas poden presumir incluso
de estar entre as que mostra-
ron maior tino e criterio. A cla-
ve encóntrase, probabelmen-
te, en que o BNG carece do re-
sorte de poder madrileño que
impulsa os socialistas, pero a
cambio ten trazada, cando
menos nalgúns ámbitos, a
idea do que quere para Galicia.
Tampouco lle funcionou mal a
Quintana o reparto de papeis.
El mesmo e algúns consellei-
ros no eido institucional e Ay-
merich e Jorquera no, máis rei-
vindicativo, dos parlamentos.   

A Quintana hai que recoñe-
cerlle, por outra parte, a capaci-
dade para ir máis alá do estilo
resistencialista. Fronte ao cate-
naccioque interpreta a UPG,
Quintana exerceu de dianteiro
centro, ao igual que na súa épo-
ca futbolística. Mais, como can-
didato presenta aínda un déficit
importante. Non foi capaz de
superar o illacionismo que
ameaza a imaxe electoral do
BNG, unha baza que Beiras tiña
gañada grazas ás súas constan-
tes referencias exteriores e á súa
mesma biografía. Para crecer, o
nacionalismo deberá demos-
trar que a mirada propia serve
tamén para ver o mundo. Pro-
blema difícil de resolver antes
dos próximos comicios.�

OS CANDIDATOS NO VESTIARIO
TRIBUNA �Manuel Veiga.

Crítico musical.

Alberte Núñez Feixóo, Emilio Pérez Touriño e Anxo Quintana [desde a esquerda] ao comezo do debate das últimas Xerais na TVG. PEPE FERRÍN / A.G.N.

’’Feixóo gáñalle a Touriño
e Quintana no debate
en curto, pero non resiste
a proba da hemeroteca”
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Charina Giráldez
Baltasar Garzón volveu honrar
o seu alcume de ‘xuíz estrela’
cunha actuación que, lonxe de
buscar a perfección en termos
xurídicos, semella procurar re-
mover conciencias e apoiar a
unhas vítimas silenciadas du-
rante décadas. O maxistrado
abriu dilixencias co fin de in-
vestigar a desaparición ilegal
de persoas durante a Guerra
Civil e o Franquismo, no con-
texto de crimes contra a Hu-
manidade, malia saber perfec-
tamente o pouco futuro da súa
iniciativa. Para poder facerse
co caso, relacionou directa-
mente estes feitos coa insu-
rrección armada do 18 de xullo
de 1936, un “delito contra os
Altos Organismos da Nación e
a Forma de Goberno” compe-
tencia da Audiencia Nacional. 

O xuíz era consciente da fuga-
cidade da proposta e tiña claro
que chegaría ao seu fin unha vez
foran presentados os certifica-
dos oficiais de defunción dos
máximos dirixentes do ‘alza-
mento’. Esta documentación ex-
tingue a responsabilidade penal,
por falecemento, dos indutores
do golpe de Estado contra a II
República e, como consecuen-
cia, remata co seu argumento
principal para poder continuar
co procedemento dende o tribu-
nal madrileño. Pero dende que
se declara competente, o 16 de
outubro, até que se inhibe a fa-
vor dos xulgados territoriais, o 18
de novembro, Garzón consegue
darlle un pulo sen precedentes á
recuperación da Memoria His-
tórica, algo que non logrou, polo
de agora, a lei aprobada hai un
ano con ese obxectivo.

COMPENDIO HISTÓRICO.O maxis-
trado recompila unha valiosa
información nos dous autos

que redacta en relación con es-
ta causa. Presenta un listado
inicial con 114.266 desapareci-
dos (4.396 en Galiza), entre o 17
de xullo de 1936 e o mes de de-
cembro de 1951, que considera
vítimas dun plan “sistemático
de exterminio” coordinado e
dirixido “polas Xuntas Milita-
res en tempos de guerra e os
gobernos sucesivos” durante a
ditadura, “sen esquecer a ac-
ción de estruturas paramilita-
res como La Falange”. Para do-
cumentar o atentado precon-
cibido contra o Goberno lexíti-
mo republicano, e a posterior
represión, dirixida a eliminar
os opositores, Garzón achega
varias instrucións, bandos mi-
litares e declaracións aos me-
dios da época dos máximos di-
rixentes da sublevación. 

Entre os escritos, atópase o
decreto, previo á insurrección
militar, que instaura o Xuízo
Sumarísimo contra todas as
persoas que se opoñan ao
“triunfo do Movemento”; o re-
dactado polo Xeneral Emilio
Mola, o 19 de xullo de 1936, no
que estima “necesario propa-
gar unha imaxe de terror” e fu-
silar a todo defensor da Fronte
Popular; ou o testemuño ra-
diofónico do militar Queipo de
Llano, en datas próximas, no
que “faculta” a todos os cida-
dáns a “calar dun tiro” aos se-
guidores de Azaña.

Ademais, estabelece por
primeira vez unha relación de
45 dirixentes, encabezada por
Francisco Franco Bahamonde,
acusados de participar primei-
ro no alzamento militar e des-
pois na detención ilegal e desa-
parición forzosa de persoas até
decembro de 1951.

O propio Baltasar Garzón
explica nas dilixencias que coa
apertura desta investigación se

afirma a existencia dun delito,
nunca denunciado en sede xu-

dicial, como “xeito de rehabili-
tación institucional”, por riba
do éxito ou fracaso da iniciati-
va, fronte ao silencio que du-
rante todos estes anos lle ou-
torgou impunidade.

ARQUIVOS E FOXAS. Pero a impor-
tancia desta actuación non se
limita ao aspecto simbólico,
por permitir o exercicio do de-
reito a coñecer a verdade e si-
tuar en primeira liña o debate
sobre a necesidade de pechar
feridas. A apertura do procede-
mento tamén tivo as súas con-
secuencias prácticas. Por unha
banda, autorizou as exhuma-
cións solicitadas polos deman-
dantes, a maioría Asociacións
pola recuperación da Memo-
ria Histórica, e “calquera ou-
tra” que se propuxera a partir
de entón. Por outra, dispuxo a
creación dun grupo de Exper-
tos para “estudar, analizar e va-
lorar o número, lugar, situa-
ción e identificación das víti-
mas nun só informe”, en coor-
dinación cun equipo de Policía
Xudicial con acceso a todos os
rexistros públicos ou privados,
arquivos e centros de docu-
mentación.  

AS TRABAS DA FISCALÍA. O Ministe-
rio Público tentou botar abaixo
o proceso dende un principio,
alegando que os feitos “non
son constitutivos de crimes de

O mes de Garzón
O xuíz Garzón puxo en marcha unha
investigación penal sobre os crimes
cometidos durante a Guerra  e o Franquismo.
Cal é a importancia desta iniciativa?

Yvonne Griley
Membro da Xunta Directiva
de L’Omnium Cultural.

P asaron só uns días des que
unha asociación de veci-

ños de Barcelona me contaban
que do mesmo xeito que esta-
ban decepcionados co Concello,
tamén o estaban coa actuación
xeral de todos os partidos. A ra-
zón, a actuación do Concello
non responde ás expectativas do
barrio e os partidos da oposi-
ción, que se ben incorporaron as
súas reivindicacións en campa-
ñas e programas e os defende-
ron nos plenos do distrito e cos
que o diálogo se fai de político a
político, non estiveron presentes
en troques no intre no que as en-
tidades presentan as causas nas
audiencias municipais.

Non estamos a falar dunha
decepción proveniente de
anecdotarios de soldos astro-
nómicos pagados con fondos
públicos, nin de triplicación de
gastos, nin de malversación,
nin tampouco de de trapos su-
cios nin de rencillas personais
que moitos pensamos que non
importan.

Estamos falando do feito de
que a acción política se xestio-
na dun xeito mediocre e a favor
do protagonismo dos políticos
titulares co menosprezo da ba-
se popular que os alimenta  a
eles e aos seus programas. É
unha mágoa que unha credibi-
lidade gañada nos medios, nos
programas ou na acción se
perda por falta de presenza na-
queles intres nos que a cidada-
nía demada o diálogo cotián.

Coa crise a xente volve con-
fiar en si mesma e reagrúpase
de novo por intereses compar-
tidos. Esta actitude foi e seguirá
a ser o piar da supervivencia da
sociedade catalá. Durante este
tempo os políticos non deberí-
an dispendiar os seus esforzos
senón coidar os valores básicos
da colaboración na loita.�

CREDIBILIDADE 
GAÑADA A PULSO

’’

O PSOE volve superar o PP. De ce-

lebrarse agora eleccións xerais, o

BNG obtería o 1% dos votos, subin-

do dúas décimas en relación aos últi-

mos comicios a Cortes. O partido

maioritario seguiría a ser o PSOE co

41,3% dos apoios seguido polo PP

con dous puntos menos, segundo

sondaxes publicadas polos xornais

madrileños Públicoe La Razón.�

’’Estamos a falar de que  a
acción política se xestiona
a favor do protagonismo
do político titular
co menosprezo
a base popular”

MEMORIA HISTÓRICA

Cronoloxía
do Proceso

� O 16 de outubro o xuíz Bal-

tasar Garzón declárase compe-

tente para investigar as denun-

cias das asociacións de Memo-

ria Histórica. 

� O 20 de outubro o fiscal

Xefe da Audiencia Nacional re-

corre o auto e acusa a Garzón

de abrir unha “causa xeral”

prohibida pola Constitución.

� O 7 de novembro a Sala do

Penal da Audiencia paraliza de

xeito cautelar a apertura de fo-

xas mentres non se resolve a

competencia do maxistrado.

� O 18 de novembro Garzón

deriva o caso a 62 xulgados te-

rritoriais tras certificar a extin-

ción da responsabilidade pe-

nal por falecemento de Franco

e outros 44 dirixentes.

� O 28 de novembro a Sala

do Penal da Audiencia Nacio-

nal confirma que o xuíz Garzón

non é competente para seguir

co proceso porque considera

que o golpe de Estado do 36

non foi un delito contra a “for-

ma de goberno”, senón unha

“rebelión”, que lle corresponde

xulgar ao Tribunal Supremo.�

O xuíz Baltasar Garzón. PATRICIA MORALES / A.G.N.
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lesa humanidade nin xenoci-
dio” ao consideraren que están
afectados pola “Lei de Amnis-
tía” de 1977. Incluso o fiscal xe-
fe da Audiencia, Javier Zarago-
za, interpuxo unha cuestión de
competencia contra Garzón
ante a Sala do Penal, algo inau-
dito até o momento na historia
deste tribunal. Porén, o maxis-
trado non agardou a súa reso-
lución para inhibirse a favor
dos xulgados onde están situa-

das as foxas identificadas. Co-
mo xa prevía, os documentos
acreditativos da morte dos su-

postos responsábeis deixába-
no sen autoridade para conti-
nuar coa causa, pero non lle

anulaba o traballo feito. 
De feito, no seu último auto,

lémbralle ao Ministro de Xusti-
za a existencia do grupo de Ex-
pertos e o Policial, que traballan
na informatización dos datos,
co obxectivo de que a súa activi-
dade sexa compatíbel co desen-
volvemento da Lei de Memoria
Histórica (52/2007 de 26 de de-
cembro). O avance non é pou-
co, tendo en conta a escasa evo-
lución da norma dende a súa
entrada en vigor, e podería ser-
vir para axilizar a apertura de fo-
xas e centralizar a compilación
de documentos.

O FUTURO DA CAUSA.O Goberno
non parece ter présa por liqui-
dar contas, mentres a oposi-
ción critica calquera iniciativa
deste tipo por considerar que
só pretende a “confrontación”
social. Pero a desidia duns e o
medo doutros semella que
agora non van ser suficientes
para deixar no recuncho por
máis tempo unha realidade
que non só lle compete ás Aso-
ciacións pola recuperación da
Memoria Histórica. 

Como sucedeu noutros paí-
ses, as propias institucións do
Estado deberían actuar con
contundencia para tentar veri-
ficar os feitos, buscar os desa-
parecidos e restabelecer a dig-
nidade e os dereitos das víti-
mas. Agora, os xuíces territo-
riais teñen na man proseguir
coa tarefa de Garzón que, polo
de agora, xa foi quen de rachar
o silencio.�
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A soldado Megan Phillips abre unha

cela abandonada do antigo campo

Raios X, en Guantánamo. Agora os

presos están no campo Delta.

Voos a Guantánamo. Ao longo dos últimos días sucedéronse as acusa-

cións entre os dous grandes  partidos políticos do Estado pola suposta res-

ponsabilidade dos voos irregulares con presos á base norteamericana de

Guantánamo, na illa de Cuba. Fontes socialistas aseguran que a maioría des-

tes voos fixéronse sendo Aznar presidente, mentres que medios próximos

ao PP din que os voos realizáronse, na súa maioría, cando xa era xefe do Exe-

cutivo Rodríguez Zapatero.�

Antonio Mª Rouco Varela, cardeal
Olvido para uns,
beatificación para outros

O arcebispo de Ma-
drid e presidente da
Conferencia Episco-
pal española, Anto-
nio María Rouco Va-
rela, fala de olvido e
“purificación da me-
moria” para criticar
a Lei da Memoria

Histórica ao tempo que a Igrexa im-
pulsa beatificacións de mártires asasi-
nados durante a Guerra de 1936.�

Esperanza Aguirre, política
O Che Guevara
era un canalla

A presidenta da Co-
munidade de Ma-
drid, Esperanza
Aguirre, apuntárase á
retórica belicista an-
tes de visitar Bombay
e verse metida nun-
ha balasera. Aguirre
sinalou nun acto de

Nuevas Generaciones do PP que “hai
heroes como Miguel Angel Blanco e
canallas como o Che Guevara”.�

Federico J. Losantos, xornalista
Wyoming é no civil
o que Txeroki no criminal

O locutor da COPE e
articulista de El
Mundo, Federico Ji-
ménez Losantos
amosou a súa retóri-
ca delicada e dixo:
“Que triste dedicarse
toda a vida a loitar
contra o capitalismo

e a besta estadounidense, cando no
criminal chámanse Txeroki (ETA) e no
civil chámanse Gran Wyoming”.�

Gloria Lago, activista
Segregación para os nenos
que queiran galego

A presidenta da enti-
dade Galicia Bilin-
güe, Gloria Lago,
ademais de recla-
mar a derrogación
da Lei de Normaliza-
ción Lingüística,
pretende que as es-
colas segreguen os

rapaces pola lingua que empregan na
clase. Para apoiala, o PP invitouna a
visitar o Parlamento europeo.�

No auto de inhibición, Bal-
tasar Garzón dedica un ca-
pítulo completo aos “ne-
nos perdidos do franquis-
mo”. Segundo a docu-
mentación que manexa, o
maxistrado considera po-
síbel que durante a ditadu-
ra se levase a cabo, baixo a
cobertura de aparente le-
galidade, un “sistema de
desaparición de menores,
fillos de nais republicanas,
entre 1937 e 1950”. Algúns
quedaban baixo a tutela
do Estado, co obxectivo de
“reeducalos no nacional-
catolicismo”, e outros en-
tregábanse a parellas leais
ao réxime, cambiándolles
os apelidos. 

Por seren delitos que
non están prescritos nin
amnistiados, o maxistra-
do recomenda o desen-
volvemento das “accións
necesarias para que se
sancionen os culpábeis,
se repare ás vítimas” e se
lle ofreza a posibilidade
aos que estean vivos de
poder recuperar a súa
identidade. “Non facelo”,
conclúe, “sería contribuír
á perpetuación dos efec-
tos do delito”.�

Reeducación
de fillos
de mulleres
republicanas
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OS LÁTEGOS DE 2008

Membros da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica con tres dos corpos dos republicanos orixinarios de Boimor-

to paseados en Amenal (O Pino) perto aeroporto de Lavacolla. OTTO / A.G.N.

’’Garzón consegue darlle
pulo á recuperación
da Memoria Histórica,
algo que non logrou,
aínda, a lei aprobada
hai un ano”

’’Estabelece por primeira vez
unha relación de 45
dirixentes acusados
de participar no alzamento
e na desaparición
de persoas até 1951”
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Fernando Pérez-Barreiro
membro do Consello Asesor do IGADI
(www.igadi.org)

Os sucesos de Mumbai, e os do
aeroporto de Bangkok, e tantos
outros que están pasando a ser
cousa de cada día nas noticias,
son síntomas da disgregación
social que caracteriza os tem-
pos de mundialización econó-
mica, mobilidade persoal e pre-
tendida internacionalización
política que estamos vivindo.

O control da violencia está
nos alicerces da filosofía política
da Ilustración, que é como dicir
da modernidade ou do progre-
so. A violencia, como a sexuali-
dade, parecen ser, non embar-
gante, pulsacións instintuais
que acompañan a sociedade
humana como manifestacións
sempre inquedantes e nunca
resolvidas. O primeiro tema da
literatura occidental, moito an-
tes do amor, foi a Guerra de
Troia. No terreo do pensamen-
to, a violencia individual é con-
denada en todas as teorías; a
pública, en cambio, en forma
de guerra entre Estados, só ten a
oposición dos pacifistas, que
non son moitos. A definición
que Clausewitz deu da guerra
pódese aplicar á maior parte da
violencia interpersoal ou inter-
grupal: un acto de violencia en-
camiñado a facer que outros fa-
gan o que nós queremos. 

Está claro que a lóxica da gue-
rra contradí a berros toda a dou-
trina da convivencia e do coida-
do da vida humana. Ninguén
discute que haxa que salvar unha
vida nin que teña que haber gas-
tos en institucións de atención
médica, formación de profesio-
nais, etc. Pero en guerra a vida é
un elemento disponíbel máis

para ser gasto. A medicina avan-
zou en contradición coas baio-
netas, en tempos de loita. Os
mesmos pastores relixiosos que
predican a mansedume e o per-
dón das ofensas abenzoaron ar-
mamento e elaboraron unha
‘doutrina da guerra xusta’. A hi-
pocrisía nunca anda lonxe can-
do hai conflitos tan flagrantes. E
así, xa non hai ministerios da
Guerra senón da Defensa. E a de-
fensa xustifica todos os ataques.�

O século XXI
definirase, en
concepto de política
bélica, pola
superación dos
conceptos básicos
da diplomacia
aplicada aos
conflitos e o final do
monopolio estatal
sobre a violencia

O ataque da India
e a nova  violencia política

guranza Nacional

ción de liberación

29 de novembro.

X.L. Franco Grande

M oitos empezan a ver que
Barack Obama dixo un-

has cousas e que agora está fa-
cendo as contrarias. Non deixa
de ser máis que sospeitoso que
entre os seus asesores e técni-
cos figure un número moi sig-
nificativo de homes compro-
metidos con moi salientables
intereses económicos, incluí-
dos os que afundiron a econo-
mía do país. Os exemplos son
moitos, pero abonda con sina-
lar os casos ben significativos
de Rubin, Summers, Gueithner
ou Peter Orszag.

Semella ter fácil a solución:
empezar por desfacerse canto
antes dese grupo de xente tan
resesa. Pero non podemos es-
quecer  que o novo presidente
ten un problema: eles foron os
que financiaron a súa campaña
electoral con máis de mil mi-
llóns de dólares.  

E non só iso: Obama está
poñendo de manifesto que vai
ser un continuador da política
de Bill Clinton, como o demos-
tra que un moi alto número de-
ses asesores e técnicos prove-
ñen da etapa da presidencia
daquel. Aínda máis, algún moi
significado provén da súa pro-
pia familia...

Ninguén descoñece as es-
treitas relacións que eses homes
tiñan, e seguen tendo, con moi
poderosos intereses económi-
cos. Como se vén afirmando xa,
Obama suxeriu que faría unha
política de centro esquerda pe-
ro está asentando os alicerces
para unha moi clara política de
centro dereita.

Pode ser temerario afirmar,
antes da súa toma de posesión,
que a súa política aínda non
iniciada pode ser un fracaso.
Pero o certo é que cada paso
que dá lévanos dereitos a pen-
sar que tantas ilusións como
creou en todo o mundo ben
puidesen esluírse se segue
afastándose do que prometeu
para gañar as eleccións. �

LATEXOS

ILUSIÓNS
QUE SE ESVAEN

’’

Obama suxeriu que faría
unha política de
centro esquerda
pero está asentando
os alicerces para
unha política de
centro dereita”

’’

’’En guerra a vida é
un elemento disponíbel
máis para ser gasto.
A medicina avanzou
en contradición
coas baionetas,
en tempos de loita”

’’¿O que aconteceu  
en Mumbai foi moi
diferente a unha sabotaxe
ou a unha quinta columna.
Foi unha pequena
paraguerra, das que
cada vez hai máis”

Así eran as cousas tradicionalmente,

e daba certa tranquilidade saber

que o control da violencia pública,

polo menos, estaba en mans do Es-

tado. Os pacifistas podían ter a espe-

ranza de convencer os Estados, e de

aí que tanto fixesen para conseguir

tratados de paz, de non agresión e

até de paz perpetua. 

Neste século, a violencia pública

escapa ao control do Estado. E así

como hai unha paradiplomacia, na

que os protagonistas non son esta-

tais, hai unhas campañas parabéli-

cas. O negocio do armamento ato-

pou novos clientes. E ás veces son os

propios Estados os vendedores das

armas, que poden volverse contra

as súas proprias poboacións.

E posíbel e até probábel que os

atacantes de Mumbai estivesen ins-

tigados polo Paquistán. Pero o que

aconteceu alí foi moi diferente dun-

ha sabotaxe ou unha quinta colum-

na. Foi unha pequena paraguerra,

das que cada vez hai máis. As gue-

rras xa non se declaran nin acaban

nun tratado. Estamos presenciando

unha guerra permanente na con-

frontación entre culturas, por así

chamarlle ao que vén ocorrendo no

mundo con epicentro no Oriente

Próximo. Como se ao século das

Grandes Guerras fora a sucederlle un

século, non só de guerras pequenas

senón de epidemias parabélicas.�

A era das microguerras

Membros dos Comandos de Seguranza Nacional india descansan após a operación de liberación do hotel Taj Mahal en Mum-

bai, o 29 de novembro. PUNIT PARANJPE / REUTERS
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embaixadora dos secuestrados
pola guerrilla, que lle outorgou
Álvaro Uribe o 30 de novembro.

A primeira parada será Qui-
to. O presidente ecuatoriano,
Rafael Correa, recibe a ex se-
cuestrada “ilusionado por ache-
garse aos colombianos”. Hai
que ter en conta que o Ecuador e
Colombia crebaron relacións
diplomáticas des que o exército
colombiano atravesou a frontei-
ra ecuatoriana nunha opera-
ción contra a guerrilla.

O papel de Betancourt so-
barda o de simple activista “pola
paz”. Nin en Colombia nin no

resto do mundo se ve unica-
mente como unha vítima.

Pola contra, o seu protago-
nismo diario na vida política

colombiana parece froito dun
pacto para superar o actual
conflito entre o goberno de
Uribe e as FARC: unha terceira
vía que supere as estratexias de
confrontación.

ENTRE ACOSOS. As pegadas do pac-
to hai que procuralas xusta-
mente na situación que viven
tanto a guerrilla coma Uribe. As
FARC levan anos querendo un-
ha saída pero unhas veces a ne-
gativa dos gobernos de Bogotá,
outras a súa incapacidade para
dar pasos que lexitimen a súa
loita diante do mundo, frustra-
ron esa posibilidade.

Recentemente, foi o presi-
dente venezolano, Chávez, quen
quixo mediar para conseguir a li-
beración dos secuestrados. A es-
tratexia non nace en Caracas se-
nón en La Habana. Hai que lem-
brar recentes declaracións de Fi-
del Castro dando por “remata-
da” a estratexia guerrilleira en
América Latina.

Xustamente porque a inicia-
tiva partía de Cuba, a embaixa-
da estadounidense evitou a foto
de Chávez cos liberados e enci-
rrou a Uribe contra o Ecuador,
que ve con bos ollos un cambio
de escenario no país veciño.
Cumpría unha nova mudanza.

FACTOR INGRID. Francia, tras o as-
censo ao poder de Nicolas Sar-
kozy, toma o relevo de Vene-
zuela na negociación do cam-
bio. A diplomacia gala, que de-
mostra que controla moito
mellor o continente sudameri-
cano que a española, fai unha
aposta: superar os extremos
militaristas colombianos pro-
poñendo como figura de con-
senso a Ingrid Betancourt.

A ex candidata é liberada e o
mesmo día que supostamente
sae da cela, dá un discurso de
varias horas. Como analizaba
Charina Giráldez nas páxinas
de A Nosa Terra, nº 1.318, a pos-
ta en escena e a axenda da ex se-
cuestrada eran triunfos de Uri-
be e unha derrota das FARC.

Pero Uribe pronto se vería
envolvido nun escándalo que
ameaza con tombalo politica-
mente. Os datos sobre asasina-
tos de recrutas pobres por parte
do exército para facelos pasar
por guerrilleiros abatidos (os de-
nominados ‘falsos positivos’) e
as inequívocas relacións do con-
torno presidencial cos paramili-
tares tíranlle ao presidente a cre-
dibilidade necesaria para enca-
bezar o novo proxecto político
que se quere para Colombia. El
mesmo sabe diso e, aconsellado
por París e Washington, acepta
servir de “acomodador” de Be-
tancourt na alta política.�

sión: limar asperezas diplomáti-
cas para recuperar o diálogo de
Colombia coas chancelarías do
seu contorno. Ese é o funda-
mento real que se agacha baixo
o seu novo cargo: portavoz e

César Lorenzo Gil
O 1 de decembro Ingrid Betan-
court iniciaba unha xira latinoa-
mericana por seis países, que
comezou en Ecuador e remata
no Brasil. Na man leva unha mi-

A figura de Ingrid Betancourt gaña
protagonismo día a día. Arestora actúa como
adiantada da diplomacia colombiana,
protexida por Washington e París.
Pilota ao redor da ex secuestrada un novo
tempo político para Colombia?

Colombia e o Plano Betancourt
’’O papel de Betancourt 

sobarda o de simple
activista ‘pola paz’. Nin en
Colombia nin no resto do
mundo se ve unicamente
como unha vítima”

Unha efixie de Ingrid Betancourt na manifestación en protesta polos secuestros das FARC, en Bogotá o 28 de novembro. JOHN VIZCAíNO / REUTERS

Ingrid Betancourt leva apenas
seis meses liberada pero a súa
figura é hoxe recoñecida en to-
do o planeta. Convertida en
principal activista pola libera-
ción dos secuestrados da gue-
rrilla, vive dacabalo entre Bo-
gotá, Madrid e París e son fre-
cuentes as súas viaxes aos EE
UU para dar conferencias ou
apadriñar actos. Recibiu máis
dunha ducia de galardóns in-
ternacionais, entre os que des-
tacan o Príncipe de Asturiase a
Lexión de Honor francesa.

Non poucos xornalistas
compararon a franco-co-
lombiana coa defunta Dia-
na Spencer e, tanto analis-
tas como enquisas popula-
res, dana como favorita
nunhas hipotéticas eleccións

á presidencia do seu país.
Os próximos comicios se-

rán no 2010 e poucos dubidan
de que Betancourt se presente
como candidata. Incluso se
baralla a posibilidade de que a
súá candidatura reciba apoios
consensuados desde o flanco
liberal e o conservador, fami-
lias políticas que manteñen o
poder no país latinoamerica-
no desde hai case 200 anos.

Seguindo esta liña de hipó-
tese, Betancourt sería a encar-
gada de normalizar o tránsito
da guerrilla da loita armada á
actividade política.

As FARC viven un momen-
to moi delicado e verían qui-
zais esa oportunidade como
un xeito de salvar unha crise
que ten motivos financeiros

(apenas conta con apoios ex-
teriores), biolóxicos e bélicos
(a meirande parte dos seus lí-
deres ou ten certa idade ou es-
tá presa, alén das baixas en
combate) e tamén militares (a
incapacidade de gañar o po-
der e o conformismo de man-
ter un territorio que se conver-
teu nun refuxio contra a repre-
sión contra a esquerda que se
vive acotío: asasinatos de sin-
dicalistas, de profesores, de al-
caldes e concelleiros...)

OS PIARES DAS EMBAIXADAS. Se
Francia e os EE UU conse-
guen fixar uns mínimos de se-
guranza que eviten unha san-
gría entre os ex guerrilleiros,
tal e como ocorreu en move-
mentos de transición seme-

llantes no pasado, o Plan Be-
tancourt podería ter éxito. Por
primeira vez, ademais, todos
os gobernos americanos son
proclives a unha saída nego-
ciada ao conflito e tamén á
depuración de responsabili-
dades dos paramilitares.�

Famosa no mundo enteiro

’’Para os comicios  do  2010
poucos dubidan de que
Betancourt se presente.
Até se baralla que a súa
candidatura reciba apoios
desde o flanco liberal
e o conservador”
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ningún deles conseguiu reter os
estados conseguidos nas elec-
cións de 2004. Daquela, o oficia-
lismo concorrera cunha oposi-
ción desmoralizada pola perda
do revogatorio dous meses an-
tes, en catarse estratéxica, mer-
gullada en acedos debates in-
ternos, dividida entre os que de-
fendían o boicot e os que postu-
laban presentarse.

RECUPERACIÓN OFICIALISTA. Catro
anos máis tarde o oficialismo
gaña en 17 dos 22 estados, su-
pera en 1.500.00 de votos a opo-
sición, goberna na cidade máis

populosa de Venezuela, no 80
por cento dos municipios do
pais, mellorando o seu resulta-
do de 2004 e deixando a oposi-
ción con tan só 57 alcaldías, 28
menos que no 2004. Conseguiu
o 76 por cento dos 233 lexisla-
dores en xogo, alcanzou maio-
ría mesmo en importantes Es-
tados onde perdeu a goberna-
ción como Táchira ou Carabo-
bo. Neste industrial estado lo-
grou 11 das 13 alcaldías en xogo,
incluída a capital. En Zulia, on-
de a oposición conservou a go-
bernación, o chavismo acapa-
rou 14 das 19 alcaldías.�

zuela (PCV). Ambos os parti-
dos esmagados polo rolo do
PSUV contribuían  cunha nó-
mina cualificada de cadros con
experiencia e eficiencia. 

Peor lles foi aos tránsfugas,

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

As rexionais de 2008 tiveron un
efecto antitético en Venezuela.
Mentres na oposición abriu a
man de até cinco da posíbeis
presidenciábeis, no oficialismo
pechou o abano ao redor dun
único líder: Hugo Chávez.

Quen mellor pode dar fe da
nova realidade electoral é Isma-
el García, secretario xeral de Po-
demos, quen saíra do paraugas
do oficialismo durante a cam-
paña do referendo constitucio-
nal, perdido por Chávez en de-
cembro de 2007. O seu partido
conseguira, no 2004, as gober-
nacións de dous Estados e 52 al-
caldías. Tras o salto ao bando
opositor, tan só conserva dous
municipios.

