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Marcos Valcárcel.

ANOSATERRA

En apenas catro meses, despois
de anunciarse o proxecto a finais
do mes de xullo, Xornal de Galicia chegou aos quiosques aumentando a oferta informativa,
“un medio disposto a aportar información con criterio e calidade, en clave galega (...) un medio
aberto ás distintas sensibilidades
presentes na sociedade, nas que
se observa con atención perspectivas galeguistas e progresistas que, se cadra, precisan ter
máis proxección da que teñen”,
encabeza no editorial-manifesto
co que inician a súa andaina.
Nun caderno extra, con portada de Menchu Lamas, o rotativo presentou o cadro de persoal,
cunha media de idade moi nova,
e os seus obxectivos. En palabras
da subdirectora, María Val, “temos claro os membros do equipo que conforma este novo medio, xornalistas bregados en mil
batallas e formatos, e xoves promesas que darán moito que falar, que imos facer o medio onde
a nós, se fósemos só público, nos
gustaría acudir en busca de
apostas informativos pouco
acomodadas, de análises e interpretacións sen medias tintas e de
opinións libres”. De feito o xornal abre con varias páxinas de
opinión e dous editoriais. A xefa
de Opinión, Lucía L. Bayo, xustifícao, “buscamos un modelo de
xornalismo de opinión baseado

Portada de Menchu Lamas para o extraordinario do Xornal de Galicia.

na interpretación dos feitos a través de diferentes xéneros”.
O xornal mistura as dúas linguas oficiais, como explica o director no caderno de lanzamento, “o idioma galego é unha
das asignaturas pendentes da
prensa e será un dos nosos valores principais: a utilización do
galego, xunto co castelán, en todas as seccións, independentemente da temática, será o noso
primeiro compromiso para a
normalización da cultura propia e a creación dun espazo común cultural e político”.
O vehículo dixital de Xornal
de Galicia será o portal
www.xornal.com e no staff xunto a X.L.Gómez e María M. Val
están os adxuntos á dirección
Xabier R. Blanco (Política e investigación) e Lucía L. Bayo
(Opinión) e nas xefaturas de sec-

ción, Silvia Carregal (Edicións e
Suplementos), Doda Vázquez
(Galicia), Anxos G. Fonte (Cultura e Sociedade), Mónica Martínez (España e Mundo), Xaime
Calviño (Deportes) e Lara Graña
e Serxio Barbeira (Economía)

DOMINGO DOCAMPO PRESIDENTE DA
EDITORA. O ex-reitor da Universidade de Vigo, Domingo Docampo, é o presidente da empresa editora na que Ramón
Barral aparece como vicepresidente económico de Xornal de
Galicia SA. Completan o consello de administración Xavier
Martínez Cobas (conselleirodelegado), Xosé Piay, Miguel
Barros, Fernando Filgueira, Manuel Gallego Jorreto, Victorino
Núñez, Xavier Rey e Xosé Luís
Gómez. A secretaria do consello
é a letrada Paloma Vázquez.G

ai cinco ou seis anos, nos
últimos do goberno do
PP en Galicia, a AGE pactou
coa TVG un grande avance para o libro galego: o minuto do
libro. A través dese minuto, ao
final do telexornal do mediodía, dedicábaselle atención cada día a un libro en lingua galega. En comparación co tempo
que se lle dedica ao fútbol, non
se pode dicir que un minuto
fose un luxo, pero aquela foi
unha enorme conquista no camiño da visibilización do libro
galego. Incomprensiblemente, coa chegada do novo goberno e o relevo na dirección
da CRTVG, o minuto do libro
desapareceu. A AGE reclamou
en diversas ocasións a recuperación dese minuto para o libro galego nos informativos da
TVG, pero a dirección parece
non querer asumir o papel de
servizo á cidadanía que deben
xogar os medios públicos galegos. Ao contrario; o libro e a
lectura foron os grandes ausentes da TVG durante toda
esta lexislatura. Na TVG hai
bos profesionais, capaces de
dignificar a cultura do libro na
pantalla, pero o único e valioso
programa existente, “Libro
aberto”, é relegado á unha e
cuarto da madrugada, nun horario de exclusión. Fronte á Radio Galega, que se constituíu
nun modelo de compromiso e
defensa da nosa cultura, a TVG
converteu o libro e a lectura en
marxinais. Puidémolo comprobar, unha vez máis, a pasada semana no Cultur.gal. ¿Onde quedou o cometido de televisión pública ao servizo da
lingua e da cultura galegas?
¿Quere a TVG ser unha mímese das cadeas comerciais? ¿Por
que se lle ten máis medo ao
control parlamentario do PP
que ao obxectivo de construír
unha auténtica televisión pública de calidade ao servizo
dos intereses sociais e culturais
de Galicia? G

’’

ATVGconverteuolibro
e a lectura en marxinais”
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Un artigo de M. Vilas en A Nosa Terrapremio de Xornalismo Galicia Innovación. O traballo do xornalista Manuel Vilas, 'Nace a primeira falante artificial de galego', publicado en A Nosa Terra, recibiu unha mención especial na
VI edición do Premio de Xornalismo Galicia Innovación.O resto dos galardoados nesta VI edición do Premio de Xornalismo Galicia Innovación son Pilar
Mera Rico, que acadou o máximo recoñecemento polo seu traballo “As bacterias non puideron co Prestige”, publicado no xornal La Opinión; e Manuel
Vivente García, Marta Vila Taboada e César Martínez Pérez, por 'Nanotubos',
emitido no programa da Radio Galega Efervesciencia.G

INFRAESTRUTURAS CULTURAIS

A outra ‘cidade da cultura’ de Fraga
Instalada en Vilalba, ten máis de corenta
anos de historia, coincidindo
co esplendor do político que lle deu nome
Antonio Cendán