FÓRA FAI MOITO FRÍO. Non lle foi me-
llor a Patria para Todos (PPT),
partido que apoiou maiorita-
riamente as candidaturas do
PSUV. Nos Estados onde con-
correu con lista propia (Yara-
cuy, Guarico, Trujillo, Portu-
guesa, Monagas, Delta...) per-
deu en todos. Nos que apoiou a
lista do PSUV, tan só achegou o
2,10 por cento dos votos. A
mesma situación aconteceu co
Partido Comunista de Vene-
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Os resultados
dos candidatos
do partido de Hugo
Chávez, o PSUV,
mostran que a figura
do presidente aínda
é moi poderosa
entre a esquerda
venezolana.

FRAUDE ELECTORAL/TAILANDIA

TREGUA TRAS A DESTITUCIÓN
DO PRIMEIRO MINISTRO

A oposición tailandesa desblo-
queou os aeroportos e aban-
donou o resto das súas protes-
tas tras o Tribunal Consititu-
cional do país asiático destituír
o actual primeiro ministro,
Somchai Wongsawat. O man-
datario está acusado de fraude
electoral e o seu partido tivo
que disolverse. De xeito inte-
rino goberna o país Chavarat
Charnvirakul até as próximas
eleccións de xaneiro.

MEMORIA HISTÓRICA/SUÍZA

REHABILITADOS OS COMBA-
TENTES CONTRA FRANCO

A Cámara dos Deputados de
Suíza aprobou por inmensa
maioría rehabilitar a figura dos
combatentes suízos (800 per-
soas) que loitaron contra as
tropas franquistas na Guerra
do 36. A decisión parlamenta-
ria anula todas as condenas e
agravios que viviron estes bri-
gadistas internacionais (a
maioría pertencentes ao Par-
tido Comunista) por teren op-
tado polo bando republicano.
Pese a ser unha democracia, o
país helvético acosou os mili-
cianos e tamén os membros
da Resistencia francesa, pen-
dentes de rehabilitación.

INDEPENDENCIA/KÓSOVO

PROTESTAS CONTRA A MISIÓN
DAS NACIÓNS UNIDAS

Miles de persoas protestan
diariamente en Pristina (Kó-
sovo) contra o estabelece-
mento dunha misión inter-
nacional no país baixo super-
visión das Nacións Unidas. A
Eulex despregará 2.000 fun-
cionarios que velarán polo
respecto aos dereitos huma-
nos neste país que se decla-
rou independente pero que
só viu ratificada a súa esci-
sión de Serbia por 50 dos 240
países da ONU. O plano para
o Kósovo foi pactado polo se-
cretario xeral do organismo,
Ban Ki Moon, con todos os
membros do Consello de Se-
guranza, e conta co beneplá-
cito de Serbia.�

Somchai Wongsawat

Superada a etapa da perda do
referendo constitucional de
2007, nas rexionais de 2004, os
partidos do goberno retoman
porcentaxes de voto do 57,33
por cento, deixando a oposi-
ción no 42,6 por cento, seme-
llante á cifra de 2004. 

Tras o 23-N ábrense novas
incógnitas: Por que se perde-
ron enclaves capitalinos, co-
mo o municipio de Sucre on-
de predominan as clases po-
pulares?  Por que en ámbitos

urbanos como no Estado de
Lara, conseguiron atraer sec-
tores acomodados e clases
medias, sen perder votos en

sectores máis desfavorecidos?
Estará directamente relacio-
nada a calidade da xestión lo-
cal? Ten o chavismo un pro-

xecto atractivo para as clases
medias? Para os descontentos
ou desencantados?

O PSUV, tentará disipar es-
tas interrogantes na avaliación
da Directiva Nacional do 12 de
decembro. Polo de agora nin-
gunha hipótese de consolida-
ción pode contemplar un cha-
vismo sen Chávez. Quizais, por
iso, xa se asume que o presi-
dente activará os mecanismos
constitucionais que lle permi-
tan someterse á reelección.�

’’Por que se perderon enclaves 
como o municipio de Sucre
onde predominan
as clases populares?”

’’Polo de agora ningunha
hipótese de consolidación
pode contemplar
un chavismo sen Chávez”

’’Peor lles foi aos tránsfugas,
ningún deles conseguiu
reter os estados
conseguidos nas eleccións
de 2004.”

En marcha a reforma constitucional

O presidente venezolano Hugo Chávez, nunha xuntanza do PSUV. REUTERS

Non hai votos fóra do chavismo

R
EU

TE
R

S

16-18 mundo.qxd  3/12/08  00:20  Página 4



ECONOMÍA.19.
ANOSATERRA
4-10 DE DECEMBRO DE 2008

Manuel Vilas
Un dos maiores expertos do
sector, autor do Libro Blanco da
Automoción, Pedro Nueno cre
que esta tecnoloxía está dema-
siado verde. Nueno estima que
“os coches eléctricos serán
unha alternativa se o petróleo
segue a ser moi caro, pero apos-
tar por eles como a salvación da
industria española do automó-
bil é unha equivocación”.

O experto argumenta que
hoxe non resultarían útiles para
a maioría; os que “necesitan un
coche para viaxar a fin de se-
mana ou facer 20.000 quilóme-
tros ao ano”. Malia que Nueno
admite que hai un nicho de
mercado para “uns poucos,
simples e pequenos vehículos
eléctricos”, prevé que en dez
anos a maioría dos coches se-
guirán a usar combustíbel fósil.

Pola contra, o enxeñeiro des-
taca o progreso dos híbridos, que
recargan a batería nas costas
abaixo e coas freadas. Iso si, reco-
ñece que esta tecnoloxía ten un
grave hándicap, cómpre unha
conexión entre os dous motores
polo que “inevitablemente é
máis cara”. O custe de mante-
mento dos híbridos tamén é
maior (hai que reparar un motor
a gasolina e outro a baterías) e o
aforro enerxético é cativo, menos
do 10% nos modelos actuais.

A outra alternativa é o motor
de hidróxeno, pero aínda está
máis verde que os híbridos. A súa
gran vantaxe é a “contaminación
cero”, destaca Nueno, pois “polo

tubo de escape sairían gotas de
auga”. Con todo, o hidróxeno é
un material moi perigoso de al-
macenar. Na súa produción
aínda se desperdicia demasiada
electricidade. Ademais, para que
fose unha alternativa real habería
que investir unha enorme suma
nunha nova rede de distribu-
ción. Polo contra, os eléctricos re-
cárganse nos enchufes normais;
abondaría con instalar postes de
recarga nas rúas. Así e todo, Pe-
dro Nueno insiste en que “o co-
che eléctrico non vai encher as
fábricas até deus sabe cando”.
Argumenta que a industria inter-
nacional non cre neles para saír
da crise. “Se Xapón, Alemaña ou
Francia non están apostando
polos eléctricos, pregúntome
que pasa aquí ¿atopamos nós a
pedra filosofal?”

FREO Á INVESTIGACIÓN. A verdade, a
miúdo ocultada pola industria, é

que os coches 100% a baterías
son funcionais dende hai máis
dunha década. Xa en 1996, a Ge-
neral Motors (GM) produciu en
serie un modelo, o famoso EV1,
que circulaba até 160 quilóme-
tros despois de recargar oito ho-
ras. O EV1 alcanzaba os 130
qm/h., polo que cubría as nece-
sidades da gran maioría dos con-
dutores urbanos. De feito, o mi-
lleiro que se alugaron en EE.UU.
–nunca se puideron ter en pro-
piedade– foron un enorme éxito.

Con todo, GM decidiu retira-
los das rúas en 2.000. Aliada con
outras grandes empresas, me-
teu presión ao Estado de Cali-
fornia até que logrou retirar a lei
que obrigaba os fabricantes a
producir cada vez máis vehícu-
los con emisións cero. GM tam-
pouco renovou os contratos de
aluguer dos EV1. Os satisfeitos
condutores tiveron que devol-
vérllelos, malia que moitos fixe-

pus de Vigo. Luís Pena, un dos
seus condutores, dise moi satis-
feito coa Berlingo, sobre todo
“porque é moi silenciosa, nada
brusca, e non teño que andar
entregando facturas de gasoli-
neira”. O vehículo fai tan pouco
ruído que cómpre “andar con
moito coidado” para non man-
car aos peóns, acostumados a
“cruzar de oído”.

Iso si, Pena admite que non
conduce fóra do Campus por
mor da autonomía, xustiña
para os 18 qm. de ida e volta ao
centro de Vigo. Se non fose por
esta eiva, Pena estaría “encan-
tado” de mercar un coche 100%
eléctrico polo aforro e a como-
didade. E é que chega con en-
chufar catro horas á furgoneta
para recargala.

O resultado do boicot das
grandes corporacións a esta tec-
noloxía é que os coches eléctricos
a penas progresaron nos últimos
anos. O 'Seiscentos eléctrico' –o
automóbil que popularizará es-
tes vehículos entre a clase media–
non existe. Con todo, o seu nace-
mento está moito máis próximo
do que a algúns expertos lles
gusta recoñecer. Por exemplo, o
novo modelo da canadense
Zenn Motor circula máis de 80
qm. tras recargase nun enchufe
catro horas. O seu gasto en ener-
xía é menor de dous
céntimos/quilómetro. Iso si, os
Zenn só valen para a cidade,
pois non superan os 50 quiló-
metros por hora, e custan bas-
tante para ter dúas prazas,
13.400 euros.

Até que as grandes fabrican-
tes non invistan en serio no co-
che eléctrico será imposible re-
ducir os custes e, polo tanto,
convertelos nun produto de ma-
sas. Esta é a intención do novo
paquete de axudas lanzado pola
Unión Europea, rescatar as fá-
bricas da crise pero, a cambio,
obrigar os empresarios a investir
en enerxías limpas.

A torpeza do Goberno cen-
tral foi presentar esta estratexia,
viábel a medio prazo, como
unha saída inmediata para a re-
cesión en Barcelona, Valladolid
e Vigo. O coche eléctrico non
salvará á ningunha cidade
desta crise, pero quen invista
nel estará mellor preparado

ron ofertas para mercalos. Aos
poucos meses, GM convertera
todos os seus coches eléctricos
en chatarra, nun dos episodios
máis escuros da industria do
automóbil, que Chris Paine in-
mortalizou no documental
Quen matou o coche eléctrico?

Por esas mesmas datas en
Galiza tamén se fabricaban en
serie modelos 100% eléctricos.
A planta de Vigo produciu dúas
furgonetas, Citroën Berlingo e
Peugeot Partner, a partir de
2001. Unha desas furgonetas
aínda circula a diario polo Cam-

Para o PPdeG é absurdo.
Para os sindicatos da fábrica
de Citroën,
“non é rendíbel”. Para o
conselleiro de Industria, é
unha “medida de futuro”
mais non unha alternativa a
curto prazo. Ao Ministro de
Industria chovéronlle as
críticas tras propor
subvencionar a produción
de automóbiles eléctricos
como antídoto contra o
paro. Daquela, pode ou non
o coche eléctrico salvar a
Vigo da crise?

Pode o coche eléctrico salvar a Vigo da crise?

A débeda de Martinsa-Fadesa supón o 97 por cento dos seus ac-
tivos. É a principal conclusión do informe dos administradores con-

cursais, tres sociedades independentes. Aínda que a empresa decla-

rara 5.200 millóns de euros de débeda cando solicitara o concurso de

acredores, esta ascende a 7.336,9. O patrimonio neto é de 181 millóns

de euros.�

RESPOSTAS A CRISIS

A
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’’A torpeza do Goberno
central foi presentar esta
estratexia, viábel a medio
prazo, como unha saída
inmediata para a recesión”

Luís Pena co coche eléctrico que usa no Campus de Vigo. PACO VILABARROS
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Manuel Cao

D espois dun conxunto de paquetes orientados a xerar
actividade económica, o goberno decidiu apostar

pola Administración Pública como instrumento institu-
cional para reactivar a economía e crear emprego. Até
agora, as inxeccións ao sistema bancario para restabelecer
a liquidez e acabar co racionamento do crédito proporcio-
naron resultados limitados aínda que se afastou o perigo
de creba bancaria en espera de que a morosidade poña en
risco o sistema.

Os anteriores paquetes de intervención necesitaban
da receptividade dos axentes económicos e sociais para
poñerse en marcha pero nun contexto de desconfianza e
expectativas á baixa era moi difícil que os axentes se en-
debedasen ou contratasen persoal pois as axudas direc-
tas e indirectas non compensan os riscos da situación
global e sectorial. Co paro rexistrado en novembro á beira
dos tres millóns (2.989.269), o goberno tiña que actuar
aínda que só fose para reducir unhas prestacións que
ademais de castigar as contas públicas distorsionan os
incentivos ao traballo. O peso da construción en España
fai que o afundimento sexa inmediato e moi profundo
cunha man de obra pouco cualificada pero afeita á ines-
tabilidade laboral. A amplitude do paro está a afectar á se-
guridade e xa se percibe como o problema máis grave da
economía española.

Diante deste panorama, o goberno central aprobou no
Consello de Ministros da pasada semana un fondo de
11.000 millóns de euros co obxectivo declarado de crear
300.000 postos de traballo. O groso do fondo (8.000 millóns)
irá para que os Concellos poidan realizar obra pública, re-
habilitación de espazos urbanos, equipamentos sociais , sa-
nitarios, educativos, deportivos, etc. É dicir, o instrumento
institucional clave será o poder municipal de xeito que al-
caldes e equipos de goberno serán os decisores fundamen-
tais á hora de elixir as obras e traballos a realizar e a política
de contratacións e dotarán a Administración Local dun po-
der discrecional importante (utilización de procedemento
de urxencia) no seu ámbito territorial e en competencia di-
recta coa Administración Autonómica.

Este macrofondo pode ter efectos inmediatos no em-
prego pois son recursos novos que se atopan os Concellos
só para investir e darán lugar a unha dinamización forzada
que en principio se repartirá por todo o territorio pois os re-
cursos distribuiranse en proporción á poboación a razón de
180 euros por habitante. Significará un aumento do ende-
bedamento e vén ser a medida correspondente a España
que se acordou recentemente na UE.

Os mecanismos de loita contra a crise son semellantes
na UE pero hai variacións cuantitativas importantes de-
bido a que as características da crise son moi diferentes en
cada un dos países. As políticas de demanda, as axudas ao
sector financiero e a defensa de certos sectores específicos
(automóbil) son compartidas e tratan de adiar un axuste
que parece inevitábel pero que ten elevados custos sociais
e político-electorais.�

O peso da construción en
España fai que o afundimento
sexa inmediato e moi
profundo cunha man de obra
pouco cualificada pero afeita
á inestabilidade laboral”

’’

’’
DINAMIZACIÓN 
FORZADA

RESPOSTAS A CRISIS

A crise actual ocupa os medios
de comunicación de masas de
maneira cotiá desde hai sema-
nas. Pero a faciana que se nos
amosa neles é case exclusiva-
mente a financieira-económica.
Pouco sae á luz e  ao debate pú-
blico sobre un compoñente
subxacente de crucial impor-
tancia: os límites do medre per-
petuo capitalista. Entre eses lí-
mites hai un que salienta: o da
produción mundial de petróleo.

Baixo o termo inglés de “peak
oil” coñécese o fenómeno que
na nosa lingua poderiamos de-
nominar “cénit”, “pico” ou
“teito” da produción de petróleo
a nivel mundial. O petróleo é un
ben finito e escaso, do que non
podemos “fabricar” máis cando
se esgota; é dicir, no planeta hai
un número concreto, limitado,
de toneladas de petróleo. Ben,
pois todo apunta a que estamos
comezando notar os efectos
desa finitude. Pero non trabu-
quemos: o problema non é que
nos vaiamos quedar sen petró-
leo de aquí a uns meses, senón
que cando comece o descenso
pola curva histórica da produ-
ción mundial (en forma de
campá, denominada “curva de
Hubbert”) o petróleo que vaia
quedando accesible nos merca-
dos será cada vez máis caro, de
peor calidade, máis contami-
nante, máis difícil de extraer, de
menor valor enerxético e tamén
e sobre todo (velaquí o quid da
cuestión)... será insuficiente para
satisfacer a demanda mundial.

Por poñelo en poucas pala-
bras: non vai haber petróleo
para todos nin maneira de subs-
tituílo a tempo. Os que levan es-
tudando este problema desde
hai moito, teñen calculado que
farían falta cando menos 20
anos de preparación, de seria e
profunda transformación do te-
cido socioeconómico nos países
industrializados occidentais,
para evitar graves consecuen-
cias. Son datos do Informe
Hirsch, encargado pola admi-
nistración Bush no 2005. Por-
que, non nos enganemos: nin os
biocombustibles, nin as renova-

bles nin a agora de novo pro-
posta nuclear son viables a unha
escala comparable ao consumo
mundial actual de petróleo, nin
estarían listas a tempo. Os cálcu-
los de investimentos precisos,
desenvolvemento tecnolóxico e
taxas de retorno enerxético non
deixan lugar a dúbida: non hai
substituto viable para o petróleo
que nos vaia chegar a tempo an-
tes do momento en que a súa
produción non dea cuberto a
demanda.

QUEDAR SEN PETRÓLEO BARATO. Paré-
monos a pensar qué significará
quedármonos sen petróleo (ou
sen petróleo barato, que vén
sendo o mesmo na práctica): o
90% do transporte funciona só
con derivados do ouro negro; a
agricultura intensiva (e polo
tanto a alimentación de cada
un/ha de nós) tamén depende
desde a súa produción (fertili-
zantes químicos, praguicidas,
maquinaria, etc.) ata a súa distri-
bución, do petróleo e do gas na-
tural (outro recurso en proceso
de esgotamento); os bens de uso
cotián están en boa parte crea-
dos a partir de derivados do pe-
tróleo (plásticos, fibras sintéti-
cas...) e outro tanto se pode dicir
de moitos medicamentos. Isto é:
todo o que nos mantén vivos e
“funcionando”. É o que algúns
chaman a sociedade fosilista,
petrolívora, adicta ao petróleo...
ou simplemente a sociedade in-
sostible, din outros, e non sen ra-
zón. E aí é onde volvemos ligar
coa cuestión inicial: a crise ou re-
cesión económica e a imposibi-
lidade dunha recuperación eco-
nómica permanente.

O capitalismo (iso que algúns
chaman farisaicamente “libre
mercado”) é un sistema que pre-
cisa do crecemento continuado

para poder existir. É connatural a
el: sen crecemento é inviable.
Ben, pois sen petróleo, tal e
como está construida a socie-
dade industrial capitalista, non
pode haber tampouco medre.
Se o combustible escasea, a má-
quina non é que vaia máis
amodo: é que ao estar pensada
só para acelerar, simplemente se
“gripa”. É dicir, vimos cons-
truindo un inmenso monstro de
escala planetaria, chamado sis-
tema industrial capitalista, sobre
unhas bases que tiñan data de
caducidade e sen recambio posi-
ble. Cando eses cementos
caian... caerá todo o sistema e to-
das as sociedades que non se te-
ñan desprendido del, que non
teñan saído da adición a unha
droga sistémica que é finita.
Agora moitos se debaten en tra-
tar de adiviñar a data de comezo
dese masivo derrubamento,
dese tráxico punto de inflexión
na Historia da Humanidade,
que virá marcado polo mo-
mento en que se alcance o nú-
mero máximo de bocois de pe-
tróleo producidos no mundo (o
chamado “cénit do petróleo”):
2010? 2015? ...algúns mesmo din
que xa estamos inmersos nel.
Pero acertar na data non é o máis
importante, nin debe demorar a
posta en práctica das urxentes e
radicais medidas políticas, eco-
nómicas e sociais que esixe para
tentarmos minguar o seu catas-
trófico efecto, porque é coñecido
que non teremos a certeza de
termos pasado ese pico da pro-
dución ata algún tempo despois
(un par de anos, talvez) cando o
vexamos no espello retrovisor da
historia económica. E os prezos,
cando avisen, será demasiado
tarde. Se seguimos confiando
nos sinais que envía o mercado,
na  substituibilidade dos factores
produtivos, e na mítica autorre-
gulación dos mercados, daquela
o choque brutal contra os límites
dos recursos do planeta está ase-
gurado: estímase que sen petró-
leo, o planeta só poderá manter
unha poboación duns 2.000 mi-
llóns de persoas.�

VesperaDeNada.org

TRIBUNA �M. Casal Lodeiro. Activista social  e membro de Véspera de Nada, por unha Galiza sen petróleo.

UERE SABER MÁIS?
O vindeiro 6 de Decembro, no
Foro Social Galego, celebrarase
unha presentación e un debate
sobre a cuestión do cénit do pe-
tróleo e como prepararse
desde Galiza. Máis información
en ForoSocialGalego.org

?

O CÉNIT DO PETRÓLEO
A OUTRA (E DERRADEIRA) CRISE

’’Farían falta 20 anos
de preparación, cando
menos, para substituír
o petróleo”
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Excluíndo estas ocupacións
comúns, o catálogo reduciuse
en Lugo de 15 a 3 profesións.

Mantéñense as de médico, far-
macéutico e instalador e repa-
rador de liñas eléctricas. Xa non
aparecen outras que precisan
de baixa cualificación, como
peón ou outras relacionadas co
sector da construción, como al-
banel, canteiro ou mantedor de
edificios. Tampouco se preci-
san xa persoal para panadarías
e pastelarías.

Algo semellante sucede na
provincia de Ourense, na que
só se necesita persoal de alta
cualificación (farmacéuticos,
técnicos en radiodiagnóstico,
fisioterapeutas ou logopedas,
por exemplo). Desapareceron
desta listaxe 12 ocupacións, al-
gunhas delas de baixa cualifica-
ción (empregado do fogar, lim-
pador de ventás, recollida de
lixo ou peón forestal) e outras
relacionadas coa construción
(ferreiro forxador ou instalador
de azulexos).

Na provincia de Pontevedra
repetiuse esta situación, ao re-
ducirse a oferta para persoas es-
tranxeiras de 20 profesións pro-
pias a só 8 (máis as comúns re-
lacionadas co deporte e a Ma-
riña Mercante). Mantense a de-
manda de médicos, fisiotera-
peutas, caldeireiros e mecáni-
cos de distintas especialidades,
mentres que se eliminan outras
como venda por teléfono, lim-
piaventás ou lavacoches.�

provincias, como son a de de-
portista profesional ou adestra-
dor deportivo, incluídas por
acordo coa Secretaría de Es-
tado para o Deporte, e que de-
riva dunha imposición do Con-
sello Superior de Deportes. Do
mesmo xeito, os empresarios
poden contratar estranxeiros
para traballar na Mariña Mer-
cante en todas as provincias
costeiras. 

Xurxo González
Moita xente pensa que a poboa-
ción inmigrante vén ocupar tra-
ballos que corresponderían á
nacional. Non obstante, o Catá-
logo de Ocupación de Difícil Co-
bertura indica que os empresa-
rios precisan traballadores e tra-
balladoras doutros países para
cubrir unha serie de ofertas, ben
porque non atopen persoas que
os queiran desenvolver ou por-
que precisan dunha alta cualifi-
cación. O número de profesións
incluídas nesta listaxe reduciuse
no último trimestre, debido en
gran medida ao descenso dos
traballos dispoñíbeis durante os
últimos meses.

Un exemplo extremo desta
tendencia, común a todas as
provincias españolas, é o da Co-
ruña, na que no catálogo co-
rrespondente ao terceiro tri-
mestre de 2008 se incluían 13
ocupacións, mentres que no do
cuarto non había ningunha
propia (mantéñense as comúns
a todas as provincias costeiras).
Así pois, os empresarios deixa-
ron de demandar, ou atoparon,
profesións como cociñeiros, so-
corristas, cristaleiros de edifi-

cios, mecánicos e electromecá-
nicos industriais, condutores de
maquinaria pesada e de ca-
mións, afinadores de instru-
mentos musicais, empregados
do fogar ou lavacoches.

ACUSADO DESCENSO.Esta listaxe ela-
bórana as oficinas do INEM
cada tres meses, e nelas inclú-
ense aquelas profesións que os
empresarios de cada provincia
manifestan que teñen dificul-
tade para cubrir. Ten vixencia
nos tres meses seguintes á súa
publicación e está a disposición
dos cidadáns na páxina do
INEM. A clasificación dunha
ocupación como “de difícil co-
bertura” supón que as empre-
sas poden solicitar na Delega-
ción do Goberno a autoriza-
ción de traballo e permiso de
residencia para unha persoa
estranxeira, sen necesidade de
que os Servizos Públicos de
Emprego comproben nese
momento se pode ser atendida
por persoas residentes xa no
país. O primeiro publicouse o 1
de xullo de 2005.

Hai ademais unha serie de
profesións comúns a todas as
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En perigo a ampliación da Autoestrada do Atlántico pola venda
de Itinere a Citigroup. Fernando Blanco, conselleiro de Industria, afir-

mou que esta operación “non é un movemento positivo para Galiza”. O

grupo estadounidense xestionará a AP-9, que até o de agora era propie-

dade de Sacyr. O Goberno negociaba con esta empresa a ampliación

dalgúns tramos, entre os que está a Ponte de Rande, na ría de Vigo.�

A crise económica reduce ao mínimo
o Catálogo de Ocupacións de Difícil Cobertura ’’A clasificación dunha 

ocupación como de difícil
cobertura facilita a entrada
de estranxeiros”

Adeus aos traballos que ninguén quere

O Catálogo de Ocupacións de Di-

fícil Cobertura non está exento de

polémica. Os sindicatos veñen

denunciando desde a súa crea-

ción que parte do empresariado

o utiliza para abaratar o prezo da

man de obra. A inclusión de pro-

fesións de alta cualificación,

como as relacionadas coa sani-

dade, responde ao feito de que as

clínicas privadas non están dis-

postas a pagar os altos salarios

destes profesionais españois.

Ademais, os sindicatos consi-

deran que as empresas deman-

dan ocupacións moi concretas,

que poderían desenvolver traba-

lladores cunha formación máis

xeral para facer posíbel así a en-

trada de traballadores estranxei-

ros con menores pretensión eco-

nómicas. Así pois, a redución das

actividades reunidas nesta listaxe

responde por unha banda á crise

dalgúns sectores (como a cons-

trución e a automoción) e, por

outra, a entrada de obreiros espa-

ñois en traballos cunha remune-

ración menor e que até o de

agora rexeitaban.�

Crise e picaresca

’’Os sindicatos denuncian 
que parte do
empresariado utiliza esta
listaxe para abaratar o
prezo da man de obra”
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quen fora compañeiro do plan-
tel na campaña anterior como
futbolista, non só era forte arriba
senón que tamén era sólido na
defensa. E é que os de Bouso
non recibiron un gol até a oitava
xornada, na que venceron ante o
Calvo Sotelo de As Pontes por 1-
4. Non sería moi grande esta
conta, xa que o Ourense rema-
tou a tempada tendo marcado
98 tantos e encaixados soamen-
te sete. Gran culpa disto tívoa
Roca, un gardameta que non es-
taba previsto que fose o titular,
pero rematou facéndose co pos-
to do vasco Esnaola. Pola súa
banda, Carballeda foi o máximo
anotador con 32 tantos.

A medida que pasaban as

xornadas non se sabía cal pode-
ría ser a fazaña máis importante,
se saíres vitorioso dos 30 parti-
dos que tiña a competición ou
converterse no primeiro equipo

Cristiano Ronaldo, balón de ou-
ro. O xogador portugués do Man-

chester United, fíxose co balón de

ouro que cada ano entrega a revista

'France Footbal' ao mellor xogador

de Europa. O barcelonista Lionel

Messi fíxose co balón de prata, men-

tres que o español Fernando Torres,

que xoga no Liverpool, foi galardoa-

do co de bronce.�

da vez máis motivados, pero isto
non derrubou o Ourense, que
parecía medrar na adversidade. 

Comezou a segunda volta e
de novo tiveron que enfrontarse
ao Lemos, que non lles permitiu
un momento de folgar e ao que
só lle puideron sacar un 1-0. Ne-
se partido os ourensanistas
comprenderon que había moito
que facer aínda. Pero cando case
o tiñan todo feito chegou outra
dura proba, que a piques estivo
de botar ao traste toda a tarefa
feita. Ese equipo de longo e no-
bre historial, que ten por lema a
vitoria respectando ao seu rival,
perdeulle o respecto ao Ouren-
se. E así, na xornada 27, a tres tan
só para concluír a gran tempada,
o Rápido de Bouzas plantoulles
cara en Vigo e ao Ourense cus-
toulla sangue, suor e bágoas sa-
car un 0-1 a domicilio. 

APERTURAS FINAIS. E estamos xa
na contra atrás. Antepenúltima
xornada, a 28. Campo de O Cou-
to. Presentouse o Lugo con moi-
tas ganas. Tantas que no minuto
90 tiña o récord batido grazas a
un empate 1-1. Pero un córner a
favor do Ourense rematou co
balón dentro da portería rival e
cun triunfo moi protestado po-
los lucenses, que volveron co pe-
to baleiro á cidade da muralla. 

O seguinte partido foi máis
calmo para os corazóns rojillos,
xa que no derbi capitalino ante o
Atlético Ourense golearon aos
seus veciños 5-0. Os coitadiños
precisaban dun encontro que
lles servise para esquecerse da
presión que lles viría co fin da
tempada, no derradeiro choque.
Este tivo lugar fóra do seu fortín.
Ante o mítico Compos, que cun-
ha soa derrota, a que só lle puido
meter o Ourense, era o segundo
clasificado daquela campaña. A
tarde no campo de Santa Isábel
non defraudou, e o intratábel lí-
der impúxose por 0-1 comple-
tando a gran xesta da historia. 

Nesta tempada xa non será
posíbel igualar a fazaña, pero
oxalá non teñamos que agardar
outros corenta anos para vela de
novo. Para facer boca, o Ouren-
se é o vixente campión da Copa
Federación.�

Marta R. Peleteiro
Hoxe milita na Terceira División,
hai que dicir que nos postos de
cabeza, pero hai 40 anos logrou
algo que aínda ningún equipo
deses con presuposto astronó-
mico ou xogadores doutra gala-
xia foi capaz de emular. Na tem-
porada 67/68 o Ourense gañou
todos os partidos da liga regular. 

Por aquel entón, os rojillos
pertencían ao primeiro grupo
da Terceira División que non ti-
ña o mesmo nivel de complexi-
dade que a categoría actual que
leva o mesmo nome, xa que
aínda non se implantara a Se-
gunda B. O Ourense era un
equipo recoñecido, que baixara
na 64/65 á Terceira, pero que
durante anos estivo a piques de
militar en Primeira.

Non obstante, a tempada
non tivo un final ledo, xa que tras
lograr a xesta, o Ourense, que
apeara ao Condal de Barcelona,
caeu na segunda eliminatoria
ante o Deportivo Ilicitano (0-0
en O Couto e derrota por 2-1 en
Elxe), que tan só levaba uns anos
na categoría. Así, o Ourense tivo
que permanecer outro ano máis
en Terceira até vencer, ao ano
seguinte, ao Bilbao Athletic na
promoción, conseguindo así o
desexado ascenso a Segunda.

TODO COMEZOU A FINAIS DE 1967. O
camiño á xesta comezou un 10
de setembro de 1967 ao gañarlle
ao Lemos por 0-2 e o marcador
continuou amosando triunfos
para os ourensáns até que rema-
tou a tempada. Pero o conxunto
adestrado por Fernando Bouso,

que rompía a racha ourensanis-
ta. Así, os conxuntos aos que se
medían os xogadores do clube
presidido por aquel entón por
Florencio Álvarez, xogaban ca-

MEMORIA DO FÚTBOL

O mítico once do Ourense 67-68. Desde a esquerda e arriba: Roca, Varela, Astigarraga, Paredes, Ángel, Pito;
Cortés, Seara, Carballeda, Pataco e Túnez.

O plantel que acadou aquela xes-

ta estaba conformado polos por-

teiros Roca, Esnaola e Oñate, os

defensas Varela, Lozano, Astiga-

rraga e Paredes, e os medios e

dianteiros Ángel, Pito, Cortés, Se-

ara, Carballeda, Pataco, Túnez,

Lolín, Márquez, Bermejo, Manolo

Conde, Guitián, Pombo, Pazó, Ti-

to Puente, Carlos e Buján.�

O histórico plantel

Foto inserida no carné de socio do Ourense desta tempada

’’O Ourense rematou
a tempada marcando 98
tantos e encaixando
soamente sete”

O Ourense,
corenta anos despois da xesta
Na temporada
67-68 gañou todos
os partidos da
terceira división
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que o Ministerio de Cultura do
Partido Popular non tivo rela-
ción ningunha coa concesión
do mesmo premio a Francisco
Umbral. Non embargante, é
doado constatar unha certa
harmonía co pensamento do-
minante de cada momento: di-
gamos que existe unha certa vi-
da espiritual das ideas que se
transfire ao campo literario. Só
que, naturalmente, o pensa-
mento dominante está exposto
a cambios segundo a época. E
segundo a xeografía. Isto último
pode confirmarse ao observar-
mos, por exemplo, que o mes-
mo ano que, por primeira vez,
se concede un Premio Nacional
de Literatura de Galiza –a Xosé

CULTURA.24. ANOSATERRA
4-10 DE DECEMBRO DE 2008

Manuel Xestoso

‘O s premios lite-
rarios son a
forma menos
literaria de

consagración” di Pascale Casa-
nova no seu imprescindíbel La
République mondiale des Let-
tres. Non obstante, posúen gran-
des vantaxes para os actores dos
sistemas literarios e políticos.
Baixo o pretexto de “promocio-
nar a literatura” a meirande par-
te dos premios literarios cum-
pren a función de sustentar os
discursos ideolóxicos dos pode-
res que os conceden. Co bene-
plácito do premiado ou sen el,
emiten mensaxes dunha doutri-

na que chega á sociedade cunha
determinada orientación. E, se
esa interpretación resulta ambi-
gua, pódeselle botar unha man á
cidadanía para descifrala. Poña-
mos un exemplo: o ministro de
cultura do actual goberno espa-
ñol felicítase pola concesión do
Premio Cervantes a Juan Marsé
subliñando que o devandito au-
tor “contribuíu á defensa en Ca-
taluña dunha lingua que falan
cincocentos millóns de perso-
as”. Malia que o número de fa-
lantes está un chisco esaxerado,
referíase ao español.

E, por suposto, os escritores
son conscientes de estar no
medio dun fogo cruzado de
operacións de ‘produción de

sentido’. Marsé respondeu di-
cindo que esperaba que o pre-
mio non tivese intencionalida-
de política “porque eu non de-
fendo nada nin ninguén, só o
dereito a escribir na lingua que
me pete”. Que este cordial in-
tercambio de puntos de vista
teña lugar nun momento histó-
rico en que a literatura catalá
ten máis visibilidade interna-
cional que en ningunha outra
época dende a Idade Media
dista moito de ser unha casuali-
dade. A mensaxe está enviada:
quen teña ouvidos que ouza. 

Por suposto, o Ministerio de
Cultura do Partido Socialista
non ten relación ningunha coa
concesión dese premio, igual

Luís Méndez Ferrín–, en Espa-
ña se lles concede o premio ho-
mónimo, por primeira vez, a
dous autores galegos –aínda
que ningún deles é Ferrín. 

Quizais a explicación destes
feitos haxa que buscala no cita-
do libro de Casanova: os dife-
rentes sistemas literarios nacio-
nais cohabitan nun espazo ide-
al cheo de tensións e de guerras
–máis ou menos declaradas–
no que cada un deles busca im-
poñer a súa lexitimidade aos
demais. Dito doutra maneira, o
prestixio de cada unha desas li-
teraturas mídese polo valor que
se lle recoñece en relación coas
outras. Os premios funcionan
como unha estratexia máis

Os premios literarios e a visibilización

A INTERSECCIÓN DOS SISTEMAS LITERARIOS

Premio a dous heterodoxos. Juán Goytisilo vén de recibir o Nacional das Letras eJuán Marsé [á dereita] o Cervantes
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unir todos estes puntos cos da-
tos da industria editorial o de-
buxo da literatura española que
se descobre é o dun sistema que
ocupa un lugar bastante secun-
dario na asemblea mundial das
letras, que loita por acadar un
posto de primeira fila e que, ao
tempo, teima por manter den-
tro da etiqueta “literatura espa-
ñola” a escritores que van ad-
quirindo reputación interna-
cional pero que, en realidade,
pertencen a “literaturas perifé-
ricas” como Bernardo Atxaga,
Sergi Belbel ou Manuel Rivas. É
dicir, trata de visibilizarsea ca-
rón dos grandes invisibilizando
aos que ten máis próximos.

Por unha banda, carga cos

tralizamos o discurso discre-
pante de que eramos obxecto.
Por suposto, córrese o risco de
que o autor rexeite o premio
–como fixo Sartre co Nobel– pe-
ro hai riscos moi calculados e,
ás veces, hai que esperar anos
até que a oportunidade se pre-
senta. Sería quen un xurado do
Cervantes de darlle o premio a
Goytisolo baixo un goberno
conservador? Sería quen cal-
queraxurado de outorgarllo hai
vinte e cinco anos? Talvez a har-
monía do pensamento domi-
nante coa literatura non fose
tan doada de acadar. 

A LITERATURA ESPAÑOLA NO PANORA-
MA INTERNACIONAL. Despois de

quedaría condenado á marxi-
nalidade, a un exilio permanen-
te, a unha terra de ninguén. Pe-
ro agora imaxinemos que ese
mesmo escritor logra grandes
doses de prestixio noutro siste-
ma de maior relevancia no con-
certo universal da literatura, por
exemplo, no francés. Se damos
un paso máis, non tardaremos
en imaxinar que ese escritor se
chama Goytisolo. 

Os premios tamén son moi
eficientes nestes casos. Reivin-
dicando un autor disidente do
noso sistema pero portador de
respecto e consideración nou-
tro sistema de maior crédito,
non só aumentamos o noso ca-
pital simbólico senón que neu-

dentro dese combate pola pre-
eminencia e, en consecuencia,
é lóxico que as partes interesa-
das inflúan todo canto poden
en beneficio dos seus intereses. 

Agora ben, como vimos,
dentro de cada sistema tamén
se libran guerras domésticas
que pulan por conducilo nun
sentido ou noutro e as intersec-
cións entre os diferentes cam-
pos de batalla pode provocar si-
tuacións paradoxais. Imaxine-
mos que xurdise un escritor en-
frontado á todas as faccións que
se enfrontan pola supremacía
dentro dun sistema literario:
como é lóxico, ningún dos con-
tendentes lle concedería nin un
chisco de atención e o escritor

CULTURA.25.

límites que lle impuxo o atraso
que a mantivo nos límites de
Europa durante séculos –os
mesmos que critica ferozmen-
te Goytisolo na súa obra. Non
son moitos máis de dúas du-
cias os autores españois que
asoman polas librarías europe-
as. E bastantes menos os que
se moven no campo da litera-
tura “de prestixio”: Rafael Chir-
bes nos países xermanofalan-
tes, Vila-Matas en Francia, Ja-
vier Marías nos países anglófo-
nos… Dende un punto de vista
puramente económico, non se
pode obviar a potencia da in-
dustria editorial española,
mais tampouco o feito de que
esta descansa sobre a capaci-
dade de producir fascículos en
varios idiomas e produtos es-
pecialmente pensados para o
mercado editorial hispanoa-
mericano. Malia a fachenda da
propaganda oficial, España se-
gue a ser un país de segunda
división no mundo das letras.

Por outra banda, non se po-
de negar que existe un clima de
maior apertura nos hábitos lec-
tores dos occidentais. A recente
independencia de moitos paí-
ses provocou un inopinado
emerxer de literaturas até o de
agora silenciadas; literaturas
como a francesa ou a alemá
perderon a incontestábel pree-
minencia que tiñan noutro
tempo; ademais, os enormes
avances cara a universalización
da alfabetización –sempre en
Europa, claro está– aumentou a
demanda lectora e o conse-
cuente crecemento da indus-
tria editorial provoca que se
busquen produtosfrescos para
responder ás novas esixencias
do mercado. Desta nova at-
mosfera de diversidade se be-
nefician literaturas como a es-
pañola, a portuguesa, as dos pa-
íses centroeuropeos e a dos es-
candinavos. 

Así vista a situación… que
debería facer unha literatura co-
ma a nosa, cuxa visibilidade in-
ternacional é pouco menos que
nula e cuxa “vía natural” cara a
internacionalización –como se
nos repite constantemente– é a
escala en Madrid, para darse a
coñecer? Talvez axudaría bus-
car estratexias que fosen conci-
liábeis co “pensamento domi-
nante”. Ocorre que algúns se
sorprenderon cando Ferrín es-
cribiu un artigo en que se facía
unha rexa defensa da literatura
de Manuel Rivas. Outros vímolo
como un exemplo de afinada
intelixencia política.�

zaciónda literatura

ANOSATERRA
4-10 DE DECEMBRO DE 2008

GUSTAU NACARINO / REUTERS

’’O mesmo ano que, 
por primeira vez,
se concede un Premio
Nacional de Literatura de
Galiza –a Xosé Luís Méndez
Ferrín–, en España
se lles concede o premio
homónimo, por primeira
vez, a dous autores galegos”

’’Os premios funcionan como
unha estratexia máis
dentro do combate
entre literaturas
pola preeminencia”

’’Malia a propaganda
oficial, España segue a ser
un país de segunda división
no mundo das letras”
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Xosé Lois Ripalda
‘Estase
deshumanizando
a morte’

M.B.
O escritor lucense Xosé Lois Ri-
palda vén de publicar Memorias
dun esqueleto de aldea(Carde-
ñoso) que repasa a través dos
seus personaxes os últimos cin-
cuenta anos da historia do rural
galego. O autor ten publicado
recentemente A cultura do pan
(Xerais) e O libro das fontes.
SSeemmeellllaa  aarrrriissccaaddoo  ffaacceerr  aa  ssee--
gguunnddaa  ppaarrttee  ddee  UUnn  oolllloo  ddee  vviiddrroo..
MMeemmoorriiaass  dduunn  eessqquueelleettee..  QQuuee  oo
mmoovveeuu  aa  eessccrriibbiilloo??
Non o vexo arriscado porque
escribín un conto que lle gusta-
ría a Castelao, artellado ao redor
das conversas no adro dunha
aldea. Na miña ficción, o propio
Castelao lle deixa o ollo de vidro,
o lapis e as follas a un coñecido
seu, que eu teño que tentar to-
par polo rural galego. Para o ga-
leguista non era o mesmo un
camposanto de cidade, máis
frío, que o do rural. 
AA  ttrraavvééss  ddooss  ccaappííttuullooss  rreeppaassaa  aass
pprroobblleemmááttiiccaass  qquuee  aattrraavveessoouu  oo
rruurraall  nnooss  úúllttiimmooss  cciinnccuueennttaa
aannooss,,  ddeennddee  oo  rreexxeeiittaammeennttoo  ddoo
ggaalleeggoo,,  oo  eessttrraappeerrlloo,,  aa  ffeebbrree  ddoo
vvoollffrraammiioo  oouu  aa  pprreesseennzzaa  ddee  ffuuxxii--
ddooss  ttrraass  oo  ggoollppee  ddee  eessttaaddoo  ddoo  3366..
QQuuee  bbuussccaa  ccoonn  eessttee  lliibbrroo??
Intento dar a coñecer a historia
da aldea, unha realidade que se
está a esquecer e a que non se lle
presta importancia.
OO  lliibbrroo  éé  aaddeemmaaiiss  uunn  ccaannttoo  áá
ccuullttuurraa  ddaa  mmoorrttee..  EEssttaassee  ddeesshhuu--
mmaanniizzaannddoo??
Nas aldeas de Galiza non había
unha división tan clara como
agora entre vivos e mortos. No
rural os cemiterios e as tumbas
rodeaban as casas. Había unha
convivencia diaria e a comuni-
cación entre vivos e mortos pro-
ducíase sen medo. Agora estase
deshumanizando a morte e es-
tase a perder a profundidade
que rodea a morte.�

O Mago de Oz, de Frank L.
Baum, e mais Alicia no país das
marabillas, de Lewis Carroll, fo-
ron obras deixadas ao xuízo da
posteridade que apreciaron in-
tensamente o ideal de aventura.

Dorothy e máis Alicia, as súas
protagonistas, non eran máis ca
nenas que se arredaran no es-
pazo marabilloso ao que acce-
deran espontaneamente tras o
forte vento dun tornado... ou a
través dunha baixada conscien-
te por unha tobeira...  Ambas as
dúas viviran as súas viaxes ini-
ciáticas de xeito intelixente. 

A viaxe iniciática, ese lugar
común da literatura pseudo-
filosófica, reparou neste caso
no paso da nenez á madureza
na vida da muller.

A puberdade constitúe a
idade traumática para toda ne-
na dende que Eva pecara no
Paraíso, era o inicio do camiño
do castigo que Deus lle impuxe-
ra ao comer ela da froita prohi-
bida, e facerlle comer tamén ao
seu home, Adán. Terás moitos
afáns na túa preñez, parirás con
dor os fillos. Devecerás polo teu
home, e el dominarate. Xénese.
Cap. 3 Versículo 16.

O patriarcado valeuse da
nena púbere para sentar aínda
máis as súas bases: esa rapaza
é a mesma que prepara o seu
corpo para o seu destino co-
mo nai, que abre o seu camiño
polo sendeiro do sistema pa-
triarcal, sen se sublevar, mes-
mo debéndose aledar do seu
destino último como nai. 

En cambio, os relatos litera-
rios de Baum e Carroll non pre-
sentaban nenas ao uso tradi-
cional senón todo o contrario,
especialmente o personaxe de
Alicia, que é desmedidamente
curioso sen constituír por iso
unha falta. 

Pola contra, se reparamos
nas súas herdeiras fílmicas máis
recoñecidas decatarémonos de
que as cousas tiñan mudado
bastante. Aínda que nas súas
orixinarias obras literarias estas
mulleres eran personaxes com-
plexas, intelixentes, espelidas ...
a cinematografía vai acabar por
distorsionar todas estas virtu-
des. A Dorothy do filme O Mago
de Ozde Victor Fleming, 1939,
incorporou ao seu discurso a
conservadora cita de “En ningu-
res como na casa”, cando o rela-
to de Baum facía fincapé nas
grandes diferenzas entre o Kan-
sas do comezo e o país de Oz. E
preguntarase o espectador: ¿co-
mo pode desexar alguén volver
a tan desolador fogar?, ¿estaríase
entón negando o poder de
aventura?, ¿inténtanos transmi-
tir o filme que a verdadeira felici-
dade reside no conformismo e
no inmobilismo? 

Por outra banda, o persona-
xe baseado na propia nena vito-
riana Alicia Liddelll destaca po-
la súa intuición, intelixencia e
capacidade de superación; fai-
se constantemente preguntas
sobre a natureza, o mundo, a
astronomía, a ciencia... A curio-
sidade é unha virtude para Ca-
rroll, e esta fai que a propia nena
vaia progresando dentro da súa
viaxe cara ao mundo adulto.
Mais se nos remitimos á súa
versión fílmica máis popular, a
que realizou Walt Disney en
1951, veremos como as princi-
pais calidades da pequena Ali-
cia foron totalmente aniquila-
das. A curiosidade é o principio
de todos os males para a peque-
na nena, só esa faceta súa é a
que provoca que se interne nun
mundo estraño e intranquilo
onde os problemas non van
deixar de sucederse. Disney ex-

torsiona a propia imaxinación
da nenez, a súa calidade de pro-
greso e inventiva; o espectador
non é capaz de sentir empatía
cara á pequena Alicia, que des-
provista das súas características
iniciais, tampouco adopta a tin-
guidura americana do resto dos
personaxes da factoría. 

UNHA NOVA REPRESENTANTE. Mais
na actualidade xa contamos
cunha representante púbere
da clásica viaxe iniciática que,
neste caso, racha frontalmen-
te con todos os mitos patriar-
cais. Trátase da nena Aviva,

protagonista fundamental do
filme Palindromos¸de Todd
Solondz, 2004. 

Como Dorothy ou Alicia,
Aviva emprende unha viaxe a
través dun mundo case imaxi-
nario, un roteiro-cuestionario
de raizame existencial, un lu-
gar incómodo onde pregun-
tarnos quen e como somos, ou
como medramos. 

O “outro lugar” que se nos
amosa en Palindromosnon po-
de ser considerado ortodoxa-
mente imaxinario, mais si albis-
camos nel unha tinguidura ma-
rabillosa (a baixada polo río),
que relaciona esta viaxe coa das
outras nenas. Os tres mundos
aos que nos referimos, ademais,
adoitan atoparse ao pé da pro-
pia realidade: Alicia esvara por
unha tobeira e Dorothy é levada
por un tornado. Estes espazos
imaxinarios non son hipotéti-
cos nin do máis alá, o conto de
fadas tradicional falaba dun
mundo fantástico exento, sus-
pendido no ar, mais os novos
espazos oníricos van estar nas
marxes da propia realidade.

Solondz parece querer con
Palindromosmatar o mito dun
tipo de viaxe iniciática, aquela
na que o papel protagonista re-
cae sempre nunha muller á que
se lle ensina cal é o camiño da
virtude, diferente do que a mo-
ciña comeza a desexar ao inicio
do relato: o camiño de aventura
e liberdade que se lle permite
desexar, pero non penetrar, a
toda muller que se prece. Todd
Solondz é o grande irreverente
da cinematografía norteameri-
cana actual. Neste caso desarti-
cula á idade da maduración fe-
minina tirándolle a tinguidura
sexista a base de provocacións,
e exterminando tópicos a base
de certeiros golpes de efecto.�

AS NENAS, A IMAXINACIÓN E O CINE

TRIBUNA �Cecilia Novas Garrido.
Licenciada en Historia da Arte. Experta en relacións de xénero na obra audiovisual da posmodernidade.

’’No filme de Disney
as principais calidades
da pequena Alicia foron
totalmente aniquiladas”

’’Todd Solondz é o grande
irreverente da
cinematografía
norteamericana actual.
Neste caso desarticula á
idade da maduración
feminina tirándolle a súa
tinguidura sexista”

24-26 cultura apertura.qxd  2/12/08  23:44  Página 4



4-10 DE DECEMBRO

Redacción/ilustración:

Gonzalo Vilas

BULE-BULE 1336  2/12/08  22:36  Página 1



ANOSATERRA
4-10 DE DECEMBRO DE 2008

CUNCHAS

Normalmente son as

cunchas curvas da vieira,

que se fregan unha con-

tra a outra, levando o

ritmo da peza.

Instrumentos 

feitos de 

obxectos comúns, 

aproveitados 

para facer música.

LATA

Usábanse as latas donde viña

o carburo ou gas para os can-

dís. Logo viñeron as de

pemento.Usábanse a modo

de pandeiro, tocándose sen-

tados.

Gaiteiro

Era alguén importante na sociedade. Acompañado dun tambori-

leiro. 

Cando se xuntou a cuartetos (tamboril, bombo, pandeireta), o

seu prestixio decaeu. Coa chegada das bandas de música, a gaita

acompañouse de clarinete, saxofón... formando as murgas (duns

6-8 membros) ou charangas (de 10-12).

Nos últimos vinte anos, as moitas escolas de música deron lugar

a bandas de gaitas.

As Bandas de música

A súa aparición é desde a segunda metade do s. XIX. Tiveron un

forte arraigo, tocando un repertorio amplo. Chegou a haber moi-

tas, das que poucas chegaron até hoxe.

Orfeóns e Corais

Tamén se estenden por Galiza desde mediados do s. XIX. Forma-

das en moitos casos por traballadores7as de determinados gre-

mios, incluían no repertorio desde pezas propias a fragmentos de

óperas, melodías populares ou habaneras.

Tradicionalmente, os cantos acompañaban as festas cícli-

cas do ano (Nadal, Entroido, Maios...) ou determinados tra-

ballos, festas, ou ían destinados ao coidado dos nenos e

nenas.

Cantos de Nadal

Había o costume dos meniños cantar polas casas para

pedir o aguinaldo. Segundo as datas recibían distintos

nomes:

ZANFONA

Componse dunha caixa de resonancia con cinco cordas que son rozadas

por unha roda que sae do interior da caixa e que se move cun manubrio.

Consta de:

VIOLÍN

Introdúcese na música tradicional da man

dos cegos e dos grupos que percorrían as

feiras e romerías. Consta de catro cordas e

unha caixa de resonancia da que sobresae

un pequeno mastro. Tócase cun arco.

Teclado Serve para pulsar as cor-

das, producindo as distintas notas.

Oídos Deixan sair o aire da caixa.

Caixa de resonancia Está feita con

láminas de madeira. É a encargada

de amplificar o son.A parte superior

(tapa harmónica) ten os oídos. Ten

outro burato por donde sae a roda.

Roda Produce a vibración das cor-

das cando se xira e roza con elas.

Manubrio Acciónase coa man

dereita e fai xirar a roda

Clavas A elas se enganchan as cor-

das, e se as xiramos damos maior

ou menor tensión a estas.

Caixa dos segredos Oco que

queda baixo a tapa dos teclados.

Úsase para levar os materiais de

mantemento (algodón, resina, cor-

das de reposto)

Afinadores Dan a altura

necesaria aos bordóns.

Recortan a altura das

cordas, afinándoas.

Cordas Son 5: tres can-

tantes e dous bordóns.

De tripa ou de tripa

recuberta por fío de

metal ou prata.

Espadillas Teclas que

van dentro da caixa

Cordoeiro O outro

extremo donde engan-

chan as cordas.

OS INTÉRPRETES

OUTROS 

INSTRUMENTOS

O CANTO

INSTRUMENTOS DE CORDA

BULE-BULE 1336  2/12/08  22:36  Página 2



ANOSATERRA
4-10 DE DECEMBRO DE 2008

Na Noiteboa e datas cercanas cantábanse

as Panxoliñas e Nadais.

As Xaneiras e Aninovos eran propias do

derradeiro e primeiro día do ano.

A noite do día 5 e a mañá do 6 cantában-

se os Reis. Os nenos incluían coplas adap-

tadas a quen lle pedían o aguinaldo.

BAILES

Muiñeira vella. O home móvese

independentemente da muller, e

esta adopta un papel pasivo. O

acompañamento é de pandeireta,

tanxida co toque de empuñado.

Muiñeira nova. Variación da anti-

ga, as figuras son indicadas por un

ou máis guías, e os instrumentos

poden ser variados.

Outros bailes que viñeron de fora

hai moitos anos atoparon arraigo

na Galiza, como o fandango ou a

jota.

Entre os bailes de agarradiño,

máis modernos, están os valses,

polcas, pasodobres ou mazurcas.

BAILES

E DANZAS

DANZAS

Infantís. Son xeralmen-

te de roda.

Nupciais. Ao seu rema-

te, repartíase un bolo

de pan ou regueifa, e

botábanse desafíos con

coplas, executadas 

polos regueifeiros.

Relixiosas. Son as dan-

zas máis antigas, vence-

lladas aos gremios

medievais. Había 

fitas, arcos, paos 

e espadas

O baile é espontáneo, realizado coa fin de se divertir. A danza ten un

significado ritual, provinte de antigas tradicións dos gremios de tra-

ballo ou cerimonias relixiosas.

estas cícli-

nados tra-

s nenos e

casas para

 distintos

Os Maios

Segundo fora o Maio, variaban as canti-

gas. Habia unhas que se repetían todos

os anos, e outras composicións satíricas

improvisadas para cada ano.

Cantos de Traballo

Había cantos de sega, de arada, de cami-

ño ou de andar cos bois. Non tiñan acom-

pañamento musical, e o intérprete tiña

liberdade para interpretar a melodía ao

seu ritmo particular. Foron chamados ala-

lás, pola súa terminación con esa letanía.
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Antonio Garcia teixeiro

HHai quen di, e eu estou de
acordo, que as can-

cións, a literatura e as artes
non cambian o mundo. Pe-
ro, ás veces, gozar delas na
nosa contorna si que axuda a
modificar, alomenos un
chisco, a frivolidade de certos
hábitos. Cando ocorre, senti-
mos un formigueo interno e
pracenteiro que nos achega
á felicidade. A min pásame.
Así que, contradicindo o es-
crito arriba, afirmo que as
cancións poden ser moi im-
portantes nos comporta-
mentos das persoas. E non
falo de nostalxias. Craig Wer-
ner, profesor de Estudos
Afroamericanos da Universi-
dade de Wisconsin, asegura
que “a música popular, espe-
cialmente o soul dos 50/60,
tivo un papel central na loita
polos dereitos civís”. Está
convencido Werner de que a
música axudou a rachar as
barreiras da segregación e
que músicos como Ray
Charles, Curtis Mayfield,
Sam Cooke, James Brown,
Otis Redding ou Aretha
Franklin deron vigor aos líde-
res e aos cidadáns para loitar
contra o racismo. Agrádame
esta afirmación. Cancións na
casa. Cancións na escola.
Cancións na nosa vida. Eu
trato de poñer as cancións
que amo aos amigos. Os
meus alumnos cantan e es-
coitan cancións. Cancións
que perturban, que emocio-
nan. Cancións para agarrar-
se ás letras. Cancións que
nos axudan a pisar as rúas e a
resgardarnos das treboadas.
Cancións de Serrat, Miro,
Lennon, Uxía, Aute, Cohen,
A.Prada, Llach, Brassens,
Brel, M.Peón, Neil, Lete, Sil-
vio… e de Bob Dylan, claro.
Mentres escribo estas liñas
soa  Love will find de Sam Co-
oke. Envólveme a sensación
de que se está a derrubar al-
gunha das numerosas barrei-
ras da insensibilidade huma-
na. Permítanme soñar.�

CANCIÓNS

As cancións 
axúdannos
a pisar 
as rúas”

’’

Buscando o norte.

Autor:  Paula Carbonell

Ilustradora:  Cecilia Afonso Esteves

Editorial: OQO

O traballo conxunto entre a contacon-
tos Paula Carbonell (no que é o seu se-
gundo libro e cuxa presentación foi
acompañada pola súa representación
no Kamishibai –especie de teatro de
marionetas xaponés que emprega
Paula C. nas sesións de animación á lec-
tura) e máis a ilustradora arxentina Ceci-
lia Afonso Esteves, deu coma froito este
fermoso álbum ilustrado onde a simbo-

loxía das palabras se mestura coa das
imaxes, formando unha simbiose na
que os personaxes cobran vida. A través
das páxinas do libro, cóntasenos unha
historia na que unha lesma e un caracol
deciden emprender unha viaxe cara ao
Norte, pois é alí onde van atopar o que
máis desexan na vida. Ao longo do tra-
xecto, que transcorre no hemisferio
Norte (sabémolo porque as distintas fa-
ses da lúa son amosadas de xeito gráfico
e plástico), experimentarán unha serie
de encontros con outros bechos que lles
achegarán novos xeitos de aprendizaxe
a partir da descuberta da beleza que, ás

veces, encerran as cousas sinxelas. Trá-
tase pois dunha evolución tanto do co-
ñecemento exterior coma interior ata
acadar o seu obxectivo. A utilización da
técnica da colaxe nas ilustracións contri-
búe a chamar a atención do  público in-
fantil ao que está dirixido.�

Alba Piñeiro

Camiñar tras os soños

Neste barullo de letras has atopar nove nomes de

ríos europeos. Entre eles hai un galego...
Axuda a esta pomba despistada a

atopar o camiño á súa casa.
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VVoollvveennddoo  áá  nnoovveellaa::  ccoommoo  aarrttee--
lllloouu  ooss  xxooggooss  eennttrree  aass  vvoocceess??
É froito de moitas conversas
con autores, de certa inspira-
ción metaliteraria: cando un
lector le un texto, na súa cabeza
existen varias voces, moitos na-
rradores e autores posíbeis, a
conversa que está a ter ou a mú-
sica que escoita. Propoñía unha
visión máis ampla do texto, un
xogo literario parecido ao que
se dá cando colles a Cortázar ou
a Boris Vian, e de súpeto tes un
personaxe na túa cabeza. Como
creador é moi divertido. Así e
todo, partín tamén da concien-
cia de facer unha novela para
que se poida ler...

HHaaii  uunn  xxooggoo  ccooaass  iiddeennttiiddaaddeess
eeddiittoorriiaaiiss  //  aauuttoorriiaaiiss  ee  ooss  ppeerrssoo--
nnaaxxeess,,  mmeessmmoo  rreettoommaa  oo  xxooggoo
ppeessssooaannoo  ddooss  hheetteerróónniimmooss,,  iinn--
ttrroodduucciinnddoo  aa  AAllbbeerrttoo  CCaaeeiirroo,,  aa
BBeerrnnaarrddoo  SSooaarreess......
A min encántame Pessoa, é un
escritor por riba de todo. Intro-
ducín eses personaxes e ache-
gueime a formas corais de en-
tender a literatura (Joyce, Whit-
man). Tamén o podemos ver
no cinema: Babel, Magnolia,
Amores perros...
FFaallaannddoo  ddee  cciinneemmaa,,  ccoommoo  iinnttee--
ggrroouu  ttooddaass  eessaass  lliinngguuaaxxeess??  DDiiaa--
rriioo,,  gguuiióónn  cciinneemmaattooggrrááffiiccoo,,
tteexxttoo  ddrraammááttiiccoo,,  xxoorrnnaallííssttiiccoo,,
gguuiióónn  ppaarraa  bbaannddaa  ddeesseeññaaddaa......

CULTURA.31.

Eu reivindico que a literatura
está presente en todo. Cando
pensas o que liches ao longo do
día, non é só o libro que estás a
ler, senón as páxinas de internet
que visitaches, os filmes que vi-
ches, a música que escoitaches...
EE  ccaassoouu  ttooddooss  ooss  aannaaccooss  ccoo  xxooggoo
ddoo  nnaarrrraaddoorr  eeddiittoorriiaall......