En 1970, apenas uns anos despois de que se rematasen os primeiros edificios de educación
primaria e bacharelato de Vilalba, ambos os centros recibiron o
nome de “Cidade Cultural Manuel Fraga Iribarne”, en honra
ao político que, até un ano antes, ocupara o Ministerio de Información e Turismo, no Goberno de Franco. A eles engadíase tamén o espléndido edificio
dunha biblioteca que, dez anos
despois, seguía a ter os mesmos
títulos que cando fora inaugurada. E ese mesmo ano, o concello
vilalbés dedicáballe un busto,
no pleno centro histórico da capital chairega, a tan “ilustre vilalbés”, fronte a casa onde nacera e
na que está previsto que se instalen as dependencias da futura
fundación que leve o seu nome.
Os centros educativos alzábanse en edificios idénticos a outros existentes nos barrios madrileños de Villaverde ou Vallecas ou nas localidades de Tomelloso, en Ciudad Real ou na vila
leonesa de La Bañeza. En 1975
construíuse outro centro de EXB
denominado “Colexio Nacional
Mixto Comarcal” para un censo
superior aos 2.000 alumnos, o
que urxiu facer un novo centro
que se inauguraría en 1977. Posteriormente faríase tamén un
centro de formación profesional
e outros de preescolar.
A finais do século XX, os xa
vetustos e descordinados locais
académicos, desde o punto de
vista arquitectónico e estrutural,
vivían a súa última madurez. A
reconvertida e mastodóntica
obra que fora medrando dende
os anos sesenta até o século XXI
coincidía en esplendor co persoeiro ao que estaba adicado,
entón presidente da Xunta de

’’
Ácidadecultural,haique
unir unha biblioteca, tamén
co nome de Fraga, un busto
en pleno centro e unha
futura Fundación”

Galicia, tamén estaba embarcado na construción dunha enorme Cidade da Cultura a máis de
cen quilómetros de Vilalba.G

Os Fraga da vella academia
En 1966 inaugurábase o Instituto de bacharelato que formaría parte do entorno da “cidade cultural Manuel Fraga
Iribarne” e que substituía a
vella academia vilalbesa. Por
esta academia, emprazada

nun fermoso edificio que se
alza no xenuíno barrio da Ferrería, pasaran persoeiros tan
brillantes coma Ramón Chao,
o médico Emilio Bouza, o maxistrado do Supremo López
Eimil ou os catro irmáns Fraga

Iribarne, todos eles falecidos,
agás Manuel, o maior.
Por desgraza poucos se
lembran xa daquel mestre,
Manuel Fraga Barreiro, sen
parentesco cos outros Fraga, e
que propugnaba os métodos

de Giner de los Ríos e que fora
represaliado primeiro por
compañeiros de corporación
republicana e logo polo franquismo, que o apartou da
educación para envialo ao
mundo ferroviario.G

O queixo, o capón e o ministro
Dicir Vilalba é sinónimo de
Fraga Iribarne. Dende que nos
anos cincuenta, Ruíz Giménez
lle concedera un alto cargo no
Ministerio de Educación, o nome da capital chairega asociouse ao do político conservador. Fillo dun emigrante cubano de comezos do século XX,
Manuel Fraga é o maior de doce irmáns. O seu pai sería, por
dúas veces, na preguerra, alcalde de Vilalba, e del, manifestou o fundador do PP, que
herdara a fascinación pola vi-

da pública. O seu ascenso político, que comeza en 1962 co
seu nomeamento como ministro de Información e Turismo, dálle á vila que o viu nacer
tanta universalidade coma lle
deran o queixo de San Simón
ou o mesmísimo Capón, manxares vilalbeses por excelencia
e polos que el mesmo sente
gran predilección.
Fraga sempre é noticia na
súa pequena patria. Non hai
evento ou circunstancia do século XX que non se asocie a

súa figura. Así, lugares emblemáticos, coma os centros académicos, o complexo deportivo da Magdalena, o Parador de
Turismo ou o Auditorio, que
leva o nome de Carme Estévez,
en honra da súa dona, falecida
en 1996. O político conservador, que sempre facía mención a Vilalba nas roldas de
prensa posteriores ás convocatorias electorais, pode gabarse de ser profeta na súa terra. Cando ninguén apostaba
por el, nas eleccións munici-

pais de 1979, a súa formación
política, por entón denominada Coalición Democrática, obtivo a maioría absoluta, que se
repetiu sempre. O seu partido
gañou todos os comicios con
maiorías que chegaron a ser
superiores ao 90 por cento.
Fraga en Vilalba transcende o propiamente político para ser un fenómeno social que
marcou a varias xeracións de
vilalbeses. Coma lle dixera a
xornalista Victoria Prego: ¡Xenio e figura até a sepultura!G
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DESENVOLVEMENTO DO MEDIO RURAL