Vén de vello: se les As metamor-
foses ou O asno de ouro, de Lu-
cio Apuleyo (II d.C.), está xa o
xogo do editor que recupera
textos que atopa, e que logo re-
tomaría Cervantes. A nosa
composición da realidade ten
moito que ver co que recolle-
mos, e tamén o fenómeno da
creación.
CCrriittiiccáárroonnllllee  aa  ccoollooqquuiiaalliiddaaddee
ddaa  lliinngguuaaxxee..  QQuuee  ooppiinnaa??
Gústame pór de manifesto que
por riba da técnica están as his-
torias. Se non hai unha boa his-
toria de fondo, por sublime que
sexa a técnica, non vale para
nada. Pero é normal que lle
pase a un creador nunha cul-
tura que non está normalizada.
Cando les a Fowler ou a Bu-
kowski, ou a tantos outros que
estaban na vangarda, lías que
contaban o que vían. Se as
mensaxes de móbil forman
parte da vida, son unha reali-
dade existente (ou incluso
aínda que formasen parte
dunha realidade pretendida),
por que non van entrar nun
texto literario? Se este é bo, serve
como un espello, que nos en-
fronte coas nosas pantasmas.
CCaauussaass  ee  ccoonnsseeccuueenncciiaass  eennffííaann
aa  oorrddee  ddoo  mmuunnddoo::  iinntteerreessee  ppoolloo
aazzaarr,,  aa  tteeoorrííaa  ddoo  ccaaooss......??
A choiva do mundoé unha me-
táfora da vida. Todas as vidas te-
ñen moito en común. Veño re-
flexionar, con isto, que hai senti-
mentos presentes en todas as
vidas, transcendendo o que
pensamos conscientemente.
EEssttáá  aa  ttrraabbaallllaarr  nnaallggúúnn  oouuttrroo
tteexxttoo??  EExxiissttee  aa  ppoossiibbiilliiddaaddee  ddee
qquuee  aallggúúnn  ppeerrssoonnaaxxee  oouu  ffrraagg--
mmeennttoo  dd’’AA  cchhooiivvaa  ddoo  mmuunnddoo
ccoobbrree  vviiddaa  pprrooppiiaa  ee  ccoonnttiinnúúee??
Agora estou escribindo teatro, e
teño varias cousas de narrativa
na cabeza, pero con tempo, a
dous anos vista. O proceso de
creación resúltame bastante
duro, son moi maniático. En
canto aos textos que compoñen
A choiva do mundo, hai algúns
que teñen dez anos, e que están
en permanente movemento e
revisión. Paradoxalmente, cando
gañei o premio non daba ato-
pado o orixinal que mandara,
das moitas versións diferentes
que tiña. Non tomo o texto como
un final, senón como un co-
mezo. Penso que o interesante
da novela é o aberta que queda,
que cada lector lle pode atopar os
seus finais...�

Lara Rozados
Xosé Manuel Pacho Blanco (Ou-
rense, 1974) vén de publicar a
súa primeira novela, A choiva do
mundo (Galaxia), coa que obtivo
o premio Torrente Ballester.
Non é unha novela convencio-
nal pola súa estrutura fragmen-
taria, a confusión entre vida e li-
teratura e a infinidade de lingua-
xes aos que recorre.
CCoommoo  nnaacceeuu  AA  cchhooiivvaa  ddoo
mmuunnddoo??  AAllggúúnnss  ddooss  rreellaattooss  //
ffrraaggmmeennttooss  tteeññeenn  aannooss,,  oouuttrrooss
ssoonn  mmááiiss  rreecceenntteess......
Hai diversos planos: o estrita-
mente narrativo, o que ten que
ver co recurso dramático, con
contar unha historia; e pola ou-
tra banda, argallar o edificio da
novela, un traballo tecnica-
mente moi complexo. Non sei
que cousa levou á outra: a estru-
tura foi xurdindo da idea de pen-
sar a novela como colectividade.
EEssttaammooss  aaffeeiittooss  aa  vveerr  nnoovveellaass  ddee
eessttrruuttuurraa  mmááiiss  ttrraaddiicciioonnaall  nnooss
pprreemmiiooss??
Sempre tentas achegar algo á li-
teratura, á narrativa, cando me-
nos unha visión nova. Eu tentei
pensar a novela doutra maneira,
non nunha historia lineal cun fi-
nal máis ou menos efectista.
Pero tampouco é tan novo: se
pensas en La vie, mode d’em-
ploi, de Georges Perec, ou Los
detectives salvajes, de Roberto
Bolaño, ou en Milan Kundera, a
novela non morre, non se es-
gota nunha única idea. Temos
unha idea moi conservadora do
que é a novela. Eu penso moito
nos cadros de Barceló: trans-
cende as dúas dimensións e pon
as tres no que pinta, achega
unha nova perspectiva.
PPoorr  oouuttrraa  bbaannddaa,,  ttaammppoouuccoo  éé
hhaabbiittuuaall  ggaaññaarr  oo  TToorrrreennttee
ccuunnhhaaooppeerraa  pprriimmaa......
Sigo aínda sorprendido! Cando
me chamou Salvador Fernández
Moreda (presidente da Deputa-
ción da Coruña), xa sabes que os
ourensáns temos sona de des-
confiados, pregunteille se estaba
de broma. Era a primeira vez en
48 anos que ningún membro do
xurado coñecía o gañador do
premio. Por unha banda, este
premio é moi importante para ter
visibilidade. A min o premio per-
mitiume algo que xa tiña desbo-
tado: a posibilidade de publicar.
Seguimos nunha cultura minori-
zada, en que se non estás pró-
ximo aos núcleos de poder (na
cultura funcionarial) telo difícil.

ANOSATERRA
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Xosé M. Pacho Blanco, escritor

‘Temos unha idea moi conservadora da novela’

’’O premio permitiume
algo que xa tiña
desbotado: a posibilidade
de publicar”
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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 .

O texto de Construcións pro-
cura a polémica con decisión,
con intensidade. Construcións
vive na polémica, non da polé-
mica, e da aguda (e plausíbel)
estratexia de
Positivas dán-
doo a luz can-
do aínda per-
manecen os
ecos dos suce-
sos a redor da
concesión e re-
tirada do pre-
mio González
Garcés. Ou, o que é o mesmo,
aínda que nunca se presentara
a premio ningún, aínda que
tampouco pasara polos domi-
nios da rede, o de Eduardo Es-
tévez sería un poemario que
voluntariamente procura a po-
lémica, a polémica mesmo co-
mo fonte de alimentación. Vis-
ta a ausencia de ornato poético
(tantas veces confundida co
“feito poético”), a deliberada
narratividade fronte á delibe-
rada (e só aparente) fuxida dos
recursos poéticos típicos, non
sería nada fóra do agardábel
que algún lector se preguntase
se iso é poesía. Dúbida, nós,
non temos ningunha. Aínda
obviando criterios de autori-
dade, as probas irrefutábeis de
que o nome do autor é o dun
poeta e a poesía se caracteriza
por adoptar unha forma na
que non chega a rematar unha
liña. Mencionámolo porque
non só está en xogo a identida-
de e forma discursiva da poesía
senón tamén a súa utilidade e
natureza.

Dito con outras palabras, o
de Eduardo Estévez é un poe-
mario a lembrarnos que, afor-

vo: o lector. 
Operativo desde unha for-

ma case núa, ponte basilar
suficiente, porén, para espir
a beleza agachada debaixo
do cotián rutineiro, frío e in-
hóspito, gris, este poemario

constitúe tamén un
reto creador (poético
ou narrativo, o de
menos) de dificulta-
de extrema, tal é o
que entendemos por
ousar construír unha
historia, baixo a for-
ma poética máis
simple imaxinábel, a
partir dos farrapos
de memoria que o
esquezo esquece en
nós ou nós somos
quen de distraer das
mans coas que o pe-
sado paso do tempo

e o esquezo nos apertan a
gorxa.�

Xosé M. Eyré

Marta Dacosta

D ías antes de conmemo-
rarmos o 90º aniversario

da Asemblea Nacionalista de
Lugo, o Instituto de Estudos
Miñoranos convocounos en
Gondomar para homenaxear
a Victoriano Taibo, o mestre
da escola de Guillufe. Pouco
sabiamos de Taibo e grazas a
esta homenaxe, da que Mi-
guel Mouriño e Xosé Luís
Alonso foron os principais
responsábeis, temos hoxe un
mellor coñecemento doutro
home admirábel das Irman-
dades da Fala.

A homenaxe foi un éxito
rotundo pois encheu a escola
daquel mestre cun público
entregado e heteroxéneo, en-
tre o que destacaban os anti-
gos alumnos do mestre, que
lembraron a súa figura e reci-
taron de memoria os versos
daquela aprendidos.

Foi unha homenaxe de
xustiza recitar de novo ante os
seus alumnos os poemas do
mestre represaliado por ser
galeguista, ante aqueles que
lembran con singular nitidez
o enfrontamento entre o seu
mestre e o cura de Peitieiros,
censor durante o franquismo.
De xustiza porque aqueles ne-
nos aos que lles roubaron a
infancia e o dereito a se coñe-
cer, escoitaban de novo as pa-
labras do mestre, de quen
contan que dicía “Fálame en
galego neniña! En galego! Que
é tan fermoso coma ti”.

Tantos anos despois a se-
mente prende, ao seu xeito, e
ao día seguinte da homenaxe
cóntanme que en Morga-
dáns, unha parroquia das
máis conservadoras do con-
cello, non se fala doutra cousa,
do ben que estivo o acto, de que
había que facer máis cousas así,
actos culturais que non consis-
tan só en bailes e comilorias, ac-
tos para recitar poesía. �

VICTORIANO
TAIBO

’’

POESÍA.

A procura
da poesía
na vida cotiá

Construcións
AAuuttoorr::  Eduardo Estévez.

EEddiittaa::Positivas.

’’Grazas a esta homenaxe
temos hoxe un mellor
coñecemento doutro home
admirábel
das Irmandades
da Fala”

ta, inquedo, minimalista apa-
rentemente e de repercusión
universal, se vai adonando de
nós.

Nese proceso de apropia-
ción, Eduardo Estévez reivin-
dica como valores non só
atrubuíbeis á narrati-
va algúns que adoito e
comunmente se con-
sideran de manipula-
ción preferente na na-
rrativa. Así, este é un
poemario con perso-
naxes (unhas perso-
naxes que lembran as
da Nova Narrativa),
no que non é comple-
xo establecer a histo-
ria que o estrutura, de
narratividade acusa-
da, na cal a cadea na-
rrador-personaxe-au-
tor-realidade externa-
realidade interna foi moi estu-
dada e nunca se pecha sen
abranguer o membro definiti-

’’Este poemario
ousa construír
unha historia,
baixo a forma
poética
máis simple
imaxinábel,
a partir
dos farrapos
de memoria”

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

Eduardo Estévez.

tunadamente, a poesía non é
exclusividade dos libros de po-
esía e das mentes soñantes
dos poetas; ela está, habita,
mora e maniféstase desde ca-
da recuncho da vida, do noso
contexto vital. Identificala, re-
tela e revivila, reescribila, é a
misión do poeta. Identificala,
retela e vivila conscientemen-
te, debe ser cousa de cada un
dos seres humanos que pre-
tendan vivir unha vida plena,
e, polo tanto, do lector. Cons-
trucións convida  a iso, a que
procuremos a poesía (ou o
que é o mesmo: a beleza) nos
transcursos vitais da vida co-
tiá, concretados nos transcur-
sos vitais de vidas asolagadas
pola soidade, pola incomuni-
cación, pola insatisfacción,
polo silencio, polo desencon-
tro, polo esquezo (inclusive di-
riamos o esquezo inmediato, o
esquezo inmediato do pracer).
Convida e obriga, desde unha
estratexia creativa eficaz e moi
meditada. Porque aquela pre-
gunta inicial (é isto poesía?)
pouco a pouco vaise desfacen-
do, a medida que a certeza de
que nos atopamos diante dun
poemario ousado e vangardis-
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da literatura dramática dende
o seu nacemento na antiga
Grecia até as últimas tenden-
cias escénicas dos albores do
século XXI. 

Dende o principio, hai que
advertir que este estudo nace
coa confesada vocación de
prover de material didáctico
aos alumnos da recentemente

CULTURA.33.

Non abundan no noso país os
libros dedicados á historia do
teatro e, menos aínda, á histo-
ria do teatro universal. Existen
estudos parciais dedicados a
algún autor ou a algún período
concreto, obras individuais
debidas á iniciativas persoais.
Mais faltaba unha obra que,
como esta que comentamos

ANOSATERRA
4-10 DE DECEMBRO DE 2008

CONTADELIBROS.
Animais da casa

Os animais domésticos na his-
toria de Galicia,coordinado
por Diego Conde Gómez e Xo-
sé Vázquez Varela, é un perco-
rrido polas relacións entre o

home e os ani-
mais da súa
casa desde di-
ferentes
puntos de vis-
ta (cada texto é

dun autor diferente). A base de
documentos e referencias
bibliográfica vaise
construíndo unha parte
fundamental da identidade
rural galega. Edita TresCtres.

Arte de facer barcos

Toxosoutos edita A carpintería
de ribeira e os estaleiros no
Concello de Outes, de Xoán

Francisco
García
Suárez.
Trátase dun
libro que
ademais de
resumir a re-
lación co mar

desta poboación da ría de
Noia, explica como se
desenvolveron actividades de
construción de barcos na zona
nos séculos XIX e XX. Hoxe en
día aqueles vestixios
perdéronse case que
totalmente. 

Historia actual

Israel Sanmartín Barros publi-
ca na editorial Lóstrego Un
mundo global. A historia mun-

dial dende
1989.A través
de capítulos
temáticos, o
autor vai
debullando os
principais
acontecemen-

tos desta época, desde a queda
do Muro de Berlín até o ataque
a Nova York. A obra tamén
quere analizar as ideoloxías
dominantes e os novos pensa-
mentos. �

hoxe, servise de referencia pa-
ra enmarcar o fenómeno da li-
teratura dramática universal,
para dar as pistas básicas do
seu devir polo decorrer da his-
toria. A vontade de cubrir esta
carencia deu lugar a este am-
bicioso volume, que pretende
describir e explicar os princi-
pais fitos no desenvolvemento

inaugurada Escola de Artes
Escénicas. Consecuentemen-
te, está presente nas súas páxi-
nas unha inclinación pedagó-
xica que o afasta do campo da
erudición e que o converte
nunha lectura asumíbel por
calquera persoa interesada no
tema. Neste sentido, resulta
importante subliñar que o li-
bro consegue escapar, en xe-
ral, da requintada prosa dos
estudos universitarios, que as
chamadas á bibliografía son
discretas e non entorpecen a
lectura e que a xiria especiali-
zada está reducida ao mínimo
imprescindíbel. Deste xeito,
lógrase –sen mingua do rigor–
un texto lexíbel, ameno e inte-
resante para calquera caste de
público. 

O libro divídese en vinte e
un ensaios monográficos que
abordan os diferentes perío-
dos históricos –a cargo de once
autores entre os que se atopan
nomes tan coñecidos para os
lectores habituais deste tipo de
textos como Afonso Be-

80 anos da primeira novela mo-
derna galega. O porco de pé, de Vi-

cente Risco está de aniversario e pa-

ra recordalo, Ourense, vila natal do

autor, acolle a celebración dun sim-

posio ao redor da obra e do seu con-

texto. Desenvolverase até o 4 de de-

cembro no Paraninfo do IES Otero

Pedrayo e reunirá nos seus relato-

rios aos estudosos Arturo Lezcano,

Manuel Outeiriño, Xosé Manuel Do-

barro, Anxo Tarrío, Manuel Forcade-

la, Alba Martínez Teixeiro e César

Morán Fraga, entre outros.�

ENSAIO.

Todo
o teatro
occidental

Vicente Risco.

Literatura dramática.
Unha introdución histórica
AAuuttoorr::  Varios.

EEddiittaa::Galaxia.

Unha representación de Othello. KEVIN SPRAGUE

>>>
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CULTURA.34. ANOSATERRA
4-10 DE DECEMBRO DE 2008

Homenaxe a Blanco Amor en Ou-
rense. O pasado 1 de decembro o

Pen Club puxo en marcha en  Ou-

rense a V Xornada de Homenaxe ao

escritor de Xente ao lonxe no que ti-

vo lugar un acto literario a cargo de

Soedade Muíño, Xosé Luís Díaz Le-

yes e alumnos do IES Eduardo Blan-

co Amor. Tamén participou na xor-

nada Luís González Tosar.�

Tres individualidades da nosa
música folkse unen para com-
partiren unha gravación co-
lectiva, e fano ao modo de cer-
tas orquestrinas de grato re-
cordo na memoria dunha
afección que, cabe supor,
laiouse no momento da súa
desaparición. Entre o esque-
ma de concerto e o máis lúdi-
co de diversión discorre este
reclamo de “Vellas Artes”, aín-
da que máis próximo á segun-
da que á primeira opción. Será
revelador ao respecto o pri-
meiro título do disco, “Somos
ou non somos”?, pois o certo é
que a composición amosa
ambas cualidades, presentes
polo demais ao longo dos on-
ce temas do repertorio. Mais
non todo é xolda na interpre-
tación, pois Xosé Lois Romero
desenvolve no seu acordeón a
base melódica sobre a que
asenta a máis libre melodía ex-
pandida por Xesús Vaamonde
á gaita e Pedro Lamas ao saxo
soprano, cunha breve marxe
para o contraste percusivo
–outra volta o Vaamonde.
Mais tamén son pretensiosos,
e se atreven nada menos que
con “O esplendor”, tema que
cecais por evocar no incons-
ciente do ouvinte a versión ori-
xinal do seu grupo creador,
Milladoiro, adoece nesta oca-
sión dunha máis completa so-
noridade instrumental.

Porque unha característica
común a toda a gravación é o
seu elemental deseño musical,
non só por tratarse dun trío se-
nón tamén por ese toque un
tanto desaliñado, que a bo se-
guro gana para o seu público
potencial o reclamo dun

teatro occidental está aquí. E a
bibliografía final ofrécelle a
posibilidade de ampliar hori-
zontes a todo aquel que queira
afondar nalgún tópico deter-
minado. 

Máis problemática é a natu-
reza desigual do ache-
gamento epistemoló-
xico. Isto é, a mestura
de criterios artísticos,
cronolóxicos e políti-
cos na periodización.
Así, a carón de estu-
dos sobre “o teatro
medieval” aparecen
outros sobre “neocla-
sicismo” e outros so-
bre “teatro español do
século XX”. Certo que
algúns movementos
como o clasicismo
francés ou o teatro isa-
belino inglés mere-
cen, pola súa transcendencia,
capítulos de seu. Certo tamén
que non é unha eiva que se lle

cerra, Inma López Silva,
Roberto Pascual, Laura Tato,
Damián Villalaín ou Manuel
Vieites, quen tamén se respon-
sabiliza da coordinación da
obra. Malia a pluralidade dos
asinantes, conseguiuse un sa-
lientábel grao de uniformida-
de no tratamento dos temas, o
que lle outorga unha coheren-
cia que favorece a lectura. 

Polo xeral, os distintos en-
saios inclúen un marco históri-
co e teórico que precede ao es-
tudo dos autores e das obras. E
aínda que o centro do interese
do libro –como o propio título
anuncia–  é a literatura dramá-
tica, o que de textual ten o tea-
tro, non faltan as mencións e
explicacións doutros elemen-
tos imprescindíbeis para a
comprensión integral do fenó-
meno dramático: dende a evo-
lución dos escenarios até o de-
senvolvemento da censura,
por poñer un par de exemplos.
Tampouco están ausentes as
referencias ás principais teorí-
as teatrais que foron xurdindo
ao longo dos anos e mesmo
existen, nos mellores capítu-
los, esbozos da composición
sociolóxica do público, apun-
tamentos das reaccións ás in-
novacións e descricións dal-
gunhas das controversias oca-
sionadas. 

Como é lóxico, cada un dos
ensaios contén acertos e de-
fectos que sería imposíbel
pormenorizar aquí. E que, en
certa medida, dependen ta-
mén dos gustos e tendencias
dos lectores: algún autor ao
que se lle dá menos relevo do
que merecería, algunha co-
rrente da que se podería falar
máis polo miúdo. Persoal-
mente, por exemplo, botei de
menos unha maior atención á
commedia dell’arte ou –no ca-
pítulo adicado a teatros de tra-
dición non europea– a presen-
za das obras e teorías sobre o
teatro africano de Wole Soyin-
ka, por citar dous casos moi
distanciados no tempo e no
espazo. Pero o certo é que, cun
tratamento máis ou menos ex-
tenso, os coñecementos bási-
cos sobre todo aquilo que tivo
unha significación especial no

poida atribuír en exclusiva a
este manual: pola contra, é
moeda corrente en obras des-
te tipo. Mais iso non debería
servir de pretexto para non
procurar unha perspectiva in-
tegradora que liquidase esas

desigualdades, que
privilexian determina-
das dramaturxias en
detrimento doutras e
que, en certa medida,
desfiguran a visión
global do teatro euro-
peo. 
A pesar destas míni-
mas obxeccións, es-
tamos diante dunha
obra esencial, sen pa-
rangón no noso pa-
norama editorial e
que merece todos os
parabéns. Un libro de
presenza obrigatoria

en calquera biblioteca culti-
vada.�

Manuel Xestoso

crítica

>>>

O CORDEL.
Cadernos Ribadenses
Nº 5. Outubro do 2008.

Edita: AC Francisco Lanza. 

Prezo: 5 euros

Este número está dedicado á re-
cuperación da memoria históri-
ca. María Xesús Souto analiza a

represión
franquista en
Ribadeo entre
o 1936 e o
1940. Louren-
zo Fernández
Prieto achéga-
se á vila

durante a II República. Dores
Fernández Abel e Antonia Gon-
zález escriben relatos sobre
testemuños persoais de persoas
reprimidas pola ditadura..

Raigame
Nº 29. Novembro do 2008.

Dirixen: Mariló Fernández Senra e Xu-

lio Fernández Senra.

Edita: Deputación de Ourense.

Neste número publícanse os
premios ‘Raigame’ de investiga-
ción etnográfica que foi para

Aníbal Cid
por un estudo
do oficio dos
serranchíns.
Tamén se pu-
blican as foto-
grafías
premiadas na

Romaría Etnográfica Raigame
de Vilanova dos Infantes. O
primeiro premio foi para Porfirio
Guzmán. Xavier Viana dá conta
dun traballo de recuperación do
barco de dornas, moi común an-
tigamente nos ríos galegos.

A Torre do Castro
Nº 2. 2008. 

Edita: Concello de Sandiás.

Inclúense varios traballos sobre
a lagoa de Antela. Recóllense,
asemade, algunhas lendas rela-

cionadas coa
Torre do Cas-
tro de
Sandiás e o
San Bieito da
Uceira. Ade-
mais,
inclúense dú-

as fotos de Sandiás da colección
privada de Luís Otero. �

’’O libro
consegue
escapar da
requintada
prosa dos
estudos
universitarios
e logra un ton
ameno para
calquera caste
de público”

MÚSICA.

Convite
á xolda

Representación de Macbeth. KEVIN SPRAGUE

>>>

Vella artes
AAuuttoorr:: Vaamonde, Lamas e Romero. 

EEddiittaa::Falcatruada.

Eduardo Blanco Amor.
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CULTURA.35.

Tanto este como outros temas,
serían susceptíbeis dunha
máis completa ambientación
musical, e entón si que estas
“Vellas Artes” ganarían en es-

pectaculari-
dade, mais se
cadra non é
esa a inten-
ción dos seus
protagonis-
tas, polo que
c u m p r i r á
quedármo-
nos con ese
certo espírito
primitivo pa-
ra ver de ava-
liar como co-
r r e s p o n d e

esta gravación. Como cons-
tancia de que na nosa música
de raíz, resulta a cada máis di-
fícil deslindar o patrimonio
tradicional do de autor, o disco
inclúe pezas de ambas proce-
dencias.�

X.M.E.

vaamondelamaseromero.com

Esta película pilloume co li-
bro no que se basea a medio
ler, un libro xa famoso, máis
pola ameaza de morte que
pende sobre o autor, un xo-
ven xornalista, que polo pro-
pio valor literario da obra. O
verdadeiro valor do libro está
en que se trata dunha repor-
taxe xornalística de primeira
clase, ben escrito, extenso,
documentado, ameno e que

destripa totalmente a situa-
ción, por outra parte intuida
por calquera con dous dedos
de frente, de Napoles, o sur de
Italia e a degradación e mise-
ria do capitalismo no seu es-
tado máis salvaxe e italiano. O
libro é imposíbel de levar tal
cal ao cine, xa digo, é unha re-
portaxe que aporta milleiros
de datos, algúns secundarios,
pero imprescindíbeis para
completar a paisaxe docu-
mentaria. 

A película vén ser o equiva-
lente da fotografía xornalísti-
ca, a imaxe da novela, enten-
dendo como fotografía ese xé-
nero periodístico que tende a
desaparecer, porque os bos
fotógrafos de prensa, os que
lle deron sentido á fotografía
como xénero informativo, es-
tán a desaparecer, substitui-
dos polos teléfonos móbiles
en máns de indocumentados.
Por esa banda, a película é “fo-
tográfica”, e a habilidade do
director estriba en que utiliza
encadres subxectivos con pre-
cisión: predomina o primeiro
plano e abundan os planos
dos actores vistos dende a ca-
luga. Isto converte ao especta-
dor en testemuña de primeira
man, sitúao dentro da acción,
pegado ao grupo que se move
en pantalla. Un novo xeito de
neorrealismo con cámara en
man. Outro dos grandes acer-
tos é escoller algunhas histo-
rias das ducias que abundan
no libro, para seguir eses fíos
argumentais que compoñen a
trama do filme. Algunha das
historias, que no libro supón
non máis alá de unha páxina
(a do xastre de obradoiros
clandestinos) xa tiña tanta
densidade no libro que aquí se
transforma nun importante
fío da historia. 

A equipa de guionistas de-
señou unha paisaxe xurisdi-
cional: os barrios que controla
cada banda; e unha paisaxe
temática: a materia do delito,
drogas, confección clandesti-
na e o tema das basuras peri-
gosas do norte de Italia. Os
personaxes están atrapados
dentro dun destino pecho do
que non se pode sair:

directo divertido sobre o
palco, xa que ademais tamén
saben cambiar con soltura de
ritmo e compás no curso dun
mesmo tema, por exemplo na
“Xota para un descosido”. E
aínda que o convite á xolda é

consubstancial á totalidade do
repertorio, saben establecer
un acougado contraste no re-
lato de “A marcha dos cheí-
ñas”, segundo unha afortuna-
da alternancia de voz con bre-
ves pasaxes instrumentais.

>>>

ANOSATERRA
4-10 DE DECEMBRO DE 2008

Homenaxe a Marcos Valcárcel.Centos de persoas ateigaron o pasado sá-

bado 29 o Liceo de Ourense  para renderlle homenaxe ao escritor e historia-

dor nun acto no que tamén se presentou o libro Historia de Ourense (Xe-

rais), asinado polo propio autor. Alí déronse cita autores como Bieito Igle-

sias, Kristina Berg, Suso de Toro, Manuel Rivas, Xesús Alonso Montero, Xosé

Luís Axeitos e Ramón Villares que sintetizaron a emoción de todas as perso-

as que quixeron abrazar a Valcárcel nun momento no que tamén atravesa

dificultades de saúde.�

’’Unha
característica
común a toda
a gravación
é o seu
elemental
deseño
musical”

Xosé Lois Romero, Suso Vaamonde e Pedro Lamas. PAULA TORAL

CINEMA.

A Italia real    

Gomorra
DDiirreecccciióónn::  Matteo Garrone.

GGuuiióónn::  Matteo Garrone, Roberto Savia-

no, Maurizio Brauci, Ugo Chiti, Gianni Di

Gregorio, Massimo Gaudioso, sobre a

novela de Roberto Saviano.

EElleennccoo:: Salvatore cantalupo, Gianfelice

iImparato, Maria Nazionale, Toni Servillo...

>>>

Xosé M. González, Xosé Ramón Quintana,
Marcos Valcárcel eXosé Miranda.
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CULTURA.36. ANOSATERRA
4-10 DE DECEMBRO DE 2008

crítica

O DA2, Domus Artium 2002 Sa-
lamanca (www.salamancaciu-
daddecultura.org), principiou
por chamarse CASA, Centro de
Arte Salamanca, e naceu á
quentura da Capitalidade Euro-
pea da Cultura e baixo a direc-
ción de Alberto Martín. Xurdiu a
partir dunha cadea reformada, e
vaia, case que semella xa común
esa maridaxe, igual que no ex-
tremeño MEIAC ou no noso
MARCO. Mais en agosto de
2003, Lanzarote, o alcalde po-
pular,disolvía a Fundación e da-
quela o director dimitía (aínda
se poden consultar en Google
reflexións sobre aqueles días).
Do anterior director fálase sem-
pre da súa mostra “Comer o no
comer” que é lembrada polos
que a viron como un grande
proxecto expositivo. Javier Pa-
nera, dirixe agora o centro que
mesmo foi rebautizado, e

Quen debería estar cabrea-
da sería a industria da moda
italiana, os Armani, os Valen-
tino e os Versace, que
constrúen os seus im-
perios de glamur en-
riba do suor e a mise-
ria de xentiñas que
traballan arreo horas
e horas nunha econo-
mía submerxida da
que algo deberíamos
saber en Galicia. A
película é a imaxe da
novela, un comple-
mento perfecto que
ten, por outra banda,
vida propia e que nos
retrotrae aos tempos

son Eles e Nós. Real-
mente a película, igual que a
novela, non conta cousa que
non se saiban, é máis, cousas
que descoñezan a sociedade
italiana e o Goberno italiano.
Non se explica ben esa amea-
za de morte, porque o que é
contar cousas novas non é o
caso. Pero a lóxica do crimi-
nal, que se move entre os
enormes beneficios do delito
e das empresas legais que
reinviste eses beneficios, non
é unha lóxica normal; nunha
secuencia catro asasinos deci-
den que unha persoa é culpá-
bel sen máis dato que “porque
xa o decidimos nós”. 

nos que se facía aquilo que se
chamaba “cine político”. Vale
unha frase do home que xes-

tiona o enterramento
das basuras contami-
nantes: “Empresarios
coma min son os que
fixeron que este país
estea en Europa”. Sen
comentarios.
PROPOSTA: Por su-
posto, teño que aca-
bar de ler o libro. É
recomendábel e está
en edición barateira
para os que estean
obsesionados pola
crise.�

J.A. Xesteira

ARTE.

Case todo
na vida é rock

Rock y religion. Cruce de
caminos entre el rock y las ar-
tes viuales. Explorafoto 2208
LLuuggaarr:: DA2 e outros espazos de Sala-

manca. 

DDaattaass::Até xaneiro do 2009.

Falecen os cantautores Humet e
Laboa.O pasado luns a música vas-

ca e a catalá quedaron sen dous dos

seus patriarcas, o donostiarra Mikel

Laboa e o valenciano Joan Baptista

Humet. Aos 74 anos de idade, Laboa

convertérase en todo un símbolo da

canción vasca e fora merecedor da

Medalla de Ouro de Guipúscoa. Pola

súa banda, o autor de 'Clara' e 'Hay

que vivir' que acompañou durante

varios anos a Lluich Llach, recibirá

unha homenaxe o vindeiro día 16

no Teatro Nacional de Catalunya.�

’’A película é
a imaxe
da novela, un
complemento
perfecto que
ten, por outra
banda,
vida propia”

CONTADEDISCOS.

Franc3s racha
as regras do pop
Título: Francs3. 

Autor: Francs3. 

Edita: A Regueifa.

Deste trío de Carballo teñen
dito que soa como “Mars
facendo unha versión de Silver

Apples unha
noite de tre-
boada”.
Agora, e tras
a edición de
varios eps,

Franc3s vén de publicar o seu
primeiro longa duración, dez
temas nos que desmontan as
regras estritas do pop a base de
ruído desmedido e
intencionado. Sae en formato
físico cunha edición limitada
pero pode descargarse tamén
de balde na plataforma
aregueifa.net.

Vaamonde, Lamas & Romero
Título: Vellas artes. 

Autor: Vaamonde, Lamas & Romero. 

Edita: Falcatruada.

Ese é o nome da nova aventura
musical de tres músicos desta-

cados da es-
cena folk ga-
lega como
son Xosé
Lois
Romero, Pe-

dro Lamas e Xesús Vaamonde.
Agora vén de publicarse o pri-
meiro traballo do proxecto
baixo o título Vellas artes. Gai-
ta, clarinete e acordeón van te-
cendo ao longo de 11 pistas
unha nova etiqueta dentro da
música do país que eles dan en
chamar novofolk, é dicir,
música popular maquillada
cunha vestimenta elegante e
sobria.

Debut de Few days later
Título: Your voice is my intoxication. 

Autor: Few days later. 

Edita: Falcatruada.

Your voice is my intoxicationé
o debut discográfico do grupo

lucense Few
Days Later.
Editado por
Falcatruada,
o disco sae á
rúa baixo o

amparo do concurso de
maquetas 100 Pipers Music,
do que resultou gañador Few
Days Later na pasada edición.
Nesta carta de presentación, a
banda transita ao longo do dis-
co entre o hard core máis con-
tundente e o rock clásico.�

Fotograma de Gomorra.

>>>

>>>

Mikel Laboa.

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

arredadas do mundo

por un mar azul turquesa

Parque nacional
Peneda-Gerês

O primeiro e, até agora,

único parque nacional portugués,

xunto co parque natural galego

da Baixa Limia- Xurés alcanza

as 90.000 Ha.

Edicións A NOSA TERRA
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exposición “La invasión de la
cochambre”, frase á que se refe-
riu un xornal burgalés en xullo
de 1975 para falar da-
quelas “Primeras 15
horas de música pop
Ciudad de Burgos”. A
documentación foto-
xornalística daquel
evento é deliciosa, un
saboroso documento
da mocidade da época.
Logo, as fotografías en
B/N dun Elvis de 21
anos seguido a todas
partes polo fotógrafo
ou da vida cotiá dunha
negritude norteameri-
cana creadora do
Rithm and Blues e do rock só
serven para aportarnos certa ba-
se sociolóxica, cultural e xeográ-
fica dun fenómeno nado nos
USA.

Mais cómpre centrarse nas
propostas que fai o DA2, pois to-
dos os seus espazos expositivos
conteñen pezas –e non só foto-
grafías– nas que, aquí si, os artis-
tas dialogan co rock, e que non
son meras testemuñas docu-
mentalistas da realidade musi-
cal, como pasaba cos fotógrafos
que se amosaban no resto das
mostras da cidade. Aquí está
Warhol, por suposto, e Gilbert &
George e tamén Dan Graham,
cuxo vídeo dá título ao proxecto.
Tamén os traballos fílmicos de
Kenneth Anger ou Derek Jar-
man. E tamén portadas de dis-
cos realizadas por unha man-
chea de artistas actuais. E velaí,
por exemplo, o espectáculo da
masa nun concerto que retrata
Andreas Gursky ou os vinilos re-
cortados con figuras pornográfi-
cas ou violentas de Carlos Aires.
Por suposto están moitos no-
mes, e a todos pódensenos oco-

rrer outro moitos. O sexo, a reli-
xión, a nación, a etnicidade, o
glamour, a violencia, o fetichis-

mo, a moda, as drogas,
o corpo danzante... son
algún dos ingredientes
que, en diferentes do-
ses e proporcións, que
van dende o arrebato á
melancolía, e que bas-
culan entre a dor e o
pracer, agroman a ca-
da paso entre as obras.
Daquela, o DA2 entre
ruídos, músicas, voces,
imaxes, sons, deseños,
obxectos. A marabilla
do rock nos constitúe
como contemporáne-

os deste tempo e non se sabe
ben cando está a soar esa músi-
ca rock, no concerto, no MP3,
no vídeo, no cinema, na TV... se
estamos a falar de artes plásti-
cas, ou visuais, ou musicais, ou
gráficas... E é que cando os artis-
tas traballan ao redor do rock só
confesan a súa fe na contempo-
raneidade, no seu propio e máis
inmediato mundo. Por iso hai
tantos artistas que se fan eco de-
sa música que mesmo escoitan
no seu propio estudo. Ao saír do
DA2, esa cadea museo–fábrica
que se asenta nese polígono in-
dustrial de pequenas fábricas
locais, case que agardo ver os
obreiros saíndo das industrias e
conectados aos seus auriculares
ou á música da radiofórmula. E
logo, ao me adiantar tres mozos
adolescentes, estou a piques de
falarlles para furgar nos seus
gustos musicais. Uns e outros
tamén haberán de ser protago-
nistas anónimos de algunha pe-
za artístico-rockeira vindeira.
Porque xa case todo na vida é
rock.�

Xosé M. Buxán Bran

xa todo aquilo dos inicios seme-
lla esquecido por omisión, eva-
sión, xustiza ou polo que sexa.
Iso si, Panera continuou dende
entón sinalando ás grandes
mostras temáticas como unha
das marcas da casa ás que, pe-
riodicamente, dedica a progra-
mación; “Barrocos e Neo-Ba-
rrocos”, “Idilio” ou “Mascarada”
foron algúns dos asuntos trata-
dos nestes anos.

Agora é o rock ao que se lle
adica unha grande mostra, se
ben, faise desta volta no marco

de Explorafoto, Festival

de Internacional de Fotografía
de Castela León, que codirixe ta-
mén o propio Panera e que se
espalla por distintos espazos sal-
mantinos. Agás o ofertado polo
propio DA2 hai que dicir que o
resto de Explorafoto é na súa
meirande parte un proxecto
bastante sinxelo e subsidiario e
mesmo por momentos medio-
cre (moito fotoxornalismo de
concertos e de retratos de estre-
las do rock). Aínda que neses ex-
cursos que do asunto rockeiro
se fan polas salas da cidade, en
xustiza, cómpre subliñar aquí a

Xosé Antonio Perozo

N inguén ten claro ata onde
pode resultarlle rendible

ó PP a estratexia de confrontar
co BNG en materia de lingua.
Aseguran que os estrategos dos
conservadores aconsellan a Al-
berte Núñez Feixóo loitar nesa
fronte para evitar que Rosa Dí-
az lle tome a dianteira por ese
flanco. Porén, o debate non es-
tá na rúa, mesmo os creadores
de opinión consideran o asun-
to intranscendente en relación
coa intención do voto. Pola
contra, os nacionalistas teñen
a certeza de que o territorio do
galego é seu e a confrontación
co PP afirma a súa identidade e
achégalles clientela.

Así as cousas, asistimos no
Parlamento a situacións tan
kafkianas como as liortas entre
Bieito Lobeira e Ignacio Ló-
pez-Chaves na Comisión de
Cultura polo uso do topónimo
Galiza. O nacionalista empé-
ñase no uso do z, no lugar da
sílaba ci. O conservador consi-
dera que tal postura é ilegal se-
gundo o ditame da RAG. E os
dous confunden o cu coas
témporas, aínda que López al-
go menos que Lobeira. O to-
pónimo oficial é Galicia a to-
dos os efectos e resulta incon-
gruente que quen ten que de-
fender a oficialidade a infrinxa.
O conflito é idéntico á polémi-
ca de Paco Vázquez co La de A
Coruña, coa diferenza de que
na capital herculina poucos
empregan o A mentres o topó-
nimo Galiza ten escasa im-
plantación popular. 

Para moitos galegos, a polí-
tica de impoñer uns topóni-
mos e galeguizar outros ten
moita semellanza con prácti-
cas pasadas pouco edificantes.
E poucos entenden hoxe, nun
mundo de comunicacións glo-
bais, que aquí nos empeñemos
en lle chamar Estremadura a
Extremadura, por exemplo,
cando alí queremos que nos
chamen Ourense ou A Coruña
ou Xinzo, co que lles costa pro-
nunciar o x. �

GALIZA’’

O topónimo oficial é
Galicia a todos os efectos”
’’

’’Candoos
artistas
traballan ao
redor do rock
só confesan a
súa fe na
contemporan
eidade”

Pontevedra, capital da lusofonía.A nova cita de Cantos na Maré,o festival

Internacional da Lusofonía, volve tender pontes no Teatro Principal de Ponte-

vedra entre as músicas de Brasil, Cabo Verde, Angola, Portugal e Galiza na gala

musical que se celebrará o 13 de decembro. Actuarán Paulino Moska, Sara
Tavares [na foto], Waldemar Bastos, Sérgio Godinho e Xabier Díaz. Este ano o

encontro cultural amplíase máis alá da música a disciplinas como o cine. Den-

de o 10 de decembro proxectaranse na Casa das Campás os documentais

Quintal do Semba, Só concertinas e Lusofonía a (r)evolução.�

Ugnius Gelguda, Zalgiris (2007)

Christa Biederbick, Die Rocker (1973)

>>>
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paterna: “Eu nunca chego a
tempo / para darlle compaña
nin xantar / a este home re-
moto / que di ser o meu pai”.

Por outra banda, atopamos
poemas nados en momentos
en que a poesía foi, máis que
nunca, arma arreboladiza. O
afundimento do Prestige, a in-
vasión militar do Iraq ou a
lembranza da represión fas-
cista están presentes nesta se-
gunda parte, “Desde dentro
da única zona de luz”. A estru-
tura binaria do poemario que-
da manifesta tamén no estilo:
se na poesía intimista da pri-
meira parte atopamos un for-
mato que aposta pola brevi-
dade, na segunda, como o
propio autor afirma, o tema
político precisa outro ritmo,
outra duración. Do “eu” ao
“nós”, do pasado e do íntimo
ao presente e o público, e dos
versos breves e directos á épi-
ca do presente.�

Lara Rozados
Xosé María Álvarez Cáccamo
(Vigo, 1950) pon en diálogo, a
través do seu último poema-
rio, Vento de sal (Galaxia) dúas
voces en contraste, comple-
mentarias: a memoria persoal
e familiar, íntima, dun pasado
que aínda latexa, e o sentir co-
lectivo fronte ao presente, un
presente que é tamén históri-
co. En Vento de sal dan a man,
por unha parte, lembranza, vi-
vencia, a bagaxe da experien-
cia cotiá, e o paso do tempo; e,
pola outra, a participación
nunha voz colectiva, os poe-
mas que abrollan do social, do
cívico. Pasaron catro anos do
seu último libro de poemas,
Vilar dos fillos, e regresa agora
cun estilo máis conciso do que
decote emprega. Vento de sal
que trae refachos do pasado, e
sedimentos de salitre emocio-
nal e político que se suman a
unha das traxectorias poéticas
máis vizosas das últimas déca-
das, con máis dunha ducia de
títulos dende Praia das furnas,
en 1983, moitos deles recolli-
dos en Ancoradoiro. Obra po-
ética 1983-2003. 

Na primeira metade,
“Sombra do meu corpo” (luz e
sombra, o claro e o escuro, in-
tegran unha contraposición
metafórica que vertebra todo
o poemario), o paso do tem-
po, o pai, a nai, o que foi e aín-
da permanece (“Nunca / es-
quezamos a luz, a luz rarísima
/ que entraba polas fendas do
faiado, / o que fica en min aín-
da lóstrego”), configuran un-
ha crónica do eu. Nesa rela-
ción co tempo hai lembranza
do vivido, pero tamén dor e
ausencia. Publicado no ano
en que seu pai é protagonista,
o libro foi presentado xunto
con Canle Segredo, de Xosé

María Álvarez Blázquez, ta-
mén na colección Dombate
de Galaxia, case como un diá-
logo entrambos os dous. Ine-
vitábel a pegada: “a memoria
do meu pai está sempre pre-
sente”, afirma o poeta. Os es-
pazos familiares e afectivos
compartidos son unha cons-
tante en “Sombra do meu cor-
po”, e tamén a propia figura

O seu último
poemario Vento de
sal preséntase como
un vai e ben
entre a memoria do
eu e do nós

Xosé Mª Álvárez Cáccamo,
do íntimo ao públicoXosé Miranda

N o ano 1976, se a memoria non me é infiel, coñecín un
grupo de rapaces ourensáns brillantes coma estrelas

da mañá: Bieito Iglesias, Xan Guerra, Marcos Valcárcel, Biei-
to Alonso. No piso onde vivían celebrábanse reunións con-
tínuas e clandestinas, non só de ERGA, a organización á que
todos pertencían (menos Manolo Cao), senón tamén da
UPG, e por alí pasaban xentes como Elvira Souto ou Marga-
rita Ledo. Como toda regra ten a súa excepción, entre os ou-
rensáns había un que non o era: Perfeto Ramos, que é de
Crecente (pero que, penso, estudara en Auria).

Marcos Valcárcel, naquela constelación de intelixencia,
enerxía e xenerosidade que foi ERGA, (aínda que algúns di-
rán que ERGA foi máis ben unha supernova, e estalou en lu-
ces de todas as cores), foi desde o inicio, e continúa sendo
hoxe, unha das máis belas estrelas. O seu lume daba calor
verdadeira. Na faculdade de Historia ERGA contaba con
personalidades autenticamente xeniais: os lucenses Xosé
Manuel Sarille, Xullo Gaioso, Pilar Meilán; o coruñés Xullo
Cuba; a ferrolá María Xesús Arias; Bieito Iglesias; tamén es-
taban Rosa Bassabe e Alberte Esteban, que non eran de ER-
GA, pero como se o fosen. Aínda así, Marcos destacaba pola
elegancia, a seriedade e a bonhomía, ademais de por ser un
auténtico sabio xa daquela.

Marcos, o home tranquilo, o factotumcultural de Auria,
é o home que todos quixeramos ser: partidario firme da
igualdade, a fraternidade e a liberdade, da cultura, da paz e
do progreso; amigo dos amigos e opoñente educado e ama-
ble dos inimigos (non dos seus, que estimo imposible que
os haxa, senón dos das súas ideas); cunha cultura enorme,
enciclopédica; ameno, claro e didáctico; demócrata practi-
cante; tolerante, pero defensor das súas ideas; convencido,
pero non tanto como para impoñerllas aos demais por acti-
va nin por pasiva; bo, xeneroso, no sentido profundo e orixi-
nario destas palabras; bo cos seus e cos outros; sempre con
Galicia no corazón, sempre pensando nos desfavorecidos,
sempre da parte dos oprimidos, pero sen sectarismo, sen
demagoxia e sen ningunha caste de dogmatismo; capaz,
eficaz, organizador incansable; con requintado gusto estéti-
co, literario, artístico, cinematográfico e musical.

O seu mundo comeza e non remata coa súa familia, os
amigos (que son, somos, numerosísimos), Ourense, Galicia,
Europa e o Mundo, pois Marcos sabe, e di, que unha cousa
non quita a outra; que o amor a Ourense fundamenta o
amor a Galicia, e o amor a Galicia, o amor ao mundo. Que a
atención aos seus funda o aprecio polos demais.

Ninguén fixo tanto por Ourense, nin estudou tanto a súa
historia, desde o seu devanceiro espiritual, don Ramón Ote-
ro, do que é lexítimo herdeiro. Non se comprende, por iso,
que non lle teñan dado xa a medalla de ouro da cidade.

A todo isto, e aos seus moitos libros, traballos, conferen-
cias e artigos, engadiremos o seu prodixioso blogue, As
uvas na solaina, que leva dado xa moito mosto e moito vi-
ño novo, e que a min me parece non só o mellor de Galicia
(e se fose preciso do mundo mundial), senón un dos esca-
sos foros de debates auténticos, libres e democráticos con
que contamos no país. �

MARCOS VALCÁRCEL
’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’Marcos, o home tranquilo,
o factotumcultural de Auria,
é o home que todos
quixeramos ser”

’’O libro vai do pasado
e do íntimo ao presente
e o público, e dos versos
breves e directos
á épica de verso máis longo
do presente”
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Lara Rozados
Desta volta, será o Pazo de Expo-
sicións e Congresos (PALEXCO)
da Coruña o que acolla o maior
evento do ano en canto a produ-
ción cultural. Nesta segunda
edición participan preto dun
cento de empresas e entidades
profesionais de diversos secto-
res: a música, as artes escénicas,
o mundo editorial, pero tamén
as artes plásticas máis innova-
doras, a comunicación, as novas
tecnoloxías e a dinamización
lingüística ou sociocultural. En-
tre o 4 e o 7 de decembro, tanto
profesionais como o público en
xeral poden achegarse de balde.

Se na primeira edición, orga-
nizada pola Asociación Galega
de Editores, Cultur.Gal estivo
centrado na industria do libro,
desta volta acada maior diversifi-
cación, e consolídase como un-
ha plataforma de encontro entre
o público e a oferta cultural pro-
ducida en Galiza, en todas as sú-
as facetas. Ten como obxectivos
darlle visibilidade ás diversas
propostas das diferentes disci-
plinas artísticas, e afianzar un es-
pazo de referencia e de encontro
que sirva para tecer pontes e pór
en contacto o público coa oferta,
e os diferentes sectores entre si.
Co fin de fomentar a interrela-

A PRODUCIÓN AUDIOVISUAL RECENTE.

Nada menos que un cento de
producións cinematográficas
galegas serán exhibidas dentro
do programa Panorama Galiza.
A proposta, elaborada pola
Axencia Audiovisual Galega,
abrangue longametraxes e cur-
tametraxes de ficción, anima-
ción e documentais dos anos
2007 e 2008, na súa maioría de
produción independente. 

Por primeira vez o audiovi-
sual galego superou a cifra de
100 curtametraxes realizadas
nun ano, a maioría delas feitas á
marxe da industria convencio-
nal. Tamén é de salientar o pulo
do documental, e o incremento
da produción directa en lingua
galega. Panorama Galiza, do
que xa puidemos coñecer un
bocado no festival Cineuropa,
ofrece unha ollada completa á
creación audiovisual galega dos
dous últimos anos. Os docu-
mentais agrúpanse nos ciclos
Etnovisións, Fábulas do real,
Olladas de realidade, e Memo-
ria histórica.�

con 16 temas. Amais, nos dous
primeiros días (xoves 4 e venres
5) desenvolveranse as II Xorna-
das da Industria Musical en Ga-
liza, organizadas polas asocia-
cións profesionais AGEM (Aso-
ciación Galega de Empresas
Musicais) e Agaphono (Asocia-
ción Galega de Produtoras Fo-
nográficas), en colaboración
coa Axencia Galega das Indus-
trias Culturais (Agadic). Non
han faltar presentacións de no-
vidades discográficas como Ve-
llas Artes, de Vaamonde, Lamas
& Romero, o CD homenaxe a

ción e a cooperación, terán lugar
diferentes xornadas e activida-
des profesionais.

UN DOS EVENTOS EDITORIAIS DO ANO.A
literatura galega aproveita este
acontecemento para pór nos ex-
positores algunhas das novida-
des máis salientábeis. 

Por outra banda, o foro Le-
tras Vivas, encamiñado ao fo-
mento da lectura, afondará, ao
longo do sábado, en varias pro-
postas de animación, dende a
dinamización lingüística (Re-
verso), os contacontos (María
Inés Cuadrado, Bugalú), o teatro
e os monicreques (Duende Sico,
A Locamotora, Seisdedos e Vira-
volta, Migallas) ou a educación
non formal e o tempo libre (Ar-
gallando). O mesmo sábado te-
rá lugar unha xornada profesio-
nal sobre o libro e a edición, en
que se presentará a nova web da
Asociación Galega de Editores.
Tamén a Coordinadora de Tra-
balladores pola Normalización
Lingüística organiza unha xor-
nada para pór en contacto as
empresas e entidades que xeran
este tipo de servizos e produtos. 

A MÚSICA, UN SECTOR EN ALZA. Cul-
tur.Gal achegará unha boa
mostra do vizoso tecido musi-
cal galego: dende a tradición até
o hip hop, pasando polo rock
ou o power pop. Amais da pre-
senza regular de empresas e co-
lectivos musicais ao longo da
feira, preséntase, con ocasión
deste evento, o disco de recom-
pilación A música que facemos,

Ricardo Portela (Foliada nas Rí-
as Baixas), ou de proxectos co-
mo a Escola Sinsal.

Tamén terán lugar varios
showcases, ou pequenos con-
certos para programadores mu-
sicais, todas as tardes da feira,
agás a do domingo, a partir das
16.00. Participan unha vintena
de grupos e artistas, varios deles
participantes na iniciativa Nsaio
da Dirección Xeral de Creación e
Difusión Cultural. A maior explo-
sión musical chega na noite do
sábado 6, a partir das 21.30, con-
ducida por Belén Regueira e os
gags de Chévere: soarán The Ho-
mens, Dios ke te Crew, Projecto
Mourente, Marful, e O Sonoro
Maxín, pero tamén intervirán
dúas poetas ben coñecidas polo
emprego de diversos soportes e
linguaxes: Estíbaliz Espinosa e
Yolanda Castaño. E para estimu-
lar tamén o sentido da vista (e
mais o do humor), a creación
plástica de Pancho Lapeña (Pan-
chez) e Federico Martínez com-
plementa este espectáculo, no-
meado Music.Gal.

?UERE SABER MÁIS?
http://www.culturgal.com

O Cultur.Gal está aberto a todos os

públicos, e este ano presenta unha

programación especialmente coi-

dada para os cativos. Conta cun

convidado de honra: o mítico Xaba-

rín da Televisión de Galicia fará a

preestrea do espectáculo que ten

preparado para a XabaXira 09, o do-

mingo ás 18h. Música, teatro e circo

dan a man co título Xeración Xaba-

rín. A conxura do polbo sideral.Xun-

to a coñecido porco bravo estarán

no escenario Josito Porto, Manolo

Romón e Ángeles Lago, Pista Catro,

Chévere, Pablo Trasno e Fredi. 

Pero os pícaros tamén poderán

experimentar coa animación en

stop motion, con plastilina; coa

maquillaxe; coa dobraxe de cine-

ma; ou, os máis grandiños, co hip

hop, da man de Serxio Regos, "Gar-

cía", un dos MC's máis destacados

do hip hop galego. Non han faltar

espectáculos pensados para eles,

como os de Talía, Títeres Cachirulo,

Os Quinquilláns, Matapiollos ou

Migallas Teatro.�

E para os máis pequechos... volve o porco bravo

O Cultur.Gal ten como
obxectivo pór en
contacto o público coa
oferta e os diferentes
sectores entre si.

’’Por primeira vez
o audiovisual galego
superou a cifra de 100
curtametraxes realizadas
nun ano”

O Cultur.Gal do pasado ano celebrouse en Pontevedra. PACO VILABARROS

Libros, música e imaxe na gran
cita da industria cultural
Libros, música e imaxe na gran
cita da industria cultural
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EEsta semana bota a an-
dar a nova colección
de Edicións A Nosa
Terra baixo o título

xenérico As comarcas de Gali-
za. Patrimonio natural. Trátase
dunha colección de 53 libros
que percorre comarca a co-
marca o país coa intención de
achegar o lector aos recunchos
naturais máis destacados e es-
quecidos de Galiza. 

Ríos, fervenzas, serras, ár-
bores senlleiras, acantilados,
fragas e outeiros protagonizan
este mosaico impreso que re-
correrá toda a xeografía do pa-
ís, dende a Baixa Limia, coas
súas rutas polas pozas de auga
quente do Xurés, até a comar-
ca de Muros da man das len-
das xeradas ao redor das escul-
turas naturais que a erosión
deixou no Monte Pindo.

A primeira entrega detense
na comarca de Vigo, que
abrangue, máis alá da cidade
que lle dá nome, os concellos
de Baiona, Nigrán Gondomar,
Pazos de Borbén, Fornelos de
Montes, O Porriño, Redondela,
Salceda de Caselas e Souto-
maior. Nas súas máis de 70 pá-
xinas bota unha ollada polos
cantís e os faros das Illas Atlán-

ticas pero tamén polos foxos
do lobo da Serra do Suído, as
fervenzas e pozas de Souto-
maior, os muíños e as escultu-
ras pétreas de Salceda de Case-
las e O Porriño e as súas árbo-
res senlleiras.

A colección nace ademais
como unha sorte de guía, pro-
fusamente ilustrada, con indi-
cacións acerca dos espazos
que o visitante non se debe
perder. Ao mesmo tempo, a
colección ten unha clara inten-
ción de valorización do entor-
no e o medio como uns bens
até agora esquecidos.

MAR E SERRA A POUCOS QUILÓME-
TROS EN COCHE. A comarca de Vi-
go é unha das máis poboadas
de Galiza, con preto de
400.000 habitantes, dos cales a
metade reside na cidade de Vi-
go. A pesar da intensa presión
humana e da actividade in-
dustrial, conserva numerosos
lugares de interese natural, al-
gúns deles protexidos, como é
o caso das Illas Cíes (inscritas
dentro do Parque Nacional
Illas Atlánticas), a enseada de
San Simón (testemuña de ex-
cepción dun dos episodios
máis dramáticos da historia
contemporánea do país), o río
Louro e as Gándaras de Budi-
ño, onde aínda se poden ver

salamántigas, garzas e charne-
cos. 

O primeiro volume incide

ademais na relación que secu-
larmente mantiveron os habi-
tantes da comarca co seu en-
torno e na maneira que se vale-
ron dos seus recursos e adap-
taron o medio ás súas necesi-
dades. Aí comezou a constru-
ción de muíños, presas, enco-
ros, pontes e pontellas, embar-
cacións tradicionais para fon-
dear os seis ríos, cabanas de
pastores nas serras para darlle
alimento no verán ao gando,

mesmo foxos do lobo para pro-
texer os seus rabaños.

Neste sentido, na Serra do
Suído, por exemplo, consér-
vanse diversos exemplares de
construcións coas que os veci-
ños controlaban a poboación
de lobos, algúns deles en bo es-
tado e facilmente accesíbeis.
Tamén se conservan pontes,
como a que atravesa o río Lou-
ro, que dende antigo conduce
aos peregrinos cara Compos-

MA A INE.40.ZG

Vigo e contorna, terra de pedra e

Comarca a comarca,
Edicións A Nosa
Terra repasa o
patrimonio natural
galego nunha nova
colección de libros
profusamente
ilustrados que
pretenden achegar
o lector a un
patrimonio
esquecido. Iníciase
con Vigo

COMARCAS DE GALIZA

Vista desde os montes da Groba: Monteferro, Panxón, A Ramallosa e frecha da desembocadura do rió Miñor sobre a que se asenta a praia de Ladeira [desde a esquerda].          

Os penedos do Faro de Budi-
ño, no Porriño, xa contan con
oco de seu no mundo da es-
calada en Galiza. Dende me-
diados do século pasado está
documentado o aproveita-
mento lúdico e deportivo
destas rochas lambidas que
se precipitan ao baleiro. Por
elas profesionais e afecciona-
dos seguen gapeando e
abrindo vías e percorridos.

Xunto a Budiño, o Galiñei-
ro e Monteferro amplían a nó-
mina de rocódromos naturais
de maior afluencia da comar-
ca e do sur da provincia para
practicar ascenso vertical.
Monteferro, en Nigrán, ten a
particularidade de que o as-
censo se realiza nos cantís. Es-

tán marcadas ao redor de 40
vías, algunhas delas impracti-
cábeis con marea alta ou en
días de temporais. Escoller o
Galiñeiro, en Gondomar, ten

a vantaxe de que ademais de
escalar, o entorno permite re-
alizar diversas rutas de sendei-
rismo e gozar das panorámi-
cas do mar e as Cíes.�

Escalando o Faro de Budiño

Faro de Budiño, no concello do Porriño, con paredes de até 100 m de altura.

’’A comarca é unha das máis
poboadas de Galiza, con
preto de 400.000 habitantes,
dos que a metade reside
na cidade de Vigo”
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O libro, ao igual que toda a
colección, está coordinado por
Adela Leiro, bióloga e mestra
con gran experiencia neste ti-
po de traballos e gran coñece-
dora do patrimonio natural ga-
lego. Entre a súa bibliografía
destacan a colección Espazos
naturais, o volume As monta-
ñas de Galiza, Augas caidas.
Fervenzas de Galizaou a Enci-
clopedia temática, todos en
Edicións A Nosa Terra.�

tela polo Camiño Portugués e
moreas de muíños espallados
por toda a comarca.

MA AzG

ANOSATERRA
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edra e auga

? UERE SABER MÁIS?
O 4 de decembro presentarase
no Porriño esta primeira entrega
da colección, que conta co pa-
trocinio de Caixanova e co apoio
da Consellaría de Vivenda e o Xa-
cobeo. Será a partir das 20 horas
no Centro Cultural e contará coa
presenza de Miguel Barros, Ade-
la Leiro e Mon Daporta.

Dentro do amplo patrimonio
arquitectónico que deu a cul-
tura do pan na comarca de Vi-
go destaca pola súa monu-
mentalidade o Muíño de Ma-
quías, na parroquia viguesa
de Zamáns. Hai exemplos de
muíños que aproveitan a for-
za da auga en todos os conce-
llos, dende as zonas altas até
na costa, pero o de Maquías,
co seu pórtico de pedra e os
seus dous andares que servi-
ron de vivenda aos muiñeiros,
é un dos máis singulares.

Enmárcase dentro da ruta
de longo percorrido das Greas,
que transcorre por todo o sur

da provincia de Pontevedra.
Até non hai moitos anos, as sú-
as moas esmagaron o millo e
centeo dunha parroquia que
foi testemuña tamén dalgúns
dos feitos que marcaron a his-
toria da comarca. Na súa igre-
xa, construída en 1770, pouco
antes de que o bispo Fernán-
dez Angulo declarase a parro-
quia independente da de San
Pedro de Cela, consérvanse
escritos que documentan a
defunción dun veciño a mans
dos franceses en 1809, cando
cruzaban a zona para socorrer
as tropas napoleónicas cerca-
das en Vigo.�

Cultura do pan,
artesanía do perpiaño

Muíño das Maquías, no río Zamáns, perto do encoro que abastece a Vigo.