CIMA
María Xosé Queizán

C

IMA, asociación de mulleres cineastas e de medios
audiovisuais, agrupa directoras, guionistas, produtoras e
críticas de toda España. O motivo de asociarse é comprobar
a escasa presenza de mulleres
na industria cinematográfica.
Para analizar a situación, vén
de celebrarse en Madrid o I Encontro Internacional de CIMA,
con asistencia tamén de profesionais de Latinoamérica.
O lugar elixido foi o vangardista auditorio deseñado por Jean Nouvel arrimado ao Museo
Raíña Sofía. Inaugura o congreso a vicepresidenta do goberno,
Mª Teresa Fernández de la Vega
que non só deu un magnífico
discurso, senón que adquiriu
compromisos para apoiar as
reivindicacións das cineastas.
Durante tres días, sociólogas,
historiadoras, realizadoras... deron conta do actual desequilibrio: as mulleres non pasan do
13 por cento na dirección, un 15
por cento e 20 por cento como
guionistas e produtoras. Só un
17 por cento son elixidas para
participar nos xurados. O seren
maioría os directores inflúe na
visión patriarcal dos filmes onde o 80 por cento dos protagonistas son homes, as mulleres
non toman a iniciativa, aparecen sempre a carón de homes e
nunca coinciden dúas mulleres
xuntas. Todas constatan que o
cine español non reflicte a realidade das mulleres actuais, nin o
rol que ocupan na sociedade.
Os homes participantes nunha
mesa, como o director de TVE,
o de Cultura, o presidente de
FAPAE, confesaron o seu bochorno ante a situación e prometeron seguir fomentando a
paridade e a presenza de mulleres nos audiovisuais. Tamén a
presidenta da Academia de Cine ou a do Ministerio de Cultura. O negativo: só dous ou tres
homes nun auditorio ateigado
de mulleres.G

’’

Oserenmaioría
os directores inflúe na visión
patriarcal dos filmes
onde o 80
por cento
dos protagonistas
son homes”

Explotación de cachena en Redemuíños (Quintela de Leirado). Á dereita, gando caprino en Allariz.

O gando como arma contraincendi
Perto de setecentas mil hectáreas de monte están
abandonadas en Galiza. Só é productiva o 34% da
superficie, a metada que no resto da UE. Agora,
corenta e tres proxectos de silvo pastoreo de
gando vacún caprino e cabalar, en alta montaña,
tratán de demostrar que é posíbel darlle valor ao
monte e de paso frear os incendios
Alberte Rivero [TEXTO & FOTOS]

A

s actuacións anunciadas, ou xa en marcha,
de posta en uso do
monte engloban xa
máis de dezaoito mil hectáreas.
A maioría destas explotacións
concéntranse en Lugo e Ourense. Os proxectos ourensáns
atenden de maneira especial a
conservación e desenvolvemento das razas de gando en
perigo de extinción, a vaca cachena, caldelá e conso frieiresa.
Onde están en marcha este tipo
de explotacións, o risco de incendio redúcese a cero.
Os proxectos roldan os sesenta mil euros de investimento inicial, van dende as case duas mil
hectáreas de unha explotación
conxunta de gando vacún de
carne, cabalar e cabrún no Penagache, concello de Verea, até as
duascentas de Auga Tallada en
Carballeda de Avia. Son en total
unhas dezaoito mil hectáreas as
que están incluidas, en zonas de
alta montaña, que até o de agora
mantiñan toxos e maleza.
Este tipo de gandeiría nece-

sita grandes extensións, a maioría apousenta en montes comunais alugados. Aínda que os
prezos difiren segundo o terreo,
duascentas hectáreas poden
custar ao ano perto de catro mil
euros. Este tipo de explotación

non é incompatíbel coa zona
reforestada. En Laxa Moura, no
concello de Xove, a comunidade ten cento trinta e seis hectáreas de masa arborada, agora
noutras trescentas vinte e cinco
implantouse unha explotación
con duascentas vacas e cen cabalos, con renovación do pasteiro en máis de cen.
Algo semellante acontece
en Sabaxáns, concello de
Mondariz, onde dezaoito comuneiros aproveitaron seiscentas cincuenta hectáreas
para manter máis de trescentas cabezas de gando.
Mais, para a maioría destes

proxectos, un dos obxectivos
prioritarios é evitar os lumes.
Así o entenderon en Penamá,
no concello de Allariz, monte
comunal de máis de trescentas
hectáreas que na actualidade
mantén setenta e cinco cabezas de gando vacún de raza limiá, animais que actúan no
monte como desbrozadoras e
reducen as posibilidades de incendio ao mínimo.
Demostrado quedou no ano
dous mil cinco, cando este
monte actuou como devasa ao
atallar un lume procedente de
Rairiz que amenazaba con chegar á vila alaricana.

Biocoop, unha empresa de Verín,
comercializadora de carne ecolóxica
Buscarlle saída comercial a estas razas de gando: cachena, frieiresa,
vianesa, caldelá e limiá antollábase
excesivamente complicado anos
atrás. En comparación con outras
razas produce moita menos carne,
ao que hai que engandirlle que algúns padais non están afeitos ao
seu sabor.
En 1998, once gandeiros constituiron en Verín a empresa Biocoop, que a maiores de actúar como
cooperativa e ofrecer servizos, trata
de darlle valor no mercado a este tipo de carne, resaltando os seus caracteres ecolóxicos, xa que moitos
de estos animais mantéñense sen
probar o penso.

’’

Herminio Gil promove
unha cadea de
restaurantes Enxebres”

Na actualidade, arredor de Biocoop hai vinteoito gandeirías, tres
de produción ecolóxica, nove en
Ternera Gallegae as catorce restantes en ecolóxico extensivo, carne
que transforma e vende directamente a empresa.