A ruta
das fervenzas
Pola orografía da comarca, os ríos

da zona deben sortear obstácu-

los e desniveis dende o seu nace-

mento nas serras que dan lugar a

toda unha serie de saltos e fer-

venzas. Existe a posibilidade de

facer unha ruta en coche visitan-

do as máis destacadas, é dicir, a

Fervenza do Inferno, en Souto-

maior de 10 metros de altura; a de

Aranza, tamén en Soutomaior, de

5 metros; o salto de Alvedosa, en

Redondela, de 10; e a da Airoa, en

Fornelos de Montes, de 8.�

Illas Estelas e Cabo Silleiro desde Monteferro.

Fervenza do Inferno.
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Xerardo Dasairas

UUn dos augardenteiros,
alambiqueiros ou
poteiros tradicionais
que van quedando é

Pedro Pérez, quen, seguindo a
vella tradición familiar que
arranca nos comezos do século
pasado, acode desde hai case
cincuenta anos a Cangas do Mo-
rrazo. Continuando a saga dos
lendarios alambiqueiros ambu-
lantes de Sober, desprázase cada
ano desde a súa adega de Bol-
mente, onde elabora o Amandi
Viña Ferreiro,a facer o destilado
en dous alambiques que tén ins-
talados nun alpendre no lugar
do Seixo na parroquia de Darbo.
Desde mediados de outubro e
durante quince ou vinte días, re-
cibe aquí, as aportacións de ba-
gazo que numerosos veciños
transportan en sacos para que

Pedro pasa as noites en durme-
vela, reúnense, por tandas, os
que traen o bagazo, os que levan
xa o augardente e numerosos
veciños do arredor que acoden á
tertulia improvisada atraídos
polo arrecendo. Os temas, xa re-
correntes, aluden á lenta desa-
parición da superficie de viñedo

na zona,  á perda das tradicións e
ao escaso consumo do viño e da
augardente polas novas xera-
cións. Lémbrase como, antano,
era un produto moi demandado
polas tripulacións dos barcos
para combater a friaxe, polos la-
bregos para entoar o corpo no
relente matutino (matar o bi-
cho) e usada no ámbito domés-
tico como remedio curativo pa-
ra diversos males síquicos (ma-
tapenas) ou físicos, e como bebi-
da tónica e dixestiva mesturada
con herbas pois xa o di o refrán:
Unha pinga de augardente, dei-
xa o bandullo quente e fai o ho-
me forte e valente.

Tamén se alude, como non,
ás diferentes lexislacións, grava-
mes e impostos e á, cada vez
máis escasa, rendabilidade do
oficio, que están a rematar con
estes augardenteiros, que xa
asumen o oficio mais pola tradi-
ción e as amizades que fixeron e
fan nos días que dura o seu la-
bor, que por outra cousa. 

“De seguiren as cousas así, e
sendo moi optimista, aquí non
me quedan mais alá de dez
anos de exercicio”, sentencia
Pedro nun ton que emana un-
ha certa tristura pola desapari-
ción dunha tradición, outra
máis, que a súa familia exerceu
durante tantos anos.

Para facer máis levadeira a
despedida desta xeira, o augar-
denteiro acomoda uns quilos de
bo polbo e recibe algúns agasa-
llos de peixe e marisco frescos e
unhas follas de bacallao. Este
asunto, como xa vén sendo ha-
bitual, será correspondido por
Pedro máis adiante en visita de
cortesía, traendo unhas boas pe-
zas de caza dos montes do inte-
rior, afección que tamén cultiva
con certeza.

MÉTODOS DE DESTILACIÓN. As ca-
racterísticas do bagazo ligan xa
inicialmente cos factores nos
que se produciu a uva, a viña e
as variedades das que deriva,
coa tecnoloxía utilizada na ex-

tracción do mosto e a fermenta-
ción e co período e a modalida-
de coa que se conservou esta
materia prima antes de chegar
ao destilador: Para obter un bo
augardente, o bagazo debe estar
totalmente fermentado e en bo
estado pois préstase moito a fa-
vorecer a actividade dun gran
número de microorganismos e
de encimas. Bacterias, fermen-
tos e mofos poden comprome-
ter, no prazo de apenas unha
decena de horas, a súa aptitude
para a produción de augarden-
tes de cualidade. 

Coa destilación preténdese
unha extracción fina e selectiva
dos compoñentes aromáticos
contidos nos bagazos, median-
te a concentración do alcol pre-
sente e coa axeitada separación
de cabezas e colas. A técnica e a
arte da destilación consiste en
regular o achegue externo de
enerxía para obter un ritmo de
destilación lento e constante
que permita a aparición dos
compoñentes aromáticos de-
sexados nos momentos axeita-
dos. O proceso de destilación
desenvólvese en dúas fases: a
vaporización dos elementos
volátiles dos bagazos e a con-
densación dos vapores produ-
cidos. Nesta fase de condensa-
ción poden distinguirse, ase-
made, tres fraccións, que apare-
cen por esta orde: 

Cabezas (con gradacións al-
cohólicas superiores ao 70 %
vol.), compostas polas sustan-
cias máis volátiles que o etanol,
cun punto de ebulición menor
de 78,4 ºC. Corazóns (entre 70 e
45 %vol.), formados por todos
os compoñentes que teñen un
punto de ebulición entre 78,4 e
100ºC. Colas (menos de 45 %
vol.), nas que están presentes os
compostos con punto de ebuli-
ción superior a 100ºC. Para ob-
ter un produto de cualidade hai
que controlar e separar estas di-
ferentes etapas do proceso, sen-
do a correspondente ao cora-
zón a de mellor cualidade. 

lles produza uns litros de “caña”
como se lle di por estas terras. 

Non é esta unha zona de gran
produción vitivinícola pero aco-
lle, aínda que en pequenas canti-
dades, os bagazos dun cento de
produtores de Cela –terra do
Tinta Femia–, O Hío, Darbo, Coi-
ro... Con este bagazo, acumulan-
do o de varios, Pedro realizaba,
nos mellores tempos, unhas 200
potadas de 150 quilos cada un-
ha, elaborando uns 3.000 litros
de augardente en dez ou quince
días de traballo. O destilado, que
pola escaseza de leña se fai agora
con fogóns de butano, segue a
ser un proceso lento e continua-
do, que esixe de paciencia e sa-
bedoría, pois, ademais do alcolí-
metro, é no arrecendo do licor
refregado nas mans onde se per-
cibe a experiencia e sabedoría
dun bo profesional.

E alí no alpendre, entre as po-
tas e ao redor do camastro onde

Pedro Pérez e o mund
É un dos últimos alambiqueiros ambulantes. Seguindo
a tradición familiar, viaxa de Sober a Cangas do Morrazo
para facer a ‘caña’ que quita o frío e mata as penas

MA A INE.42.ZG ANOSATERRA
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Métodos de destilación.

’’É no arrecendo do licor
refregado nas mans onde
se perciben a experiencia
e sabedoría
dun bo profesional”

’’Antano era un produto
moi demandado polas
tripulacións dos barcos
para combater a friaxe”

Só para
pequenas
colleitas

Aínda que desde hai anos,
obrigado pola lei, xa per-
deu o seu carácter ambu-
lante, o certo é que en moi-
tas zonas perdura o oficio
do augardenteiro que
exerce a arte da destilación
nas zonas de produción vi-
nícola maiormente. Debe-
mos matizar isto, pois este
labor cada vez se ve máis
relegado a zonas de pe-
quenas colleitas, pois as
grandes adegas e coopera-
tivas do ramo xa contan
con trebellos modernos
para a destilación e comer-
cialización do produto da
bagañeira ou bagazo.�

Pedro Pérez acode desde hai,

case, cincuenta anos

a Cangas do Morrazo.

>>>

42-43 magazine.qxd  2/12/08  22:19  Página 2



ANOSATERRA
4-10 DE DECEMBRO DE 2008

MA A INE.43.ZG

Os sistemas a lume vivo
como a Alquitara e o Alambi-
que, utilizan a aplicación direc-
ta do calor (leña, butano, pro-
pano, gasoil) sobre a base da
caldeira que contén o bagazo,

separado este do fondo por fei-
xes de vides que evitan o con-
tacto. Nos sistemas de arrastre
de vapor de auga, este é xerado
por unha caldeira e penetra a
baixa presión e altas tempera-

turas sobre a masa de bagazo,
provocando a vaporización dos
compostos volátiles. Existen
discusións sobre a superiorida-
de duns métodos de destilación
sobre outros no que se refire á

calidade da augardente obtida,
mais non existen elementos ob-
xectivos que permitan susten-
tar estas afirmacións, pois non
hai apreciacións organolépticas
diferenciábeis entre eles.�

Orujo
de Galicia acolle
56 empresas

As primeiras referencias datan
do século XVII e no 1880 xa su-
pón unha produción de 5.000
Hl, aínda que a cifra admitida
oficialmente era de 1.650 Hl.
En 1950 fálase dunha produ-
ción de 46.000
Hl, destilados
por 2.300 “alam-
biqueiros” ou
“poteiros” am-
bulantes censa-
dos oficialmen-
te, aos que ha-
bería que su-
marlle 17.000 Hl
destilados en instalacións fi-
xas. O volume real de augar-
dente de bagazo destilado en
Galicia é difícil de precisar aín-
da na actualidade, debido ao
carácter de industria tradicio-
nal fortemente arraigada. 

Actualmente, están acolli-
das á denominación Orujo de
Galicia56 empresas que se de-
dican ao destilado de augar-
dente en Galiza: 8 na Coruña; 6
en Lugo; 14 en Ourense e 28
en Pontevedra, producindo to-
das augardente branca e un-
has poucas augardente enve-
llecida en barril.�

mundo dos augardenteiros

A finais do século XIX prohi-
biuse a destilación de augar-
dentes, debido a que se pen-
saba que tiña un compoñente
tóxico que podía ser letal.
Anos máis tarde e por pre-
sións políticas, conseguiuse
que a destilación fose legal
nalgunhas zonas de Galiza,
aínda que con moitos obstá-
culos. Este réxime especial
iníciase en 1911 coa Lei de Au-
torizacións pola que nalgúns
concellos se autorizaba a des-
tilación controlada por eles
mesmos através da entrega
dos capacetes dos destilado-

res. Esta lexislación amplíase
a Galiza no 1927, establecen-
do o chamado Réxime Espe-
cial de Destilación de Augar-
dentes que regulaba a tributa-
ción, a autorización e o uso de
destiladores portátiles. 

Os “alambiqueiros” censa-
dos debían solicitar cada ano,
en Facenda, a autorización
para destilar, que se outorga-
ba por días de traballo en fun-
ción da capacidade do apare-
llo para destilar, cobrando o
imposto correspondente e
estando sometidos a un rigo-
roso control. 

Este Réxime Especial ficaría
anulado coa chegada da Lei
48/1985 que anova o réxime
impositivo e obriga a destilar
en instalacións fixas, o que le-
varía á prohibición dos alam-
biques portátiles. Isto suporía
un duro golpe para o sector,
orixinando a  desaparición dos
“poteiros” tradicionais e pro-
ducindo un retroceso na desti-
lación cuxa demanda se equili-
braría coa actividade do desti-
lado clandestino. O forte arrai-
go desta produción no noso
país levaría, máis tarde, a que a
Administración Autonómica

establecese a posta en marcha
de instalacións fixas e protexe-
se os destilados cunha deno-
minación específica. No 1989
aparece o Regulamento da
CEE 1576/89 no que se esta-
blecen as normas xerais relati-
vas á definición, designación e
presentación das bebidas espi-
rituosas. Este Regulamento in-
clúe a Galiza como a única zo-
na do Estado con dereito a de-
nominación xeográfica, na
mesma categoría que os marcs
franceses, as grappas italianas,
as bagaçeiras portuguesas e os
tsipouros gregos.�

Prohibicións e reximes especiais

Vello aguardenteiro.

PACO VILABARROS

’’En 1950 había censados
2.300 alambiqueiros
ambulantes”

>>>
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Asesoramento: Antón Masa, biólogo

da APDR.

DDurante o verán de
2006 houbo tantos
incendios en Gali-
za, que os montes

cercanos á ría de Pontevedra
quedaron sen árbores e, no in-
verno seguinte, as choivas cu-
briron a ría de lodo que tivo que
extraerse con excavadoras e ca-
mións contratados pola Xunta. 

Aínda que xa, de por si, a ría é
un sitio bastante sucio, toda esa
contaminación comeza no río
Lérez, con vertidos fecáis no
mesmo casco urbano, vertidos
doutras industrias, contamina-
ción visual e bastante parte do
entorno do río descoidado, re-
matando co oitenta por cento
desa materia orgánica que xera
o complexo ENCE-ELNOSA.
Estes, produtores de pasta para
papel e cloro verten metais pe-
sados (mercurio) mesmo por
enriba do permitido na lexisla-
ción, contaminando as augas,
os sedimentos e o marisco, que
supera abondosamente os valo-
res de mercurio recomendados
pola Organización Mundial da
Saúde para os moluscos desti-
nados ao consumo humano. O
triste é a hipocresía e o xogo de
poder. Os mariscadores sábeno
e moitos deles calan para que
non baixen as vendas. “¿Por que
eu tiña que vender o marisco de
Lourizán máis barato que o
mesmo marisco doutras partes

cuenta, cando non tiñamos car-
tos para comer, baixabamos á
praia, escaravellabamos na area
e ao pouco volviamos con ma-
risco de primeira”. 

E aquí cando te das conta de
que o traballo fotográfico co-
meza a coller senso, xa non
abarcas soamente o teu males-

tar, tamén representas algo
que foi un pasado mellor que, á
vez, ese pasado representa a
posibilidade dun uso futuro
mellor da ría. Un pasado que
coñezo grazas a falar con xente
como Consuelo, que me dí que
antes a ría tiña cinco conser-
veiras, cos seus postos de tra-

ballo directos e indirectos. Este
foi o verdadeiro dato que tira
polo chan toda as teorías de
que Pontevedra depende, e
dependerá, dos soldos de En-
ce-Elnosa. Dato que segundo
Lores, actual alcalde de Ponte-
vedra, é falso, que é un discur-
so político obsoleto, e que so

da ría?”, dime Consuelo, ex ma-
riscadora que vive detrás do
complexo Ence-Elnosa. Tivo
que deixar de traballar porque
as humidades empeorábanlle
os problemas respiratorios deri-
vados de inhalar cloro. “Cando
era pequena, moito antes da
instalación da fábrica, nos cin-

Subide as xanelas, chegamos a Ponteve
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HAI VIDA NA RÍA?

Excavadoras limpando o lodo da ría.

Pasividade? Resignamento? Ignorancia?
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xera un 2% aproximadamente
do emprego da cidade. 

¿Qué razóns temos os pon-
tevedreses para querer que o
complexo imposto polo réxime
franquista siga na ría? O impac-
to ecolóxico da masificación de
eucalipto, unha especie forá-
nea, nos nosos montes é un
problema extenso a tratar a
parte e hai estudos que demos-
tran que se poderían xerar
9.000 postos de traballo de ma-
risqueo, pesca de baixura, ex-
plotación racional do monte e
turismo, de seren erradicadas
as fábricas. Por desgraza, non
hai ningún estudo indepen-
dente que asegure que Ence-
Elnosa é prexudicial para a saú-
de, pero non é a primeira vez
que o doutor Filgueira, recoñe-
cido alergólogo de Pontevedra,
nos di que cada vez que vai a un
encontro de alergólogos, des-
cubre que Pontevedra ten ni-
veis moito máis altos que cida-
des semellantes, de alerxias e
enfermidades respiratorias.
Desgraciadamente sería difícil
facer ese estudo. Por mor do in-
cendio no arquivo do hospital,
hai uns anos, xa non se pode-
rán analizar moitos historiais
clínicos.

“Ti estas escoitando este
ruído non?, pois é así todo o
tempo, e ti imaxínate no silen-
cio da noite...” volve dicir Con-
suelo. O certo é que ningún ve-
ciño me negou o permiso para
fotografar perto das súas casas,
casas que teñen que soportar
cheiros e borrallas nas paredes,

incluso no interior, pasamáns,
tellados... En tempos, non tan
recuados, houbo algún que
outro escape químico, dos que
moitos veciños protestaban á
empresa e esta respondía cun-
ha pequena suma de cartos.

A pesares da nova depura-
dora, Ence segue incumprindo
a lexislación cos seus vertidos á
ría ao superar o fixado para
DBO (demanda biolóxica de
osíxeno), DQO (demanda quí-
mica de osíxeno), sólidos en
suspensión e fósforo total. Es-
tes parámetros dan unha idea
do nivel de contaminación por
materia orgánica da ría.  EL-
NOSA incumpre a lexislación
para o mercurio, tanto nos
efluentes líquidos como nas
emisións atmosféricas.

Moitos traballadores e veci-
ños de Ence-Elnosa morreron
de cancro, contraeron par-
quinson, enfermidades respi-
ratorias moi serias, sofren chei-
ros, ruídos e suciedades nas
súas casas. Por suposto que
non é posíbel dicir que é culpa
do complexo, pero sí que iso
ocorre. “Consuelo, tes que
marchar da casa, estás moi
mal, se segues vivindo detrás
de Ence non creo que dures
máis de dez anos”, diciame
Consuelo que lle advertía o
doutor Filgueira mentres eu
fotografaba na súa casa, sem-
pre encadrando con ese ruído
industrial de fondo. “¿E onde
me meto eu, se coa fábrica ao
carón non me dan pola casa
nin para a metade dun piso?”,
unha casa nova e boa, cunha
extensa horta e xardín.

Nas fotos non se nota un es-
tado xeral de repudio en Ponte-
vedra cara o complexo porque,
sinxelamente, non creo que o
haxa. Certo que as enquisas din
que a maioría dos pontevedre-
ses non o queremos, pero ¿can-
ta desa xente coñece casos co-
mo o de Consuelo?, ¿que cami-
ño separa o desprezo do rexei-
tamento total? Dame pena dicir
que somos todos moi pasivos e,
en todo o tempo usado para fo-
tografar a ría, as únicas persoas
que coñecín que utilizan o seu
tempo, despois do traballo, pa-
ra intentar limpala é a directiva
da Asociación pola Defensa da
Ría: “Son xa demasiados anos
padecendo a presenza de Ence-
Elnosa; cómpre que dunha vez
por todas desapareza este foco
contaminante da nosa ría e das
nosas vidas”.�

ontevedra

MA A INE.45.ZG

Desaugue de aguas fecais ao carón da ponte dos tirantes.

Marisqueo en Lourizán.  A lei de costas obriga á  eliminación do complexo no 2018.

Marcha anual contra Ence-Elnosa. Cantas veces ao ano nos acordamos os pontevedreses do complexo?
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COGOMELOS.

O matacandil

En Galiza podemos atopar con
facilidade unha ducia de Copri-
nus, a maioría sen interese culi-
nario, tóxicos ou de pequeno ta-
maño que non paga a pena re-
coller. Entre eles, cómpre sina-
lar o C. romagnesianus e o C.
atramentarius, ambos os dous
tóxicos ao seren consumidos
con bebidas alcólicas e son moi
abundantes nas nosas fragas.

O Coprinus comatus, coñedi-
do como barbuda ou matacan-
dil en distintas zonas de Galiza, é
o máis inteserante do xénero. Es-
tamos perante un excelente co-
mestíbel, malia que é moi delica-
do, posto que pasadas unhas ho-
ras dende a súa recollida comeza
a soltar un líquido moi semellan-
te a unha tintura, substancia que
de feito era empregada na anti-
güidade para escribir grazas á
súa delicuescencia. A calidade
deste comestíbel mantense
mentres as lamelas sexan bran-
cas, ou sexa, antes de facer tintu-
ra, momento no que perde todo
interese culinario. Na actualida-
de hai experiencias en Galiza pa-
ra o seu cultivo e comercializa-
ción a nivel industrial.

O sombreiro ten até cinco
centímetros de diámetro e máis
de 20 de altura. A forma é moi
peculiar, ovoide e logo campa-
niforme, de cor branca e tons
ocres, recuberto de escamas de

instalacións e de intereses eco-
nómicos-empresariais.

A día de hoxe recoñécense
como máis habituais os seguin-
tes ritmos: ultradiano (menor de
20 horas), circadiano (entre 20 e
28 horas) e infradiano (maior de
28 horas). Os máis estudados
son os circadianos que están
controlados por unha especie de
marcapasos situado no núcleo
supraquiasmático (hipotálamo),
onde se regulan numerosas va-
riábeis rítmicas como o cortisol
plasmático, a temperatura cor-
poral, a hormona de crecemen-
to, a melatonina, etc. A com-
prensión dos mecanismos que
gobernan os ritmos biolóxicos
facilita unha planificación de-
portiva, axuda na diagnose de
problemas e mellora o trata-
mento de numerosas patoloxías. 

Exemplos de ritmos que po-
demos analizar para unha apli-
cación práctica no adestramen-
to afeccionado ou profesional
son: a respiración, as pulsacións,
tempo de actividade, tempo de
descanso, adestramento pola
mañá, pola tarde ou pola noite,
temperatura corporal, tensión
arterial, viscosidade do sangue
ou períodos de inxesta alimenta-
ria. Deberemos ter en conta ta-
mén a estación do ano na que
nos atopamos, que inflúe de for-
ma clara no rendemento a tra-
vés das variacións de tempera-
tura ambiental, os ciclos de luz e
escuridade ou a dispoñibilidade
de certos alimentos.

Certamente, existe outro rit-
mo importante que determina o
noso rendemento, este é o socio-
laboral. O horario de traballo
condiciona a inxesta de alimen-
tos, a dispoñibilidade temporal e
a propia enerxía en función do ti-
po de traballo. As persoas que tra-
ballan a quendas non deben
adestrar da mesma forma que
aqueles que teñen un ritmo

constante. Aquelas que pa-
san horas sentadas ou as
que están moitas horas de

pé non precisan un
mesmo progra-
ma. Finalmente,
tamén debemos
ter en conta o xé-

nero, fundamentalmente
nos momentos da mens-

truación das mulleres,
que son significativa-
mente diferenciados. 

Para poder orien-
tarnos quere-
mos destacar o
coñecemento
que nos refire a
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Se ten que
apertar o cinto,
que sexa
cun fabricado
en Galiza
Estamos ben equipados para fa-
cer fronte á crise? Dispor dun bo
cinto, que aperte e sega os dita-
dos da moda é fundamental no
sentido literal e material do
mesmo. Este lendario e útil
complemento tan nomeado
nestes tempos de gastos conti-
dos pode resultar un bo investi-
mento tanto a curto como a lon-
go prazo. Os da firma melidense
Patiño son unha boa opción po-
la súa boa relación calidade-
prezo e variedade de propostas. 

Feitos en Galiza con coiros
tratados con produtos biode-
gradábeis respectuosos co me-
dio ambiente, están deseñados
para satisfacer as necesidades
de nenos, homes e mulleres de
todas as idades, talles e estilos.

Os Patiño, como xa se coñe-
cen a estes cintos, poden mer-
carse en puntos de reparación
de calzado, tendas de artesanía e
zapaterías. Para os máis sibari-
tas esta firma ofrece a posibilida-
de de personalizar as súas crea-
cións e incluso facelas a medida
e gusto de cada consumidor. 

Na web www.artesaniaen-
cuero.com atópase a vixente co-
lección desta firma artesá que
ademais de cintos confecciona
chaveiros, carteiras de cobrador
e alforxas, todos froito do traballo
minucioso de mans artesáns.�

E. Estévez

EXERCICIOESAÚDE.

Actividade física
e ritmos
biolóxicos
Se nos fixamos na natureza ob-
servaremos que existen pa-
dróns rítmicos, uns claramente
identificábeis e outros non tan-
to. As persoas, ao igual que os
animais e as plantas, seguimos
uns ritmos, nuns casos endóxe-
nos (non dependentes do exte-
rior) e noutros caso esóxenos
(dependentes do exterior).

Ao longo da vida, estes ritmos
van mudando e dependen entre
outros do ambiente, da nutri-
ción e da interacción social. A so-
ciedade ten o seu propio ritmo e
así temos variacións substan-
ciais entre o ámbito urbano e o
rural ou entre os días laborais e a
fin de semana. Isto, extrapolado
ao campo deportivo manifésta-
se en competicións planeadas
nuns horarios concretos que de-
penden da dispoñibilidade de

tonalidade marrón e con ma-
melón central.

O pé pode acadar os 30 cen-
tímetros de alto, é cilíndrico, li-
so, fibroso e oco, de cor branca,
primeiro sedoso e rosado des-
pois. Ten un anel fino e fugaz
branco e presenta engrosa-
mento na base. Nos exemplares
ben conservados, ao tirar do pé
e separalo do sombreiro, escói-
tase un son semellante ao des-
corchamento dunha botella.

As lamelas son libres, aperta-
das, brancas e arqueadas ao co-
mezo, rosadas máis tarde, para
rematar xa totalmente negras
nos cogomelos maduros. Son
delicuescentes, do mesmo xeito
que o sombreiro. As esporas
son negras.

A carne é pouco espesa,
branca e máis tarde rosada, de
cheiro agradábel.

O seu hábitat é diverso, pero
aparece con frecuencia nas ga-
bias, xardíns e lugares en xeral
que estean ben estercados ou
con moita materia orgánica en
descomposición. Tamén pode-
mos atopalos en camiños, debai-
xo de carballos e outras especies.
No tocante ao número de exem-
plares, poden aparecer dous en
solitario, aínda que o máis fre-
cuente é que aparezan grandes
cantidades en pouco espazo.

Cogomelo fráxil na cociña,
pero exquisito en revoltos ou en
tortilla, tamén adquire un sabor
moi intenso acompañando
arroces.�

Alexandre Mínguez

viaxar.comer.mercar

Coprinus comatus.
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BENCOMER.

Tortilla
con feísmo

Armando Blanco.
A Casa das Tortillas.
Estrada Santiago-A Estrada

Cacheiras-Teo.

Teléfono: 981 807 128

Menú prezo medio p/p : 20 euros.

En moi poucos lugares a mistu-
ra de ovos e patacas ten xerado
tanto negocio como na Casa das
Tortillas de Armando Blanco en
Cacheiras, moi preto de Santia-
go. Un restaurante de longa tra-
xectoria e dúas caras moi distin-
tas, pero que conta cunha so-
brada clientela que abarrota
diariamente as súas mesas. 

Unha cara, a gastronómica,
fai deste un local fantástico. A
súa tortilla, de sona, é dificil-
mente mellorable, sempre no
seu punto ben sexa soamente
feita con ovo e patacas, ou con

xamón, queixo, ce-
bola, chourizo ou outros ingre-
dientes engadidos. A maiores a
súa carta complétase cuns cele-
brados callos, tenreira asada ou
fideos con ameixas tamén de
impecábel elaboración, sempre
acompañados por un excelente
pan de trigo do paícs e unha en
relación calidade-prezo insupe-
rábel.

Mais a outra cara, a das insta-
lacións é máis que unha peni-
tencia. A decoración do local,
instalado nunha vella casa de la-
branza, armada para auto lou-
vanza do propietario e da súa
dona é ben ruín. Decenas de tí-
tulos inverosímiles, incluído al-
gún honoris causa, fotografías
con folclóricas e folclóricos va-
rios, membros da Casa Real, pa-
noplia de políticos da Xunta e di-
plomas de estrañas ordes, con-
frarías e incluso reais terzos mili-
tares mesmo chegan, entre to-
dos, a atoarlle ao comensal a
acreditada comida que sae dos
fogóns de Armando Blanco.�

Xosé Rey
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rior dun ovo xigante, depósito
con esta forma no que pasa un
ano, cunha boca que é pura se-
da até a sua despedida con mel
e pel de laranxa, e o albariño
Triskel, símbolo celta da vida
que só podían levar os druídas.
Para iso contan con 6 hectáreas
de viñedo ao redor do pazo, que
está  acondicionado para o eno-
turismo con dez habitacions,
restaurante, xardíns...  Elaboran
cada variedade por separado
para proceder despois á súa en-
samblaxe, momento no que o
olfacto e o gusto vínico de Alva-
rez deseguro ten a última pala-
bra para definir o seu perfil.

O Triskel do 2007, albariño
do Condado, leva dentro un
contorno aromático en forma
de xardín entre tileiros e acacias
coa matagueira, que nutre o pa-
nal que define este ambiente,
rodeado de froiteiras nas que o
amarelo se impón ao branco.
Como camiñar á sombra destas
froiteiras co cheiro da froita ma-
dura, a herba seca e o omnipre-
sente panal. No seu paso pola
boca segue o mesmo fío argu-
mental, historia fresca e melosa
cos recordos do paseo.�

Antonio Portela

VIÑOTECA.

Triskel

Viñateiros 3.
Albariño do Condado.

OTriskel éun dos viños que ela-
boran os Viñateiros 3no Pazo-
Casa Grande de Almuíña en Ar-
bo. Os Viñateiros veñen sendo a
asociación de Alfredo,  Juanma e
Olegario, que forman un triden-
te no que cada un desempeña o
seu papel e engade a súa expe-
riencia como sommelier,enólo-
go e viticultor respectivamente.
O máis achegado a nós é Alfredo
Alvarez, fundador, patriarca, im-
pulsor, formador e propagador
da sommelaría en Galiza a través
daAsociación Galega de Som-
meliers (AGASU), da que foi o
seu primeiro e único presidente
até hai catro anos cando colleu o
seu  relevo Xoán Cannas. O seu
restaurante Casa Alfredosituado
en Tameiga (Mos) sempre foi un
referente gastronómico nas Rías
Baixas. Desde hai un par de anos
tamén rexenta o restaurante El
Naveganteno porto deportivo
da Punta Lagoa de Vigo. Juan
Manuel Burgos Juanmaé, ade-
mais, enólogo e viticultor na súa
propia adega na Ribera del Due-
ro onde elabora os viños Avan. 

Os Viñateiros elaboran tres
viños: o Almuíña, condado de
albariño e treixadura, o Ovo,
que quere ser a historia dun vi-
ño que dorme entre lías no inte-

ciencia en canto á existencia de
dous ciclos predominantes: o
das persoas que prefiren madru-
gar porque renden mellor e ne-
cesitan deitarse cedo polo mes-
mo motivo e o das que comezan
a sentirse mellor a medida que
avanza o día e alcanzan o seu
mellor estado ao anoitecer. As
primeiras, por exemplo, segre-
gan máis adrenalina pola mañá,
aínda que en realidade o máis
frecuente é que as persoas teñan
unha inclinación deica a un lado
pero sen chegar de forma clara
aos extremos. 

Unha actividade deportiva
que teña lugar no mellor mo-
mento persoal do día pode su-
poñer até un 10 por cento de di-
ferenza no rendemento, por iso
é moi importante determinar
cal é o ritmo individual e no caso
dos grupos axustar as diferenzas
nun conxunto coordenado. 