CADEADERESTAURANTESENXEBRES.
No futuro, a este mercado haberá

que engadir os restaurantes Enxebres, cadea de establecementos
que abrirán en Madrid, Barcelona e
Bilbao, impulsados por Herminio
Gil, un verínense anos atrás vencellado ao mundo do turismo, e que
pretende dar un salto cualitativo
no mundo da restauración ofrecendo exclusivamente este producto de alta calidade e ecolóxico.
Tamén, entre os proxectos de
futuro, e a maiores do aumento da
presenza no mercado, está a instalación de web-cam nas gandeirías
para que os clientes poidan ter contacto visual cos animais e ver en directo o proceso ecolóxico dende o
nacemento até o engorde.G

>>>
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Roberto Álvarez

‘A gandería de alta montaña
é un seguro contra o lume’

ncendios
’’

Ovacúnderazalimiá
actúa no monte como
desbrozadora e reduce as
posibilidades de incendio”

CRÍTICAS DOS CAZADORES. Os máis
críticos con este tipo de explotacións extensivas son os cazadores que defenden a universalidade do monte e critican as
cercas, a pesar de que os gan-

>>>

deiros permiten o seu paso.
Boa parte destas iniciativas
gandeiras enfrontáronse a reclamacións xudiciais por dereitos de paso ou a veciños contrarios a opinión da maioría que
decidiu alugar o monte. No lugar de Bangueses no concello
de Verea, houbo manifestacións en contra da explotación
de cachena.
Na actualidade, está en fase
de creación a Asociación de
Gandeiros de Alta Montaña,
para dar a coñecer este tipo de
explotacións e informar á opinión pública das ventaxas das
mesmas.G

A maiores da loita contra o lume, estes proxectos tratan de
fixar poboación no rural máis
desabitado, especialmente
xente nova. En Amoroce, no
concello de Celanova, o titular
é Roberto Alvárez que, aos
seus trinta e sete anos, é o gandeiro máis novo das corenta
explotacións de silvo pastoreo.
Chegou a este sector descoñecido para el, hai apenas uns
anos, pero das súas palabras
dedúcese que é unha viaxe
sen volta.
Tres anos atrás, cando un
incendio debastou o monte
entre Amoroce e Santa María,
e mentres mantiña a loita contra ese lume, tan individual coma inútil, decatouse de que a
maneira de valorizar esa zona
e que non volvese arder era
unha explotación gandeira de
alta montaña.
Con moitos esforzos convenceu os veciños de Amoroce, para que lle alugasen un total de cento vinte e cinco hectáreas actualmente pechadas,
con máis de cinco mil setecentros metros de cerca, espazo
no que conviven corenta cabezas de gando vacún, con zonas futuras de reforestación e
cinco hectáreas de pasteiro.

RESISTENCIAS VECIÑAIS. Para este
gandeiro é difícilmente com-

presíbel que un monte abandonado de repente sexa cobizado por unha hetéroxenea
agrupación de intereses mal
entendidos. Todo estes problemas acrecentáronse cando cercou o monte alugado.
Dúas veces lle destrozaron as
portas de paso da explotación, a pesar de que permite o
acceso a cazadores e veciños
que fan da pista de bordeo da
gandeiría, un lugar de recreo
e deporte. “Veñen moitos veciños a disfrutar do monte,
antes era imposíbel, por que
non había maneira de pasar
coa maleza e agora a pista de
zaorra é un paseo ideal”.
En breve reforestará parte
da explotación. Os primeiros
anos é incompatíbel co gan-

do, pero no futuro será o propio gando o que manteña
desbrozada a zona da arboreda. Para Roberto esta convivencia “é fundamental, por
que con maquinaria sería imposíbel”.
“Aquí, máis ala do investimento económico, di Roberto
Álvarez, hai que ter en conta
que costa máis de tres mil euros desbrozar unha hectárea
de monte e moitas horas de
traballo”.
A isto, cómpre engadir as
dores de cabeza causadas polos excursionistas de quads.
“Destrozan as pistas de zaorra
e veñen en macro excursións,
mesmo doutros lugares do estado onde estas actividades
non están permitidas”.G
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A ESCADA
Francisco Carballo

N

ove de decembro, sobe a
bolsa porque as medidas
de Obama a reanimaren a
economía lle son gratas. Do 5
ao 7 dixeran no Foro Social
Galego, en Santiago, que esta
crise neoliberal sacudía máis o
sistema global que as dos anos
1991 e 2001: un fracaso rotundo, non unha derrota final.
Todo está por ver.
Afirmei, o mes pasado, que
Obama era unha esperanza.
Reafírmome: é un triunfo do
humanismo e a derrota do racismo. Mais o seu proxecto
económico é escuro e os seus
colaboradores, os xa nominados, dan impresión de seguidismo “clintonián.” Tamén
nisto a incógnita pide espera.
Agárdanos unha escada de
sobe e baixa para que todo siga
igual? A actuación dos poderes
así o suxiren. Todas as medidas
tomadas en Europa están na liña do capitalismo financieiro.
Para o día 11han voltar a intentaren algunha unidade os dirixentes europeos. Hai escasa
perspectiva de consenso e menos de cambio de liña. Ora ben,
hai pobo organizado. Hai experiencias mundiais de mutación
desde o presente cara outros sistemas económicos e sociais. No
FSGal brillaron as expectativas
“cara outro mundo posíbel”.
É ben certo que nos partidos
estatais en “turno” non hai signos de saída deste capitalismo.
Non vou lembrar a campaña
do Sr. Bono a prol do neoliberalismo, pero sí do continuismo
Zapatero. Felipe González
sempre a privatizaren, sempre
a “centralizaren” cara a dereita
a produción e o reparto. Quédanos un terceiro de a bordo:
acercarse ás masas, recoller as
súas arelas…; ouvimos con silenzo a afirmación de A. Quintana: “Que non haxa cidadán a
careceren de alimento, vestido
e vivenda”. Iso é subir pola escada sen volta. Iso é trama para
o cambio sistémico.G

’’

Ébencertoquenospartidos
estatais en ‘turno’
non hai signos
de saída deste
capitalismo”
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Goretti Sanmartín, lingüista da Universidade da Coruña