A tendencia xeral en moitos
deportes e nas propias persoas é
conseguir os mellores resulta-
dos pola tarde e especialmente
cando comeza a escurecer, así
como en estacións máis cálidas.
E debemos ter en conta que as
primeiras horas da mañá son o
momento do día onde se pro-
ducen os cambios máis drásti-
cos de presión arterial polo que
o risco de accidentes cardio e ce-
rebro-vasculares é maior.

A recomendación que face-
mos é levar un pequeno rexistro
dos diferentes momentos do día
durante dúas semanas. Neste
rexistro anotaremos fundamen-
talmente os picos que amosen
os mellores e os peores momen-
tos nos seguintes eidos: físico,
emocional e intelectual.�

Xurxo G. Ledo
jgledo@gmail.com

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

Edicións A NOSA TERRA

PLANTAS MEDICINAIS & COGUMELOS

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

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

a este mundo.
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O Foro Social Galego  terá lugar en

Santiago de Compostela entre o

venres 5, e o domingo 7 desta se-

mana, un mes antes da celebra-

ción do Foro Social Mundial que

este ano terá lugar en Belém do

Prá en Brasil.

O FSGal, que adopta a Carta de

Principios do Foro Social Mundial,

é un espazo aberto de debate de-

mocrático de ideas, de afonda-

mento da reflexión, formulación

de propostas, intercambio de ex-

periencias e artellamento de mo-

vementos sociais, redes, ongs e

outras organizacións da sociedade

civil que se opoñen ao neolibera-

lismo e ao asoballamento das per-

soas fronte ao capital e que de-

nuncian calquera forma de impe-

rialismo.

O FSGal querecaracterizarse

pola súa pluralidade e diversidade,

tendo un carácter non confesional,

non gubernamental e non parti-

dario. O foro pretende pensar e

construir alternativas desde Galiza,

situala dentro da construción dese

outro mundo, non só posible se-

nón necesario. O FSGal quere de-

batir, achegar e formular pregun-

tas, mais tamén abrir camiños cara

un mundo máis xusto e respec-

tuoso coa diversidade.

Ademáis dos debates, o evento

aportará espazos lúdicos e actua-

cións musicais en diversos escena-

rios da cidade.

Foro Social Galego , días 5, 6 e 7 de

decembro, Faculdade de Filoloxía

e outros locais.En Santiago de

Compostela. 

Coordenado por Gonzalo Vilas

Venres 5 
A Utopía Ianqui
20.30 h. Red Hollywood, Thom An-
dersen e Noël Burch, 1995. 118´. Ví-
deo. Subtítulos en galego.
After Hours / Alain Resnais
23.00 h. On connait la chanson
(1997) 120´. Subtítulos en castelán.
Martes 9
Poéticas do Cine / Contos de Mari-
neda
20.30 h. 36 Vistas de la torre de

ves 4 , ás 23:00, na Sala A Reserva.

O CARBALLIÑO
¬TEATRO.A mirada de Pier. Obra
do grupo Nut Teatro, estará o venres
5, 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. Tonhito de Poi e Ra-
saloba. O cantante e actor do Bar-
banza estará coa súa banda o venres
5, ás 23:30, no Pub o Muíño. No
mesmo local e horario, o sábado 6
haberá maxia co espectáculoCrea-
cións  Máxicaspresentado polo
Mago Antón.

A CORUÑA
¬BALLET.Quebranoces. O Ballet
Imperial Ruso, formación clásica
creada no 1994, interpreta esta obra
de Piotr Tchaikovsky. Entradas de
17 a 23 euros. O domingo 7, ás 20:30,
no Pazo da Ópera.
¬CINE. O destino de Nunik.O
xenocidio dos armenios a través da
historia dunha familia que espera a
chegada duns parentes que se ins-
talaron en Italia. Filme dos irmáns

Taviani. Xoves 4 , 20:15, venres 5,
20:15 e 22:45 (gratuita). Sábado 6,
17:15 e 20:15, entradas a 3 euros,
nos Cines do Forum Metropolitano.
Nos mesmos cines e días, tamén se
proxecta o clásico filme de Chaplin,
The Kid.
¬ CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 4 
Alain Resnais
20.30 h. On connait la chanson
(1997) 120 .́ Subtítulos en castelán.

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.
¬MÚSICA. Hyde Casino.O grupo
pop-rock compostelán estará ac-
tuandoeste venres 5, ás 22:00, no
Centro Social.
¬MÚSICA. Hot3 Sss. O trío de jazz
tradicional tocará o sábado 6, ás
00:00, no Café-Cultural Roi Xordo.

ARES
¬MÚSICA. Sweet Oblivion Band
+ Dr. Gringo. Festival Rocka-
mouco, coa actuación gratuita des-
tes dous grupos galegos, o sábado
6, ás 23:00, en Redes.

BAIONA
¬MÚSICA. Por Placer . O grupo
pop-rock galego actúa este venres
5, ás 23:30, no pub Marrucho.

O BARCO
¬TEATRO. A lingua das bolbo-
retas. A obra do grupo Teatro
do Andamio narra os feitos que
suceden na primavera de 1936 até
o día que estoura a guerra civil
nunha pequena aldea galega.  O
venres 5, ás 21:00, no Teatro Muni-
cipal Lauro Olmo.

BUEU
¬EXPO. Historia da navega-
ción. 90 modelos ( barcos fenicios,
gregos, a vela ou motor)ilustran a
evolución da técnica náutica ó
longo dos séculos.Mostra perma-
nente no Museo Massó.

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

CALDAS
¬MÚSICA.Avelaíña. O grupo pon-
tevedrés de folc non tradicional vai
estar este venres 5, ás 23:00, na sala
Zona Zero.

CANGAS
¬BALLET.Quebranoces. O Ballet
Imperial Ruso, formación clásica
creada no 1994, interpreta esta obra
de Piotr Tchaikovsky. Entradas de
17 a 23 euros. O sábado 6, ás 20:30,
no Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Dorian Grey. O grupo
vigués afronta o jazz, o rock e o funk
no seu repertorio.Actúan este ven-
res 5, ás 23:00, na Salason.

CARBALLO
¬MÚSICA. The Moog. Este grupo
de exótica procedencia dentro do
pop-rock (Hungría), estará este xo-

¬ ARTE

Alain Resnais segue a ser lem-

brado no ciclo que lle adica o Cen-

tro Galego de Artes da Imaxe, na

Coruña.

O Caribe antes de Colón.
Frei Ramón Pan
é e o universo taíno

Frei Ramón Pané, monxe xeró-
nimo que acompañou a Cristovo
Colón na súa segunda viaxe a
América, é considerado hoxe o
primeiro cronista das Indias, gra-
zas aos seus escritos, dos máis
completos e reveladores de can-
tos se teñen atopado en torno
aos primeiros contactos cos indí-
xenas. Así, na actualidade,e  a tra-
vés das crónicas de Pané, conta-
mos cun amplo coñecemento so-
bre os taínos, unha das primeiras
sociedades coas que entraron en
contacto Colón e os seus homes.

Os taínos, orixinarios do Ori-
noco e as actuais costas de Vene-
zuela e Guyana, desprazáronse, do
mesmo xeito ca os caribes, polo
arco de illas das Antillas Menores
até chegar ás Antillas Maiores. Alí
superpuxéronse a outra poboa-
ción máis antiga e desenvolveron
unha cultura diversificada, pero su-
ficientemente homoxénea coma
para recibir unha denominación
común. Nestas illas, despois de
Cristovo Colón, desembarcarían

tamén europeos e africanos,
dando lugar a un encontro de po-
bos, culturas e continentes.

O respecto pola cultura taína
que impregna os escritos de Pané,
así coma a pertinencia de moitas
das súas observacións, constitúen
os eixos da mostra, composta por
cincuenta e seis pezas rituais pro-
cedentes da República Domini-
cana. Nela recréase a singulari-
dade das crenzas e prácticas rituais
dunha cultura hoxe perdida, ao

tempo que se constitúe unha cele-
bración da diferenza cultural como
valor universal.

A exposición é produto da co-
laboración entre os museos Bri-
tish Museum de Londres, Museo
Barbier-Mueller de Arte Preco-
lombino de Barcelona, Museo de
América de Madrid e a Fundación
Caixa Galicia.

Fundación Caixa Galicia , San-
tiago, até o 8 de febreiro de 2009.

Foro 
Social Galego

O grupo santiagués Hyde Casino actúa en Allariz.

Unha das pezas expostas, dúho con incrustacións de ouro. 
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Hércules (José Manuel Mouriño,
2008). Fendetestas (Antonio F. Si-
món, 1975) 93´. Vídeo / Cine. En-
trada gratuíta.
Mércores 10 
A Utopía Ianqui
20.30 h. East of Paradise, Lech Ko-
walski, 2005, 110 .́ Vídeo. Subtítulos
en galego.
Centro Galego de Artes da Imaxe.
Proxeccións na Rúa Duran Loriga,
10 baixo.
¬EXPO.Pintura/Fotografía. Re-
seña de varias exposicións abertas
na cidade:
PhotoGalicia2008: W. Eugene
Smith_Más real que la realidad.
Até o 1 de febreiro, na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
Quen puidera convosco voar.
Unha homenaxe dos artistas plásti-
cos á figura de Curros Enríquez. No
Kiosco Alfonso, até o 8 de decembro.
¬EXPO. Deseño holandés: Na
rúa coma na casa.Ampla mos-
tra do deseño holandés máis con-
temporáneo e innovador, con ob-
xectos creados para os espazos pú-
blico e privado. Até o 25 de xaneiro
de 2009. Na Fundación  Barrié de la
Maza.
¬EXPO. Xenocidio, paisaxe,
memoria.Obra fotográfica do ni-
xeriano-británico Simon Norfolk. A
súa obra caracterízase por ter a pai-
saxe como tema principal e desen-
volver unha meticulosa técnica ba-
seada na obtención de imaxes coa
tradicional cámara de placas.Até o
31 de decembro, no Museo de Arte
Contemporáneo 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 co-
ruñeses. Até o 28 de decembro, no
Mirador de San Pedro.
¬MÚSICA.The Blows.  O grupo vi-
gués presenta o seu primeiro e lou-
bado traballo discográfico "Upskirts".
O  venres 5, ás 22:30, entradas a 10 e
12 euros, no Mardi Gras. No mesmo
local, o sábado 6, ás 22:00, actuación
de Steel Horse e Enkord.
¬MÚSICA. Jorge Federico Osso-
rio. O destacadopianista leva to-
cado con gran número das mellores
orquestras do mundo. Desta tem-
pada  destacan a súa presentación
coa Sinfónica de Chicago baixo a di-
rección de James Conlon, ou un reci-
tal no Lincoln Center de Nova York. O

martes 9, ás 20:30, no Teatro Colón.
¬TEATRO.Ifixenia en Áulide. re-
presentada polo grupo Arela das
Artes, sobre a peza clásica de Eurí-
pides, estará o xoves 4, ás 20:30, no
Teatro Colón.
¬TEATRO. A tartaruga de Dar-
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
xoves 4 e venres 5 , ás 20:30, entra-
das de 8 a 17 euros, no Teatro Rosa-
lía de Castro.
¬TEATRO. Polgariño.Obra para o
público máis cativo, a cargo da com-
pañía Artello Teatro Alla Scala 1:5.
O xoves 4, ás 12:00, e o venres 5, ás
19:00, no Forum Metropolitano.

FERROL
¬CINE. Galiza: o cine en ga-
lego . Ciclo remata este martes 9
coa proxección de Trece Badala-
das, deXavier Villaverde(1987), un
filme de misterio máis ben fallido.
No Ateneo Ferrolán.
¬DANZA. Insultos privados.Es-
pectáculo de danza a cargo de Ja-
vier Martín. O venres 5, ás 20:30, no
Centro Cultural Torrente Ballester.
¬EXPO.Pintura/Fotografía. Re-
seña de varias exposicións abertas
na cidade:
PhotoGalicia2008:  Neorrea-
lismo. A nova imaxe de Italia, 1932-
60. Até o 5 de xaneiro. Sede Funda-
ción Caixa Galicia. 
Federico F. Ackerman. Exposi-
ción do fotógrafo venezolano,  na
sede da CIG.

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

O Ballet Imperial Ruso leva a
pezaQuebranoces e Don Quixote
por diversas cidades e vilas galegas,
ao longo desta semana.

María Manuela
O Concello de Ferrol, a cidadanía
e algúns dos mellores artistas do
panorama musical galego se uni-
rán esta semana para rendir
unha sentida homenaxe á can-
tante e pintora ferrolá María Ma-
nuela, cuxa traxectoria comezou
hai arredor de corenta anos.

O evento está patrocinado
ademais polos concellos de Na-
rón e Fene, polas Consellerías de
Innovación e Industria e de Cul-
tura e Deporte e pola Vicepresi-
dencia da Igualdade, así como ta-
mén pola Televisión de Galicia,
que será a encargada de res-
transmitir a gala do día 4, como
culminación dos actos previstos. 

Susana Seivane, Rosa Ce-
drón, Guillerme e Xabier (Be-
rrogüetto), Alfonso Morán e
María do Ceo serán algúns dos
artistas que acompañarán a Ma-
ría Manuela na gala, e que inter-
pretarán xunto a ela algunhas
das pezas máis coñecidas do seu
repertorio, como “Barco negro”,
“Gaivota”, “Habemos de ir a
Viana”, “Idioma Meu” ou “Miña
nai e maila túa”, entre outras.
Xurxo Souto presentará o
evento, mentres que a dirección
musical correrá a cargo de Nani
García e Xurxo Varela, este úl-
timo fillo da propia María Ma-
nuela. Outro dos seus fillos, Anxo
Varela, foi o encargado de dese-
ñar o cartel que ilustra a cita.

A intención coa que se leva a
cabo é sobre todo a de poñer de
manifesto ante o público a ca-
rreira e o valor artístico incontes-
table de María Manuela, moi pre-
sente dentro do mundo da mú-
sica e da pintura en Galicia dende
hai varias décadas, pero que qui-
zás non conta co recoñece-
mento que realmente merece.
Unha inquebrantable personali-
dade artística de primeira orde,
sempre disposta a pór a súa voz e
o seu alento en todas cantas cau-
sas foi requerida.

Gala “Habemos de ir”, o xoves 4 , ás

20:30,no Teatro Jofre. Exposición

de pintura no Ateneo Ferrolán, até

o 14 de decembro.Ferrol.

Ballet Imperial Ruso
Este ballet  foi creado en 1994 por
iniciativa de Maya Plisetskaya,
que até 2004 foi a súa Presidenta
de Honra e Asesora Xeral. O di-
rector Artístico do Ballet é Gedi-
minas Tarandá, quen, antes de

crear a compañía, foi solista prin-
cipal do Teatro Bolshoi de Mos-
cova e estudou a carreira de core-
ógrafo baixo a dirección de Yury
Grigorovich..

O escenario principal da
Compañía en Moscova é o do Te-
atro Novaya Óperaonde realiza
as súas representacións compa-
xinándoas coas xiras internacio-
nais e nacionais. A compañía é
ben coñecida en Xapón, EE.UU.,
Francia, España, Austria, Ale-
maña, e un longo etc...

O repertorio da compañía in-
clúe todos os ballets clásicos,
como "O lago dos cisnes", "A Bela
Dormente", "Quebranoces", "Ro-
meo e Xulieta", "Giselle", "Carmen",
"Don Quixote", entre outras moi-
tas e varias coreografías curtas.

O elenco do Ballet Imperial
Ruso está composto por 45 baila-
ríns do máximo nivel artístico,
moitos deles foron gañadores de
prestixiosos concursos de ballet. 

Nesta aparición en Galicia in-
terpretarán Quebranoces, o ba-
llet con música de Piotr Tchai-
kovsky. Drosselmeyer, vello in-
ventor de xoguetes, chega ao
salón decorado con todos os
agasallos para os nenos. Disfra-
zado de mago, fai un espectá-
culo teatral no que o Rei dos Ra-
tos quere secuestrar a Princesa
pero o valente Quebranoces sál-
vaa. Masha soña pola noite co
seu xoguete favorito. Tamén se
interpretará o ballet Don Qui-
xote, nalgunha das actuacións.

Ao longo desta semana en diver-

sas cidades galegas (ver axenda).

¬ MÚSICA

Cartel da homenaxe a María Manuela.

O pianista Jorge Federico Ossorio.

Espazos teatrais
Cine e teatro no novo ciclo de
Caixa Galicia.

Dentro da saudable costume da
oferta cultural da entidade finan-
ceira de programar ciclos temáti-
cos con filmes de corte clásico
como protagonistas, toca agora
unha xeira adicada a películas
donde o mundo do teatro está
presente. Como de costume, o ci-
clo irá asomando semanalmente
polas sete cidades galegas, en pro-
gramacións gratuitas.
Absolute Wilson, de Katharina
Otto-Bernstein (2006), afonda, co
propio Wilson como protagonista,
no evocador e potente universo
teatral deste autor.
Noises Off (Qué ruína de función)
é unha divertida comedia do mes-
tre Bogdanovich sobre as entre-
teas dunha desastrosa compañía
dirixida por Michael Caine.

Les enfants du paradis (Os ne-
nos do paraíso), de Marcel Carné
(1945), é unha clásica fita fran-
cesa, poética homenaxe ao tea-
tro de rúa e aos mimos, que en
España nunca chegou ás panta-
llas comerciais.
Looking for Richard (1996)é un
experimento fílmico de Al Pacino

sobre a montaxe dunha obra de
Shackespeare.
El viaje a ninguna parte (1987) é
unha obra mestra de Fernán Gó-
mez, na direción e actuación, un
dos mellores filmes españois de
sempre.
All about Eve (Todo sobre Eva,
1950), é outra obra mestra de J.
Leo Mankiewicz , disección impla-
cable do mundiño teatral.
Le dernier métro (O derradeiro
metro, 1980), de Truffaut, Ope-
ning night, de John Cassavetes
(1977), Cradle Will Rock (Abaixo
o pano), de Tim Robbins (1999), e
To be or not to be (Ser ou non
ser), de Ernst Lubitsch (1942), a
xenial bulra da brutalidade nazi
do absoluto mestre vienés da co-
media (xunto ao seu discípulo e
tamén vienés Billy Wilder), com-
pletan unha oferta máis que re-
comendable.
Nas sedes da Fundación Caixa Gali-

cia, entrada gratuita.

¬ CINE

Cartel do filme “Todo sobre Eva”.
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Até o 7 de decembro, no Centro Cul-
tural da Deputación.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actua-
cións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. The Moog. Este grupo
de exótica procedencia dentro do
pop-rock (Hungría), estará esteven-
res 5 , ás 21:00, entradas a 10 euros,
no Rock Club.
¬SIMPOSIUM. O Porco de Pé. Fi-
naliza este xoves 4 o simposium so-
bre Vicente  Risco, coas charlas de
X.M. Millán Otero: A paisaxe en “O
porco de pé” e “Xente ao lonxe” con
Ourense ao fondo (18:30) e a Confe-
rencia de Clausura de Manuel For-
cadela: “O porco de pé” como crono-
grafía (20:00).No Paraninfo IES
Otero Pedrayo.

ORTIGUEIRA
¬TEATRO. Un ratiño e a lúa.Obra
presentada por Katarsis, Educa-
cion e Teatro S.l. O domingo 7, ás
18:00, no Teatro da Beneficencia.

PONTECALDELAS
¬MAXIA. Mago Vituco. Maxia para
este domingo 7, ás 19:00, no Pub Le-
blón.

PONTEVEDRA
¬CINE. Dous irmáns.Caixanova
ofrece este filme francés sobre uns
irmáns tigres dentro das súas Activi-
dades para escolares. O xoves 4, ás
10:00, no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. François Kollar e a
moda. Exposición dun dos fotó-
grafos máis relevantes dos anos 30
no mundo da moda e a publicidade
que retratou a importantes persoei-
ros da vida social de París e traballou
para deseñadores como Balenciaga,
Chanelo u Lanvin. Permanecerá
aberta até o 11 de xaneiro, no Pazo
da Cultura. 
¬EXPO. Debuxando a Laxeiro
Mostra en homenaxe a Laxeiro, rela-
cionando a súa linguaxe plástica coa
de artistas contemporáneos, no
centenario do seu nacemento. Até o
11 de xaneiro, na Sede da Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. 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. Colectiva de Nadal.
Mostra de pintura de diversos/as au-
tores, que estará pendurada até o 24
de xaneiro do ano vindeiro, na Gale-
ría Trisquel e Medulio. 
¬MÚSICA. Cantos na Maré, Fes-

e nove propostas que abranguen
todos os estilos, técnicas e idades.
NoMuseo provincial.
¬EXPO. Valle-Inclán debu-
xado. Caricaturas e retratos do es-
critor (1888-1936), mostra englo-
bada dentro do V festival de teatro
Clásicos do século XX. Até o 13
deste mes, no Centro Cultural Uxío
Novoneyra.
¬EXPO. A poética do baleiro.
Exposición do pintor Diego
Casado. Até o 20 de decembro.
Inauguración: xoves, 20, ás 20:00 , na
Sala nº 26 do Museo Provincial de
Lugo.
¬FESTA.75 festas para cele-
bralo . Para conmemorar cos máis
novos o 75 Aniversario do Museo
Provincial de Lugoorganízanse 75

festas para celebralo. Todos os sába-
dos e domingos, ás 12:00, até o 3 de
xaneiro de 2009: monicreques, títe-
res, contacontos, cantacontos, poe-
sía, maxia, ilustracións, teatro, cine,
música. Entrada gratuíta, no Museo
Provincial. 
¬MÚSICA.Django Brothers. Jazz
dende Madrid, conM.A.Navarrete
no contrabaixo, Jorge Dolç na guita-
rra e Simón T. Cuenca na guitarra,
este xoves 4. O venres 5, Noite de
Metal, con Anger Second + Sen
Berce + Zairus. O sábado 6,  Illi-
noise (Pop/Rock - Cataluña), con
Alex Alegre, batería; Alfred Alegre,
baixo e voz; XeviAlegre á guitarra e
voz; Xevi Prat coa guitarra, e Nina
Monteso, voz. E o domingo 7, David
Moya (Canción de Autor). Todos no
Clavicémbalo Club.

MONDARIZ
¬MÚSICA. Jazz Thermal Festi-
val.Festival de Jazz con estas actua-
cións: o venres 5, sábado 6 e do-
mingo 7, o trío formado por Manuel
Gutiérrez, Luis Alberto e Miguel
Guerra. O sábado 6 estará tamén
Nando Lago e a súa guitarra. O do-
mingo 7, José Arime ao saxo e a
cantante Carmen Rey. Como artista
invitado figura o saxofonista Román
Filiú. No Balneario de Mondariz.

NIGRÁN
¬TEATRO. Sax Machine. O reper-
torio do grupo está composto por
temas que abranguen o pop, a
funky music e standards tratados
dende unha óptica jazz. O sábado6,
ás 23:30, noClandestino.

OURENSE
¬BALLET.Quebranoces. O Ballet
Imperial Ruso, formación clásica
creada no 1994, interpreta esta obra
de Piotr Tchaikovsky. Entradas de
17 a 23 euros. O venres 5, ás 20:30,
no Auditorio Municipal.
¬EXPO.Outono Fotográfico.
Permanecen estas exposicións: 
Galicia en foco.Até o 14 de decem-
bro, no Museo Municipal.  
Eduardo Rubio: O mundo hoxe:
Nós. Até o 14 de decembro, no Mu-
seo Municipal. 
Ángel Sotelo: Visións. Até o 15
de decembro, no Hospital Santa
María Nai.  
Juan Díaz: Había una vez un niño.
Até o 9 de decembro, no Edificio Poli-
técnico do Campus. 
María Blanco: Arreglando. Até o 7
de xaneiro, naSala Alterarte.
Diego Opazo: Unha película de
pel XIV. Até o 31 de decembro, na
Galería Marisa Marimón.
¬EXPO.Escenarios para soños.
Obras do pintor José María Rielo.

telixente e divertida dirección de
Marcos Orsi, preséntanos esta co-
media de Paco Mir.O venres 5 , ás
21:00, na Sala Bahía.

LUGO
¬EXPO. Novas formas de mirar
un album. Unha exposición so-
bre o álbum ilustrado como ob-
xecto artístico. Até o 18 deste mes,
no 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

Urza. Exposición de pintura de Ja-
vier Meléndez, Urza. Até o 31 de xa-
neiro de 2009, na Galería Sargadelos.
¬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.
¬EXPO. María Manuela. Exposi-
ción dentro da homenaxe da ci-
dade á pintora e cantante ferrolá,
acompañándose de mesas redon-
das sobre a súa obra e figura. Estará
aberta até o14 deste mes, no Ate-
neo Ferrolán.
¬MÚSICA. Habemos de ir...
Gala de homenaxe á cantante Ma-
ría Manuela. Na gala participarán
Susana Seivane, Rosa Cedrón,
Berrogüetto, Alfonso Morán e
María do Ceo entre outros, este
xoves 4, ás 20:30,  entrada gratuita,
no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. Django Brothers.
Grupo de jazz madrileño que lem-
bran no nome ao grande guita-
rrista francés, estarán o domingo 7,
ás 22:30, entradas a 5 euros,na sala
Run Rum.
¬TEATRO.Aquí un amigo. Come-
dia presentada pola compañía
Txalo Producciones, o sábado 6, ás
20:30,  entradas a 20 e 12 euros, no
Teatro Jofre. No mesmo local, o do-
mingo 7, ás 12:00 e 18:00, con en-
trada gratuita, teatro infantil con
Flis-Fli-Ris-Flas.

FOZ
¬TEATRO. Non é tan fácil. A com-
pañía Malasombra, baixo unha in-

ANOSATERRA
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Laxeiro está presente en dúas exposicións en Pontevedra.

Non é tan fácil, obra do grupo Malasombra.

The Moog, o grupo pop-rock
húngaro que está esta semana en
Carballo e Ourense.
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SANTIAGO
¬CINE. Cineclube Compos-
tela.A memoria do que significou
o Maio do 68 francés con  Morrer
aos trinta anos (Mourir à 30 ans, Ro-
main Goupil, Franza, 1982, VOSP,
97'). O mércores 10, ás 22:00, no Cen-
tro Social O Pichel,Sta. Clara, 21.
¬EXPO.Exposicións de pintura
Reseña de varias exposicións aber-
tas na cidade:
Xesús Vázquez. Pinturas e instala-
cións deste consolidado autor.Até o
5 de decembro. Galería SCQ. 
Un debuxo. Obras de Mauro Tras-

toy. Até o 7 de decembro. Galería Es-
pacio 48. 
Mostra de artistas galegos.Dende
o século XVII ata hoxe. Sala Galyarte
(Xelmírez, 12). 
Lembranzas de xuventude. Unha
serie de obras do veterano artista
Ventura Cores, expostas na sala Auriol
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. Clemens Von Wedeme-
yer. O CGAC acolle esta mostra do
creador audiovisual alemán que es-
culca na propia relación do especta-
dor co cine. Até este10 de decembro,
no Museo de Arte Contemporánea
(CGAC). No mesmo local, remata ta-
mén este mércores 10 a exposición
adicada a Waltercio Caldas.
¬EXPO. Bestiario.Trátase dunha
selección de obra do artista inglés
Philip West, que incide na importan-
cia simbólica que se lle atribúe ós ani-
mais ó longo de toda a traxectoria do
artista. Até o 31 de decembro. Na
Fundación Granell.
¬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.
¬MÚSICA. Arcadi Volodos.O ciclo
de piano Ángel Brage continúa coa
actuación deste pianista ruso, unha
das grandes figuras do panorama in-
ternacional. O venres 5, ás 21:00, no
Auditorio de Galicia.

GUIEIRO.51.

tival Internacional da Luso-
fonía. Un proxecto creado en Ga-
liza cunha singular aposta cultural:
trazar a través da lingua, da música,
dos ritmos e dos sons un mapa co-
mún entre os territorios da lusofo-
nía que comparten raíces.Con pro-
xeccións de cine, música e outros
actos, desenvolverase desde o mér-
cores 10 até o sábado 13.
¬MÚSICA. The Residents. Pe-
chando o ciclo Pecados, este grupo
formado nos anos 70, colectivo de
músicos e videocreadores que
nunca revelaron as súas identida-
des. O martes 9, ás 21:00, no Centro
Social Caixanova.
¬TEATRO. Non é tan fácil. A com-
pañía Malasombra, baixo unha in-
telixente e divertida dirección de
Marcos Orsi, preséntanos esta co-
media de Paco Mir.O xoves 4 , ás
20:30, no Teatro Principal.

RIBADAVIA
¬TEATRO. A lingua das bolbo-
retas. A obra do grupo Teatro do
Andamio narra os feitos que suce-
den na primavera de 1936 até o día
que estoura a guerra civil nunha pe-
quena aldea galega.  Osábado 6, ás
20:00, na Casa da Cultura.

A RÚA
¬MÚSICA. Carmen Dor. A can-
tante padronesa ofrese o seu reper-
torio, desde o jazz ao fado e outros
estilos, este venres 5, ás 21:30, no
pub Catro Camiños.

SADA
¬MÚSICA. Anesthesia. Actuación
o venres 5, ás 22:30, no Moby Dick.

Quere saber máis?                                       anosaterra.com ANOSATERRA
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O colectivo visual-musical norteamericano The Residentsestarán en Pontevedra.

“Magic Photo”, fotografía do fran-
cés François Kollar, de quen se ofrece
unha exposición en Pontevedra.

O pianista  ruso Arkadi Volodos.
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¬MÚSICA.New York Dolls. A mí-
tica banda americana formada en
1971 segue adiante con dous dos
seus compoñenetes orixinais. Tanto
coa súa música como coa súa esté-
tica esaxerada, influiron nunha era
completa de músicos e bandas. En-
trada anticipada a 22 euros, 25 na
sala Será este xoves 4, ás 21:30, na
Sala Capitol.
¬MÚSICA.John Cale. O músico ga-
lés, integrante da desaparecida
banda neoyorquina Velvet Under-
ground, chega agora en xira coa súa
propia banda. Entrada a 20 euros. O
sábado 5, ás 22:30, na Sala Capitol.E
o martes 9, na mesma sala, Cadena
Dialachega a todos os seus ouvintes
aMelendi, entrada de balde con in-
vitación, ás 21:30. 
¬MÚSICA. Seráns  na Nasa.Nova
sesión dos Seráns, coa actuación de
Gaiteiros do Norte,Donaire e
Ponte Vella. Entradas a  2 euros, este
xoves 4, ás 21:30. O venres 5, ás
22:30,entradas a 10 e 12 euros, co-

meza a xira de inverno do impredeci-
ble dúo Tony Lomba e Elio dos
Santos. E o sábado 6, ás 21:30, II
Festa pola Liberdade, con mú-
sica e subasta-mercadiño. Todas as
actuacións na Sala NASA.
¬MÚSICA. Miguel Bosé. Dentro
da súa xira Papitour, Bosé actúa en
Santiago, teloneado polos santia-
gueses Sinestesia. Este vindeiro
luns 8, ás 21:30, entradas a 25 euros,
no Multiusos do Sar.
¬TEATRO. A Mafia Galega. Monó-
logo de Sebas Méndez, músico e
actor, que presenta esta peza o xoves
4 e venres 5 no Fraggel Rock (Rúa das
Rodas).
¬TEATRO.No comment (Obra)
Produccións Teatrais Excéntricas
(Mofa e Befa con algunha incorpo-
ración) queren explorar formas tea-
trais mestizas e fronteirizas dentro
da comedia. O venres 5, ás 21:00, no
Teatro Principal.
¬TEATRO. Pinocho. Obra de moni-
creques, por Títeres Cachirulo, o sá-

bado 6, ás 18:00, na Sala Santart.
¬TEATRO.E ti, quen vés sendo?
Obra de Talía Teatro, que estará  o

martes 9 e mércores 10, ás 21:00, no
Teatro Principal.
¬TEATRO. A boa persoa de Se-
zuán O director Nuno Cardoso, un
dos nomes destacados da nova es-
cena de Portugal, conta cun equipo
artístico galego-portugués para le-
var a escena a versión galega desta
obra de Bertolt Brecht, primeira
produción propia do Centro Dra-
mático Galego para a temporada
2008-2009. Xoves 4, ás 10:30, venres
5 e sábado 6, ás 20:30, e domingo 7,
ás 18:00, no Salón Teatro.