‘As mulleres abandonan
o galego por presión social’
María Obelleiro

“Arma política”, así cualificou o
PPdeG unha campaña que ao
seu ver “estigmatiza as mulleres que libremente usan o castelán”. Pero as críticas á iniciativa da Universidade da Coruña
(UdC) non só procederon dos
conservadores. A concelleira
socialista Carme Marón tamén
a censurou por vincular violencia de xénero e lingua. Pola súa
banda, Salvador Fernández
Moreda, presidente da Deputación da Coruña, apuntou que
o manifesto“non representa a
opinión da deputación, nin do
presidente nin do grupo de goberno”. Non toda a sociedade
entendeu o significado da ‘violencia idiomática’ que presiona
as mulleres para que se decanten polo castelán. Goretti Sanmartín Rei (A Estrada, 1964), directora do Servizo de Normalización Lingüística da UdC, explica o contido da campaña.
Por que as mulleres adoptan
unha lingua que as lexitime socialmente?
Unha das maneiras de se protexeren é utilizar a lingua considerada de prestixio para seren menos criticadas porque as mulleres son máis vulnerábeis socialmente. E non é algo específico
do caso galego. As mulleres foxen de todo o que pode ser un
estigma e procuran utilizar esa
norma, lingua ou pronuncia de
prestixio para conseguir respecto. Esta situación afectoulles ás
clases medias e elevadas, xa que
as clases populares ao longo dos
séculos só tiveron a posibilidade
de aprender galego.
Pódese falar de ‘violencia idiomática’ para que as mulleres
abandonen o galego?
Desde unha perspectiva social,
por suposto. As mulleres abandonan o galego por presión social, por seren en certa maneira
vítimas dun sistema que así o
fai. Sempre se falou de violencia desde o grao máximo, de
morte, de castigo físico... pero a
violencia ten outros moitos
chanzos e un deles é a presión
social para que usen a norma
ou a lingua de prestixio. Iso non
significa que teñamos que culpar as nais que ensinaron en
castelán os seus fillos e as súas
fillas sendo elas galegofalantes.
Como foi acollida a campaña?

Goretti Sanmartín, directora do Servizo de Normalización Lingüística da UdC.

’’

Enningúnmomento
a campaña acusa
aos castelán falantes
de maltratadores”

A campaña dirixíase desde o
mundo universitario ás clases
medias e elevadas para provocar a reflexión sobre a cuestión
idiomática en relación ao xénero. Moita xente se achegou a nós
para comentar que a súa percepción social xa era esa. Tamén
foron moitas as persoas que deixaron textos e comentarios na
páxina web da campaña. Así
que podemos dicir que a campaña funcionou ben. Con todo,
houbo algunhas interpretacións
pouco relacionadas co noso discurso. Mesmo dixeron que acusamos os varóns e os castelano-

?

UERE SABER MÁIS?
Para, contra a violencia, recuperarmos a lingua é unha campaña
da Universidade da Coruña
(UdC) en colaboración coa Concellaría de Normalización do
concello herculino.

falantes de maltratadores, pero
en ningún momento acusamos
os castelanofalantes. Houbo un
interese, relacionado con cuestións políticas, de buscar un enfrontamento fácil ao terxiversar
as palabras. A campaña quería
render unha homenaxe a todas
as mulleres vítimas a través da
lingua porque a palabra moitas
veces é utilizada para insultar e
para descualificar. Nós simplemente procuramos a reflexión
da sociedade para loitar contra a
violencia e para chamar a atención sobre todas as situacións de
dominio teñen unha ligazón. O
que puxemos na campaña e no
manifesto está en consonancia
coa tradición do pensamento
sociolingüística como coa tradición de pensamento nacionalista galego. Desde sempre, no nacionalismo houbo un intento de
animar as mulleres a empregar
a nosa lingua.
Tiveron esas críticas que ver
coa situación lingüística do
Concello da Coruña?
En xeral, houbo unha utilización
como arma política fácil porque
hai unha oposición clara a todo
o que saia desde o concello e
desde algún ámbito que intenta

A.G.N.

incidir na normalización. Esta
non é a primeira vez que se manifestan publicamente respecto
de cuestións que teñen que ver
coa defensa do galego, pero os
que están en belixerancia extrema en todo o que o galego ten
acto de presenza non son representativos. Na cidade da Coruña
existe hoxendía unha intención
de conseguir que se restaure e se
recupere o galego en determinados usos sociais de prestixio.
Como mudar a relación entre
lingua e xénero?
Cómpre crear conciencia para
conseguir que as mulleres utilicen o galego en todos os ámbitos e tratar de incentivar as medidas que promovan a reflexión.
Ás veces necesítanse recursos e
diñeiro para transformar a realidade, pero outras necesítase
discurso e é aquí onde pode
contribuír a universidade. Outra
das maneiras é incentivar as
mulleres a ler en galego e a ler
pensamento en galego. Existe
moi pouco coñecemento sociolingüístico e as veces a sociedade fai reflexións moi pouco serias, moi pouco fundamentadas
e con moi pouco rigor respecto á
situación das linguas.G
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Que son?
Son as herdeiras naturais de
programas de mensaxería
instantánea combinados
cos chats e consisten en páxinas web na que as persoas
rexistradas relaciónanse
por escrito e en tempo real
coas súas amizades. Estas
son protagonistas e testemuñas de todas as conversas que se producen como
se todas elas estivesen sentadas ante a mesma mesa.
Arredor deste servizo gratuíto, as empresas promotoras buscan amigos comúns entre os usuarios,
xestionan ofertas de traballo ou envían publicidade.
Constitúen unha ferramenta para facerse promoción
en internet mais rematan
roubando demasiado tempo a quen as empregan.G
Composición sobre un deseño de MIGUEL VELOSO

Atrapados polas redes sociais
da internet
Os usuarios de páxinas como Facebook
ou Myspace invisten horas en relacionarse
cunha lista de amigos que medra
de forma interminábel
H. Vixande

Desde hai tres anos, as redes
sociais son protagonistas senlleiras da internet. Millóns de
persoas relaciónanse entre elas
nun sistema que facilita unha
conversa en liña na que interveñen varios usuarios ao mesmo tempo. “Facebook axúdate
a comunicarte e compartir a
túa vida coas persoas que coñeces”, indica a páxina inicial
dunha desta redes.
Basicamente, Facebook
ofrece atopar amigos, relacionarse con eles e procurar traballo. Con funcionalidades semellantes están servizos como
Twitter –cuxa adquisición negocia na actualidade Facebook–,
Tuenti, MySpace ou Keteke, a
rede social que vén de crear serodiamente Telefónica. Esta
empresa incorpórase ao fenómeno cando páxinas como Facebook contan cunha versión
en galego, o que pon de manifesto as dificultades de compañías como esta para facer fronte
aos retos que formula a internet.

Gonzalo é un ilustrador que
traballa por conta propia e que
emprega este instrumento para
“conversar cos amigos, saber de
eventos ou iniciativas que me
interesen, recordatorio de aniversarios e tamén para anunciar os meus eventos ou mostrar os meus traballos a un público máis xeral que non me
buscará na web”. Admite que o
ten “aberto sempre porque me
van chegando mensaxes”, aínda que matiza que a “atención é
outra cousa, procuro que non
sexa demasiada”.
Algunhas persoas empregan
estas redes para comunicarse. É
o caso de Paula, que indica que
“as uso para estar en contacto
coa xente e para que saiban como estou”. Outras, como Dori,
mesturan o utilitarismo co lecer:

?

UERE SABER MÁIS?
www.facebook.com
www.myspace.com
www.tuenti.com
www.twitter.com
www.keteke.com

“úsoas para comunicarme cos
meus amigos, porque eu son
moi preguizosa para mandar correos e isto é mais divertido, ves
as fotos e tamén podes chatear
coa xente que está conectada”.

NATUREZA DO NEGOCIO. As redes sociais son servizos, mais tamén
negocios. Os recursos económicos extráenos da publicidade,
por iso fomentan as visitas a estas páxinas. Un sistema empregado habitualmente consiste en
xerar moito tráfico de conversas
entre os usuarios. Normalmente, cada persoa rexistrada inclúe
unha lista de contactos cos que
traba relación mediante unha
solicitude, mais a propia páxina
encárgase de suxerirlle nomes

’’

Écapazdedestruíraúltima
traza de produtividade
que lle quedaban
aos meus días”
[Mariano Amartino]

’’

Istoémais divertido,
ves as fotos e tamén
podes chatear coa xente
que está conectada”
[Dori]

Os perigos da novidade
Como novidade que son, as
redes sociais non están
exentas de detractores que
advirten dos perigos relacionados coa súa utilización,
como o mal uso da información que se deita nelas. A
transparencia coa que algúns usuarios indican algúns datos sensíbeis é unha
das consecuencias da xuventude desta tecnoloxía.

Como antes co correo lixo
ou agora cos sistemas piratas que se agachan detrás de
falsos enderezos electrónicos moi semellantes aos das
entidades financeiras, facer
fronte a estes perigos requirirá algúns esforzos en formación. “Non conto nada
demasiado privado”, explica Paula, que emprega as redes sociais con prudencia.G

que figuran nos contactos dos
outros usuarios cos que ten relación. Desta forma, a lista medra
de forma interminábel e o uso
da páxina, tamén.
A pesar de que un dos obxectivos destas páxinas é aumentar
as relacións sociais virtuais entre os seus usuarios, nin Dori
nin Paula consideran que lles
quiten tempo libre ou de traballo. En realidade, unha comparanza coa actividade social do
pasado, cando as relacións a
distancia obrigaban ao intercambio de correspondencia en
papel, permite intuír que non
representan un obstáculo para
realizar outras actividades. Tanto Dori como Paula sinalan que
lles dedican unha media de media hora diaria cada noite.
No entanto, o xornalista arxentino Mariano Amartino, ao
comentar a instalación no seu
ordenador dun programa que
permite unha mellor xestión
dunha destas redes sociais, sinalaba con ironía que “de todas as
que probei é a máis completa e a
única capaz de destruír a última
traza de produtividade que lle
quedaban aos meus días”. Mais
entre esta posición e a que manifestan Dori e Paula, está a de
Gonzalo, quen admite que as redes sociais “algo distraen”.G
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TRANSFUGUISMO NOS CONCELLOS

Louzán e Feixóo detrás da moción de censura en Mós
O venres 12 debátese en Mós a moción
de censura coa que o PP, apoiado
no tránsfuga Alonso Porto (ex-PSOE),
desbancará o goberno PSOE-BNG
encabezado por María Xesús Escudeiro
Anunciada xusto cando o presidente dos populares, Alberte
Núñez Feixóo, viaxaba á Arxentina, todos os ollos se dirixen ao responsábel provincial
Rafael Louzán, que se cobra así
unha peza principal no mapa
municipal pontevedrés. Colocada a censura en plena precampaña electoral Louzán exhibe así o seu poder, e faino
procurando salvar unha miga a
cara do líder galego, que ao cabo é quen asumiu o pacto antitransfuguismo co PSOE.
O secretario xeral, Afonso Rueda distanciouse da iniciativa e

púxoa no debe do comité local
dos populares asegurando que
carece da autorización do partido. "A moción de censura
non se fará en nome do PPdeG", sentenciou, para afirmare de seguido que que o Concello de Mos se rexía na actualidade polo "desgoberno" e que
os populares foron a forza máis
votada nas pasadas municipais.

Mar Barcón,secretaria de Organización do PSOE, fala no acto de apoio á Alcadesa
de Mos, María Xosé Escudeiro,o pasado día 6.