TUI
¬EXPO. A palabra e os días.
Homenaxe a Xosé María Ál-
varez Blázquez. Exposiciónque
sepode ver na na Sala Municipal de
Exposicións.

VIGO
¬BALLET.Quebranoces. O Ballet
Imperial Ruso, formación clásica
creada no 1994, interpreta esta obra

de Piotr Tchaikovsky. Entradas de
17 a 23 euros. O xoves 4, ás 20:30, na
Sala de Concertos  de Caixanova. E o
martes 9, nova actuación do ballet,
neste caso coa obra Don Quixote e
Bolero, con música de Ludwig Min-
kuse coreografía de Marius Petipa,
no mesmo local e horario.
¬CINE. O Gabinete do Dr. Cali-
gari. Proxección, dentro do Festival
Are-More, do clásico do expresio-
nismo alemán, ao que pon música
en directo coa viola o músico Yuval
Gotliblovich. O xoves 4, ás 20:30, no
Auditorio Martín Códax .
¬EXPO. Os murais de Faro. Ex-
posición dos murais publicitarios en
azulexo, instalados na sede do Faro
de Vigo nos anos 1913-14. Até o 21
de decembro, na Estación Marítima,
Peirao de Trasatlánticos.
¬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

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS ANOSATERRA
4-10 DE DECEMBRO  DE 2008

Sebas Méndezofrece un dos seus monólogos.

No Comment (Obra) é a última

obra de Produccións Excéntricas-

Mofa e Befa, que estará no Teatro

Principal de Santiago.

V Certame de Cantares 
de Reis do Concello 
de Boimorto.
Dándose conta de que a tradición
dos cantares de Reis permanece
aínda viva nesta nosa comarca e en
moitas outras de Galicia, coa inten-
ción de conservala e darlle pulo e re-
levancia, este Concello de Boimorto
convoca para o día4 de Xaneirode
2009 o V Certame de Reis baixo as
seguintes bases:
1)Poderán participar cuadrillas de
mozos/as, vellos/as ou nenos/as
que se inscriban no Concello de Boi-
morto antes do día 24 de Decem-
bro de 2008 (até un máximo de 20
participantes).
Enderezo:
Concello de Boimorto - Rúa Vila-
nova,1- Boimorto 15817 (A Coruña)
Teléfono: 981 516 020 / Fax: 981 516
045
2)Interpretarán un cantar de reices
cunha duración que non sobrepase
os cinco minutos.
3)Establécense seis premios en me-
tálico, con cargo ao futuro orza-
mento municipal do 2009, que se
reparten do seguinte xeito:
-1º premio: 1.000€
-2º premio: 800€ 
-3º premio:600€ 
-4º premio: 300€
-5º premio: 200€
-6º premio: 100€
4)O Xurado estará formado por un
representante da Consellería de
Cultura da Xunta de Galicia, dous
musicólogos, dous membros de

asociacións culturais que entendan
do tema e un representante do con-
cello que actuará como secretario.
5)Ás 16:30 celebrarase o certame
seguido do fallo do xurado e en-
trega de premios. Pregamos a che-
gada das cuadrillas con antelación.
6)Valorarase:
-Que sexa un canto de Reis tradicio-
nal.
-Afinación.
-Posta en escea.
A participación no certame supón a
aceptación destas bases.

XIX Concurso de Gaita 
Galega Constantino Bellón
- Poderán tomar parte tódolos gai-
teiros que o desexen. As gaitas po-
derán estar afinadas en calquera to-
nalidade. A interpretación será sen
acompañamento.
-Os concursantes deberán enviar ó
Ateneo Ferrolán (Rúa Magda-
lena, 202-204, 1º. Ferrol) un CD
gravado coa peza,”Patapau, Xota do
Pirata”, de Pedro David Lamas Varela
facendo constar na mesma o pseu-
dónimo adoptado.
-A partitura orixinal dunha peza iné-
dita composta expresamente para
este Concurso e unha copia da par-
titura da peza tradicional ou de au-
tor.
-Os concursantes deberán enviar o
CD nun sobre pechado identicado
co pseudónimo adoptado. (...)
-As partituras ficarán en propiedade
do Ateneo Ferrolán.
-Co obxectivo de promocionar a

participación da Galicia do exterior
créase un apartado especíco, diri-
xido ós gaiteiros das comunidades
galegas da emigración, chamado
“Gaiteiro de Soutelo”.
6.- Na final actuarán, como máximo,
un total de catorce gaiteiros reparti-
dos do seguinte xeito:
-Dez finalistas seleccionados polas
gravacións presentadas directa-
mente ó Ateneo Ferrolán.
-Catro finalistas seleccionados se-
gundo se especica no Premio “Gai-
teiro de Soutelo”.
Tódolos finalistas vestirán obrigato-
riamente o traxe tradicional galego.
-A interpretación no Concurso
constará de:
-Unha peza inédita, creada expresa-
mente para a presente edición do
Concurso "Constantino Bellón", e
máis da peza tradicional ou de au-
tor.
-A interpretación de ámbalas dúas
pezas, no seu conxunto, non po-
derá sobrepasa-la duración de 6 mi-
nutos.
-A dotación do Premio será de 3.000
€con dous accésit de 1.000 €.
-Concurso de composición para
Gaita Galega Solista:
-O Xurado valorará o emprego de
xiros e técnicas propiamente gale-
gos por parte dos finalistas. A  deci-
sión será inapelable.
- O Ateneo Ferrolán patrocinará
unha gravación do Concurso coa
edición do mesmo en CD.
-O Prazo de inscrición remata o 8 de
xuño do 2009.
-A final terá lugar na cidade de Fe-
rrol o día 31 de Agosto do 2009.

¬ CONVOCATORIAS
� Voume seis mesesde viaxe e
busco persoa que queira que-
dar na casa a cambio de pagar
parte do aluguer (de novembro
a maio), é unha casa con finca
na comarca do Morrazo,perto
da praia.Tel: 646021735. 
arcodavella_69 @yahoo.es

� Traspásase Café no centro
de Gondomar en pleno funcio-
namento. 
Tel: 635626113, chamar de
mañá.

�Merco Casa de labranza ou
casa grande, con finca, illada,
non importa estado, máximo a
100 Kms. de Vigo. 
Contactar: marisalois@ terra.es 

� Vendo cueiros lavabeis de
segunda mao a bó prezo. Afo-
rram lixo e dinheiro. 
Chamade ao 656 321 305

�Ofrécese rapaza para coidar
anciáns e nenos. Con experien-
cia e  título. Polas mañás e fins de
semana. En Santiago e comarca.
Tel: 617 407 697.

� Búscanse comerciaispara A
Coruña e Lugo. Xornada com-
pleta. Vehículo Propio. C.V. coa
foto ao Apartado 18 de Lugo.

� Licenciado en Xeografía e
Historia imparte clases particu-
lares a domicilio en Santiago de

Compostela e cercanías de tó-
dalas materias de letras a alum-
nos de E.S.O.; e de Xeografía,
Historia, Arte e Filosofía a alum-
nos de Bacharelato, e a maiores
de 25 anos para exame acceso á
Universidade. Experiencia en
academia privada: 85% aproba-
dos. Móbil: 687.58.11.37

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

� Busco traballo nunha
granxa ou explotación agrícola,
preferiblemente ecolóxica, e na
zona de Santiago. Telf.  693 40
88 58 ou 676 85 53 31.

� 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

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

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

¬ ANUNCIOS DE BALDE

Guieiro 1336 maqueta  2/12/08  20:52  Página 6



unha versión singular na que o texto
en rima se conjuga coa música para
crear unha atmosfera vitalista e poé-
tica. Polo grupo Teatro Paraíso.Do
xoves 4 ao mércores 10, ás 10:00 e ás
12:00, no Auditorio do Centro Cultural
Caixanova.

VILAGARCÍA
¬TEATRO. A tartaruga de Dar-
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
sábado 6 , ás 21:00, no Auditorio
Municipal.

VIVEIRO
¬MÚSICA. Do século XVIII ó XXI.
Un programa variado, con obras
mestras como a Suite de Bach, a Se-
renata de Dvorak  ou o Adagio de
Barber, polo grupo de cámara En-
semble Vigo 430. O sábado 6, ás
20:30, no Teatro Pastor Díaz.

con copa, en  La Iguana Club. E o sá-
bado 6, no mesmo local e horario,
os cántabros Broken, gañadores de

múltiples certames musicais nos
pasados anos e os asturiáns Hell-
trip.
¬MÚSICA. Ton Risco-Jacobo
de Miguel Dúo. O dúo alaricano
ofrece standares de jazz e temas
propios, o venres 5, ás 23:00, na sala
Contrabajo.
¬MÚSICA. Supa Scoopa +
Black Bombaim + Marbles.
Hard rock desde Vigo e Portugal,
para este venres 5, ás 22:30, na Fá-
brica de Chocolate. 
¬MÚSICA. Deidre + WöW.Os pri-
meiros presentan o seu disco Alqui-
mia, o sábado 6, ás 21:30, entrada a
4 euros, na Fábrica de Chocolate. 
¬MÚSICA. Insomnia + Vaca-
louras + Aquelarre + Letal
Vice. Concerto de punk-rockcon
catro grupos locais, para este sá-
bado 6, ás 22:00, entrada a 4 euros,
na Sala Breogain.
¬TEATRO. Os músicos de bre-
men. Partindo da coñecida fábula
dos Irmáns Grimm, esta obra recrea

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 recentes
deste artista colombiano. A exposi-
ción 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 Ga-
licia neste campo. Estará até o mes
de xuño do 2009, no museo 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. Xulio Fuentes.  Exposi-
ción de pintura que se inaugura
este venres, ás 20:00. No Hotel Jun-
quera (Rua Uruguai).
¬MÚSICA.The Blows.  O grupo
vigués presenta o seu primeiro e
aclamado traballo discográfico
"Upskirts" . Entradas a 10 e 12  eu-
ros. O xoves 4, ás 23:00, en La
Iguana Club .
¬MÚSICA. Los Casanovas. Unha
banda de versións de rock and roll
e rithm&blues que recupera a mú-
sica de grupos dos cincuenta e se-
senta, como os Kinks, Rolling Sto-
nes, Chuck Berry ou  The Beatles. O
venres 5, ás 00:00, entrada5 euros

GUIEIRO.53.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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O gabinete do Dr. Caligariserá
proxectada en Vigo co acompaña-
mento musical da viola de Yuval Go-
tliblovich.

O grupo The Blows.

axendas a nosa terra 2009

Información e pedidos no teléfono (986) 43 38 30

Axenda semanario A liña do ceo

Diario 2009

Axenda Elas 2009
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media romántica na que Mc-
Dormand interpreta unha insti-
tutriz londiniense que, logo de
quedar sen traballo, acaba como
asistente persoal dunha desco-
cada estrela da canción.

DVD. VENDA.
Reservoir Dogs 
Dirixe: Quentin Tarantino.
Intérpretes: Harvey Keitel,
Tim Roth.
Thriller. EE UU, 1991

A seminal ópera prima de Ta-
rantino merecía un tratamento
dixital digno logo da edición,
vista e non vista, comercializada
hai uns anos por Universal.
Manga Films soluciona as coitas
dos afeccionados que se adica-
ban a rastrexar mercados de se-
gunda man con afán de colec-
cionista de reliquias. Faino ade-
mais por todo o alto con edicións
para todos os gustos, dende a
sinxela até a limitada con docu-
mentais, camiseta, libro e póster.
Vista agora, con toda a cultura ci-
néfila exótica asimilada polo pú-
blico na última década, eviden-
cia os mil e un roubos, perdón
homenaxes, perpetrados na súa
xestación, mais o que ninguén
pode negar é que supuxo un fito
no irmandamento entre o po-
pular e o elitista dentro da cinefi-
lia como non se vía dende os días
das nouvelles vagues. �

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.
Corazóns rebeldes
Dirixe: Stephen Walker.
Documental. Reino Unido, 2008

Chega ás carteleiras comerciais
un dos filmes máis curiosos do
acabado de rematar Cineuropa
2008. Un documental vitalista
sobre as aventuras musicais dun
coro de xubilados orixinario de
Massachusetts que se adica a
percorrer o mundo interpre-
tando a berro limpo cancións de
Jimi Hendrix, Radioheadou dos
rapeiros Outkast.O filme segue o
día a día da formación durante
seis semanas de intensos en-
saios previos a un dos seus es-
pectáculos. Puro punk.

Traitor
Dirixe: Jeffrey Nachmanoff.
Intérpretes: Don Cheadle,
Guy Pearce.
Thriller. EE UU, 2008 

Outra da colleita 2008 de Cineu-
ropa, neste caso thrillerde espio-
naxe, contraespionaxe, tramas,
subtramas , miraxes e aparencias
enganosas dirixido polo guio-

mes, O bico do oso, foi coprodu-
cida por España– optou ao Os-
carrepresentando a Kazakhas-
tán. Ritmo repousado, esteti-
cismo, introspección e grandes
escenas. O xaponés Asano –Za-
toichi, Hana, Gohatto– encarna
o lendario emperador.

Un gran día para elas
Dirixe: Bharat Nalluri.
Intérpretes: Frances
McDormand, Amy Adams.
Comedia. EE UU, 2008

O realizador indio Nalluri –res-
ponsábel da terceira entrega da
saga d’O Corvo, estreada direc-
tamente en vídeo, e dun tele-
filme sobre a traxedia do tsu-
nami de Tailandia con Tim Roth
de protagonista; o seu historial
non é que dea moitos estímu-
los– dirixe esta edulcorada co-

nista da apocalíptica O día de
mañá. Cheadle –Hotel Rwanda–
é o axente da CIA infiltrado nun
grupo terrorista que acabará
sendo sospeitoso de se pasar ao
inimigo. Pearce é o federal que
destapa a presunta traizón.

Bolt
Dirixen: Chris Williams
e Byron Howard.
Animación. EE UU, 2008

A aposta da Disney para o Nadal
é esta fita de animación, sobre as
andanzas dun supercán prota-
gonista dun famoso programa
televisivo, que un bo día se ten
que enfrontar á realidade do
mundo exterior aos estudios de
Hollywood onde transcorren as
súas aventuras de ficción cando,
por accidente, alguén o envía
rumbo a New York. Algo así
como cando Buzz Lightyear cae
das estrelas e descobre a dura re-
alidade dos  bonecos a pilas. Hu-
mor branco e voces de famosos
na versión orixinal con John Tra-
volta dándolle corda á estrela ca-
nina. A almibarada Miley Cyrus
–Hannah Montana–  ponlle cor-
das vocais á coprotagonista.

Xosé Valiñas

Crepúsculo
Dirixe: Catherine Hardwicke.
Intérpretes: Kristen Stewart,
Robert Pattinson.
Terror. EE UU, 2008

Logo de vender 20 millóns de
exemplares en todo o mundo, a
saga xuvenil de novela rosa vam-
pírica para adolescentes proto-
góticos, creada pola norteameri-
cana  Stephenie Meyer, chega ao
mundo do celuloide, na que xa
se anuncia, como primeira en-
trega dun novo serial que adap-
tará a saga literaria que leva ca-
miño de ser a sucesora do Harry
Potter entre os adolescentes que
comezan a tratar con distancia-
mento os universos escolares de
J.K. Rowling. Dirixe unha das rea-
lizadoras máis eclécticas dos últi-
mos anos, que pasa do sexo-dro-
gas-e-rock & roll adolescente de
Thirteená estampa mariana de
Natividade sen perder a com-
postura polo camiño.

Mongol
Dirixe: Sergei Bodrov.
Intérpretes: Tadanobu Asano,
Honglei Sun.
Épica. Kazakhastán-Rusia, 2008

Na liña do historicismo épico
chinés (penso nos filmes do es-
tilo d’O Emperador e o Asasino,
de Chen Kaige) vai esta lírica re-
creación da historia de Genghis
Khan coa que o director ruso Bo-
drov –un veterano que nos últi-
mos anos exerce de cineasta
apátrida, un dos seus úlimos fil-

Os protagonistas de Corazóns rebeldes. 

Fotograma de Bolt. Guy Pearce enTraitor.

Elenco de Crepúsculo.

Escena de Mongol. 

Imaxe de Un gran día para elas.
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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.

Do 12 ao 25 de novembro disputouse en Dresde a 38 olimpiada de xadrez. En 1927
celebrouse a primeira cita olímpica en Londres á que acudiron 16 equipos de 16 paí-
ses. En Dresde participaron 154 equipos de 152 nacionalidades. O equipo español
capitaneado por Jordi Magem e composto por Aleksei Shirov, Paco Vallejo, Miguel
Illescas, Ibragim Khamrakulov e Pablo San Segundo, acadou un excelente décimo
posto. O menorquín Paco Vallejo tivo unha gran actuación, logrou 9 de 11 puntos
posibles e foi medalla de plata no segundo taboleiro. Paco Vallejo está situado no
posto 55 no ranking mundial.

Cheparinov, Ivan 2696
Vallejo Pons, Francisco 2664

38th Olympiad (10). Dresden. 23.11.2008. 
C11: Defensa francesa. Sistema clásico.

Vallejo é moi coñecido en Galicia xa que
estivo varios anos en Mondariz na escola
de xadrez Kasparov-Marcote onde tamén
se formaron os galegos Iván Salgado e Da-
vid Lariño, todos eles entrenados polo
gran mestre Zenón Franco. 1.e4 e6 2.d4
d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 c5 6.Cf3 Cc6
7.Ae3 cxd4 8.Cxd4 Db6 9.Dd2 Dxb2Va-
llejo come este peón, sempre de dura di-

xestión 10.Tb1 Da3 11.Ab5 Cxd4
12.Axd4 a6 13.Tb3 De7= 14.0-0Chepari-
nov entrega valentemente unha peza a
cambio de ataque [14.Ae2 Dh4+ 15.g3
Dd8=] 14…axb5=+ 15.Cxb5 Dd8
16.Dc3 Da5 17.Cc7+ Rd8 18.Cxa8 Dxa8
19.f5 b6 20.fxe6 fxe6 21.De3 Dc6 22.Tc3
Ac5 23.Tf7 Aa6 24.Axc5 bxc5 25.Dg5+
Rc8 26.Dxg7 Td8 27.Dxh7? (Diagrama)
[27...Da4! aseguraba unha rápida vitoria
28.Tcf3 Dd4+ 29.Tf2 Da1+ 30.Tf1 Axf1
31.Txf1 Dd4+ 32.Rh1 Tf8-+] 27...d4?
28.Tg3 c4 29.Tf1 Dc5 30.Rh1 Dxe5
31.Tg8 Ab7 32.Txd8+ Rxd8 33.Dh4+

Rc7 34.Te1 Dg7-+ 35.Df2 e5 36.De2 Ac6
37.a4 c3 38.a5 e4 39.Td1 Cc5 40.a6 e3
41.Df1 Ce6 42.Tb1 e2! 43.Df2 Dg4
44.Df7+ Rd6 45.Df2 Rc5 46.Dg3 Dxg3
47.hxg3 d3! 48.cxd3 c2 49.Tc1 Rd4
50.Rg1 Re5[50...Re5 51.Rf2 Cd4±]0-1.

XADREZ       Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Froito da silva e da moreira. Esta gripe ía acabar con nós hai me-

ses, alguén se lembra dela. 2-Fixeron alusión, falaron de. 3- Nome

de muller, propio para unha labradora... Dunha forma ben coñe-

cida polas galiñas. 4- Arte de pesca que se practica cun aparello

formado por unha liña provista dun ou varios anzois que se arras-

tra pola popa da embarcación. Certa composición poética. 5-De

tal xeito. Vide nova, ou vara que se corta desta. 6-Saudou a alguén

cinguíndoo cos brazos. 7- Sal ou éster do ácido oleico que forma

parte da constitución da maioría de xabróns comerciais. A Comi-

sión Nacional que recomenda sempre subir o recibo da luz.8- En

Portugal dinlle así, aquí chamámoslle Roi. Grupos de dous ele-

mentos. 9- Compañía que leva a Estación de Autobuses de Vigo.

Amansalo, desbravalo. 10- Conxuntos de poboación unidos por

características comúns.11- Enfado ou carraxe que se sente contra

algo ou alguén. Concello situado ao Norte de Santiago.

Verticais:

1- Labrar superficialmente un terreo, especialmente de centeo ou

millo, para poder quitar as malas herbas.  Argola grande que se co-

loca ao extremo dunha vela, para que poida correr facilmente ao

longo dun pau ou un cabo. 2- Mobeis cunha superficie plana por

riba para pousar obxectos.  Pedra piramidal en que remata un dos

pinches do hórreo. 3- Corrente de carácter oficial propiciada por

un goberno ou órgano directivo. 4- Aparello de pesca, consti-

tuído por un tecido con nós finos que forman un retículo cadrado

ou romboidal. Punto de apoio da perna. Abrev. de auxiliar. 5-

Sentir un enfado ou irritación moi grande. Atadura. 6-Desprazá-

base a un lugar. Abreviatura de artículo. Fala, exprésate. 7- Sím-

bolo químico do argón. Cefalópodo.  8-Viaxe dunha aeronave. Río

astur-galaico. Querer, ter cariño. 9-Envolto ou comprometido cun

asunto. 10-Cociñado ao forno ou ao lume directo. Dentro deles.

11- Capa de sucidade que se forma na pel ou noutra superficie.

Que é de xeso ou semellante a el. 

Olimpiada de Xadrez.

SOLUCIONS

Crucigrama

Horizontais:
1-Amora.Aviar.2-Referíronse.3-Isidra.Oval.4-
Cacea.O.Oda.5-Así.Bacelo.6-
R.Apertou.X.7Oleato.CNE.8-Rui.R.Pares.9-
ATSA.Domalo.10-Comunidades.11-
Anoxo.Oroso
Verticais:
1-Aricar.Raca.2-Mesas.Outón.3-Oficialismo.4-
Rede.Pé.Aux.5-Arrabear.Nó.6-Ía.Art.Di.7-
Ar.Octópodo.8-Voo.Eo.Amar.9-Involu-
crado.10-Asado.Neles.11-Rela.Xesoso.

Autodefinido

Horizontais:

Empresarios.Seme.Orella.Ti.Encallar.Ara-

meo.Ao.T.Mali.Rotura.Pousar.Oso.I.Soco-

rrelo.Neira.II.Es.Aló.Soporte.Roncoso.Beo.

Verticais:

Estampinar.Meirao.Elo.Pm.Alusión.Reemi-

sor.C.E.Ne.Acaso.Socorro.Os.Ara.O.Ripo.Rela-

torio.Illouse.Rb.Ola.Rolete.Sarta.Óseo.

AUTODEFINIDO
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Alberte Ribero
A idea partiu de Antonio Corral,
cando decidiu pechar el
mesmo o ciclo completo,
dende a produción até a venda
directa ao consumidor. Agora
recoñece que a maior satisfac-
ción é ter o control, non depen-
der nin de industrias nin coope-
rativas. Con corenta vacas pro-
duce e vende como leite do día,
máis de douscentos mil litros
anuais, na comarca do Deza e
en Compostela, porta a porta,
como se facía antes coas calde-
reitas, pero hoxe nas mellores
condicións de seguridade ali-
mentaria e calidade. Ampliou,
hai oito anos, a explotación,
alugando terreos a cen euros a
hectárea, unhas corenta en to-
tal, a maior parte de poula e en
situación de minifundio, co ob-
xetivo de ir dependendo cada
vez menos do penso.
PPoorr  qquuéé  eessttee  pprrooxxeeccttoo??
Esencialmente por que queria-
mos ter o control do que pro-
ducimos, que ningunha indus-
tria nos fixase os prezos se-
gundo lle viñese ben. Incluso
as cooperativas se convertiron
en empresas de servizos, ofre-
cen unha maquinaria, pero
non serven para máisnada.
Agora dende a herba que come
a vaca, até o reparto do leite fa-
cémolo nós. É moito traballo xa
que me teño, ás veces, que
multiplicar, pero depende
todo de min, dende segar a
herba ou munguir, até repartir

Federico Cocho

D e seguro que con mil Mar-
cos este país sería outra

cousa. Galicia non necesita mil
primaveras máis, como adoita-
mos repetir nos nosos rituais li-
terarios. Galicia necesita clonar
Marcos, repartilos ben de norte a
sur e deixalos facer. Outro galo
cantaría.

Pero Marcos, por desgraza,
non hai máis ca un. Só temos un
e andamos a mimalo estes días,
xusto cando saca un novo libro.
Desde Ourense para o mundo,
un clamor cívico reivindica o im-
pagable labor do Marcos Valcár-
cel historiador, animador e orga-
nizador. Do referente da cultura
galega na cidade de Otero Pe-
drayo. Do intelectual convertido
en punto de encontro cultural
ao longo de media vida dedi-
cada, con discreción e xenerosi-
dade infinitas, a espallar saber.
Literario e histórico, sobre todo.

E sempre desde un compro-
miso galeguista aberto e integra-
dor, prefectamento reflectido
nesa súa perenne expresión be-
atífica, mesmo merecente de
compartir gloria pétrea co so-
rriso do profeta Daniel, alí no
alto do pórtico compostelán.

Durante a homenaxe do sá-
bado, lembreino coa esa mesma
faciana pacífica mentres o irmán
Sandoval, cos pés enriba da
mesa por cousas da circulación,
corrixíanos as traducións de
grego nos anos dos Maristas. Co
mesmo aire anxelical e imposi-
ble que levaba o día do noso re-
encontro andaluz, vestidos de
caqui os dous no 1981. Con esa
mesma serenidade sabia coa
que fai cultura e fai país. A dos
bos e xenerosos, que aínda non
somos quen de clonar. Iso si que
sería I+D+i estratéxico. �

MIL MARCOS
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Xan Carballa

Cando lle quedan cin-
cuenta días de presi-
dencia interina, George

W. Bush vén de darse na televi-
sión uns golpes de peito e láiase
de que o gran fallo da súa presi-
dencia foi soster que en Iraq ha-

bía armas de destrución ma-
siva. A ONU, á que lle quixeron
colar a trola, debería encabezar
un movimento para pedirlle ao
texano que pida o ingreso en
Guantánamo en compaña de

José María Aznar, que é hoxe o
único político no planeta que
segue a soster que todo se fixo
ben e que “ninguén dubidaba
de que esas armas existían”.  A
falta de Tribunal Internacional,
as disculpas de Bush, logo da
orxía de sangue e destrución

que, en palabras del mesmo, re-
trotraeron a Iraq á Idade Media,
son algo máis que un sarcasmo.
É coma se os xerarcas de Hitler
declarasen en Nuremberg que
eles tiñan boa intención pero
que se lles foi a man. Que a in-
tención é o que conta.�

1.336
anosaterra

MEA CULPA

Unha explotación gandeira lalinense véndelle directamente ao consumidor leite do día. É a única de Galiza que o
fai baixo o amparo de calidade ecolóxica. Sen conservantes nin aditivos, engarrafada en botella de cristal, este ‘leite
cru’, como dí o eslogan ‘coma o de antes’, mantén todas as cualidades naturais, incluso conserva a manteiga.

8 400021 303104

01336

o leite e abrir novos mercados,
coma se fose un comercial.
TTeenn  aacceeppttaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddoo
ccoonnssuummiiddoorr??
No lugar que vendemos a pri-
meira botella, enseguida am-
pliamos clientela entre os veci-
ños, por que se dan conta de
que o leite ten todas as cualida-
des, que en procesos de pasteu-
rización perde. Antes tamén

nolo vendían dous establece-
mentos, pero xa decidimos que
mellor é a venda directa ao con-
sumidor. Aguanta tres días,
pero se o ferves, ese tempo am-
plíase. Como digo eu, é pór a
vaca na mesa directamente.
FFoorroonn  ppiioonneeiirrooss  nnoo  aalluuggaa--
mmeennttoo  ddee  tteerrrraass  aabbaannddoonnaaddaass??
Era a maneira de medrar. Hai
oito anos que comenzamos a

alugar pequenas leiras, a maio-
ría de barbeito, co que obtíña-
mos forraxe de calidade para
as vacas e non a prezos desor-
bitados, coma está hoxe o
penso. Custábanos cen euros a
hectárea. Ten en conta que
para non depender en exceso
do penso cada vaca necesita
máis de unha hectárea ao ano. 
DDeeiixxaarráánn  ddee  uussaarr  ppoorr  ccoommpplleettoo
oo  ppeennssoo??
É complicado a curto prazo,
pero en dous ou tres anos, con
máis millo e cebada, o penso
será algo testemuñal na nosa
explotación. Será bo para o pro-
duto final, que terá máis cali-
dade e tamén para a economía
de granxa, tendo en conta o in-
cremento dos prezos no último
ano que se dispararon. É prefe-
ríbel pagar en aluguer de terras
que en penso, pero para iso ta-
mén temos que ir a razas con-
cretas, non dependentes deste
produto. Hoxe traballamos con
parda alpina, roxa sueca e levi
que son as que máis se adaptan
ás nosas intencións. 
TTaamméénn  éé  ccrrííttiiccoo  ccooaass  ccooooppeerraa--
ttiivvaass  ggaannddeeiirraass??
Apenas lle dan saídas ao gan-
deiro. So se adican a xestionar
maquinaria, levar a contabili-
dade, o que podería facer cal-
quera axencia, pero cando as
empresas as apretan, a forza
que teñen é mínima. Tes o
caso recente da cooperativa de
aquí, do Deza, con Leite Río,ao
final tivo que achantar.�

Antonio Corral, gandeiro
‘Reparto o leite do día a domicilio’

’’Galicia necesita clonar
Marcos, repartilos ben

de norte a sur
e deixalos
facer” 
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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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