GOBERNO EN MINORIA . Desde a celebración das municipais na
primavera de 2007, até hai
poucos meses, María Xesús Escudeiro gobernou en solitario

’’O VOTO EXTERIOR
Susana López Abella

M

O presidente da Deputación recoñeceu publicamente que
nos anos de alcaldía en Vigo de
Corina Porro, investiu o triple de
cartos que agora. Segundo a
súa explicación iso non é un
uso clientelar da institución,
“como PSOE e BNG non apoiaban os orzamentos e obrigaban á alcaldesa a prorrogalos,
había unhas necesidades de financiamento especiais. Esas circunstancias agora non se dan e
por iso baixamos o investimento da Deputación a Vigo”.G

áis de 330.000 galegos están inscritos
no censo de residentes ausentes e polo tanto poderán votar nos comicios autonómicos. Non o farán en urna porque o PSOE
vetou esa posibilidade. Trátase dun censo
superior ao da provincia de Lugo, polo tanto
e da mesma forma que aquí nos identificamos antes de votar , é de toda lóxica que no
exterior se identifiquen antes de exercer o
seu lexítimo dereito.
A proposta formulada por Alberto Núñez
Feixóo a pasada semana na Cámara galega a
Touriño non é complicada se hai vontade
política. Trátase de reformar o Decreto
605/1999, de regulación complementaria
dos procesos electorais, introducindo entre
os requisitos inescusábeis para a validez do
voto dos residentes no exterior a inclusión
dunha fotocopia do DNI ou do pasaporte entre a documentación que remitir no sobre dirixido ao presidente da xunta electoral provincial. Ora ben, a proposta non deixa de ser

ao non renovarse o pacto de
goberno co BNG que se mantivera na anterior lexislatura.

unha medida transitoria mentres no se chegue ao voto en urna.
Non é ningunha medida extraordinaria,
xa que é o que se aplica nas eleccións municipais. Ademais, tampouco require dun desembolso económico especialmente gravoso para as arcas públicas nin implica alteracións inasumíbeis da infraestrutura que se
habilita a raíz du-nha convocatoria electoral.
Esta garantía de transparencia democrática
reviste especial importancia, sobre todo cando se están a vivir conflitos como a fraude do
axente electoral detectado en Muxía, actualmente no xulgado; ou o duplo discurso de
Emilio Pérez Touriño, que anunciou que non
ía viaxar á Arxentina por mor da crise económica pero, iso si, xa enviou a América a tres
conselleiros socialistas. G

’’

Édetodalóxicaque
no exterior se identifiquen
antes de votar ”

Unha vez asinado este pacto, e
reasignadas as responsabilidades, o concelleiro Xerardo
Alonso decidiu darse de baixa
pasando ao grupo mixto, deixando á coalición en minoría.
Aínda que desde ese momento
comezaron os rumores dun
pacto secreto co PP non foi até
hai quince días que se substanciou publicamente a presentación da moción.
O PSdeG fixo da oposición a
moción un asunto principal e
levou os actos centrais do Día

XOSÉ LOIS

X.C.

Louzán
e Corina Porro

da Constitución a Mós en
apoio da María Xesús Escudeiro. Pola súa banda os nacionalistas mosenses recibiron respaldo da dirección nacional do BNG. Nun acto público o Tenente Alcalde, Xose
Manuel Ollea, foi arroupado
por Roberto Mera, Secretario
de Acción Municipal, e Carlos
Aymerich, Portavoz do BNG
no Parlamento Galego, ademais de numerosos cargos
públicos e orgánicos do BNG
na comarca. G
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TRIBUNA I Manuel Veiga.

POLÍTICOS DE XIMNASIO
Hai anos, a profesión de político estaba case reservada a individuos en idade provecta.
De Adenauer ou Kohl, pasando por Miterrand, agardábase
á sensatez e o equilibrio que
proporcionan a experiencia. A
idade non era aínda importante, salvo para El Corte Inglés que popularizou aquel lema de “que grande é ser xove”.
Hoxe a situación comeza a ser
ben distinta. En principio,
pensouse que o adianto xeracional dos líderes en activo tiña que ver co predominio do
mundo da imaxe. Os “feos”,
Pujol ou Fraga, viñan constituír un residuo doutra época.
E se non todos podían ser guapos, cando menos que fosen
novos. Mocidade e beleza
sempre foron emparentadas.
Contodo, a imaxe de Obama saíndo do ximnasio pode
cambiarnos a perspectiva.
Obama ofrece un perfil de atleta. E, se nos paramos a pensar,
descubrimos que Quintana foi
futbolista case profesional, Zapatero coida a súa alimenta-

el dedicaba o 71% do seu tempo aos xornalistas. Canto non
dedicará Sarkozy?

CICLO MÁIS CURTO. Pero o político

O presidente electo dos EE UU Barack Obamasaíndo dun ximnasio en Chicago o
15 de novembro.
JOHN GRESS / REUTERS

ción e Aznar, desde que confía
en voltar á política, contratou
un preparador físico para el só,
que o acompaña a todas partes.
A razón non é só de imaxe,
senón que máis ben parece de
resistencia. O político de hoxe
dedica boa parte do seu tempo aos medios de comunicación e a viaxar. Adeus aos políticos que reflexionaban ou
que escribían ou mesmo que
escribían con grado de exce-

’’

Opolíticodeagoranonsó
debe ser xove,
senón que ademais debe
retirarse pronto”

lencia, como Azaña. O ex primeiro ministro francés, Lionel
Jospin, confesou unha vez que

de agora non só debe estar na
fronteira entre a mocidade e a
madurez, ou nunha madurez
non moi avanzada, senón que
tamén debe retirarse pronto.
Oito ou doce anos adoita ser o
tempo máximo actualmente
para permanecer nas alturas.
Como nos equipos de fútbol,
os ciclos acúrtanse. Antes,
quen tiña cincuenta era novo,
hoxe debe pensar en darlle paso á seguinte xeración.
Aínda que iso semelle un
paradoxo, dado que a esperanza de vida, e a calidade da
mesma, estanse incrementando entre o conxunto da poboación, en realidade non o é,
pois o desgaste ao que está sometido o líder resulta moito
máis elevado.
Confesaba un director xeral
que a el íao buscar un coche oficial, á porta da casa, ás sete da
mañá e que non o depositaban

no mesmo lugar até as once da
noite. Con ese ritmo de vida, comeza a comprenderse que hoxe para ser político haxa que ser
atleta ou cando menos ir ao
ximnasio diariamente. Ao político comezan a chamalo por teléfono das emisoras de radio ás
sete ou ás oito da mañá e non
descansa até a derradeira tertulia da noite. Entre medias, pasa
por ducias de reunións consecutivas, viaxes, algunhas delas
de longo percorrido; a iso, súmeselle o nerviosismo, a tensión, as presións, as liortas, a
bomba informativa coa que almorza cada día, en fin, un panorama nada envexábel, digan
o que digan certos populistas e
mesmo escritores como Marsé
quen, despois de recibir o premio Cervantes, afirmou que estaba “até o gorro da burricie e
ineficiencia dos nosos políticos” (Público, 28 de novembro). Será así pero traballan duro e iso, cando menos, merece
un respecto, aínda que se parezan cada vez menos aos intelectuais e máis aos deportistas.G
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Xan María Castro, secretario xeral de Comisións Obreiras de Galicia

‘Os momentos de cambio político
son malos para CCOO’

A.G.N.

Xurxo González

O 12 de decembro os membros e simpatizantes de Comisións Obreiras celebraron en
Vigo o 30 aniversario do I Congreso do sindicato en Galiza.
Xan María Castro (A Coruña,
1945), actual secretario xeral
desta formación na Comunidade Autónoma, saíu elixido
daquela máximo responsábel
da provincia da Coruña. Coa
vista posta no Congreso Confederal no que José María Fidalgo e Ignacio Fernández
Toxo se disputarán a dirección
do sindicato, Castro incide na
necesidade de adecuar CCOO
aos novos tempos, tanto políticos como laborais.
Desde a súa perspectiva de dirixente, cales son os puntos
clave da evolución de CCOO
nos últimos trinta anos?
O primeiro cambio deuse no
momento da constitución do
sindicato, no que abandonamos a nosa organización anterior máis próxima a un movemento social e caracterizada
por un maior espontaneismo e
asamblearismo. Daquela estruturámonos na doble vertente de actividade e territorio
máis propia dos sindicatos tradicionais. Un segundo paso foi
a integración na Confederación Europea de Sindicatos.
Costouno moito traballo porque se nos vetou polos nosos
orixes vinculados ao Partido
Comunista. En canto á política

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.

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

española, nós optamos por
manter a nosa independencia
pero intervimos nalgúns aspectos importantes, como a
aceptación da Constitución
Española. Un momento importante foi a folga xeral do 14
de decembro de 1988 a partir
da cal os Gobernos recoñeceron aos sindicatos o seu papel
como interlocutores e hoxe
existe unha capacidade maior
para o diálogo coa patronal.
Tanto en Galiza como no resto
do Estado a afiliación sindical é
moi baixa, a pesar da tendencia ascendente das últimas décadas. A que se debe este feito?
Anteriormente a afiliación sindical localizábase en determinadas actividades, como a
gran empresa industrial. Hoxe
teñen maior peso os servizos,
cun gran nivel de precariedade
e hai máis dificultades para afiliar. Quizais os sindicatos non
fomos quen de adaptarnos a
esta nova situación. Non obstante, hai que dicir que noutros
países se partía dun gran nivel
de afiliación, pero que está a
descender, como é o caso de
Alemaña ou Portugal.
CCOO estivo presente no Foro
Social Galego que vén de celebrarse. Alí oíronse moitas críticas cara os partidos políticos.
Cal debe ser a relación do sindicato con estas organiza cións, en especial as de es querdas?
Nós mantemos unha política
de autonomía. Na esquerda
política estase a dar un momento de falta de definición en
moitos aspectos, que elimina
moitas diferencias coa dereita.
Un dos máis importantes para
nós, a fiscalidade. Nós estivemos en contra de todas as reformas fiscais do Estado español, que aumentaron o peso
dos impostos indirectos.
No último período de elec cións sindicais, que rematou o
31 de decembro de 2007, a
CIG superou a CCOO en nú mero de delegados en Galicia.
Que autocrítica fan desde a dirección?
>>>
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‘Apoiamos a Fidalgo porque ten máis visión de futuro’
De cara ao próximo Congreso
Federal de CCOO vostede manifestou o seu apoio á reelección de José María Fidalgo
como secretario xeral. Que diferencias hai entre este candidato
e Ignacio Fernández Toxo?
Penso que hai moi poucas. A
principal diferencia é que José
María Fidalgo ten unha maior
visión de futuro, mentres que
Fernández Toxo é un bo cadro do sindicato [actualmente

’’

A folga xeral de 1988
cambiou o papel que se lle
atribuía aos sindicatos e
fixo posíbel que hoxe exista
unha maior capacidade de
diálogo”

’’

A política fiscal
é un dos principais
obstáculos para a relación
coa esquerda”

>>> A CIG superounos por
moi pouco naquela data.
Agora mesmo nós imos por
diante e entre as tres centrais
sindicais a diferencia é máis
pequena. Para nós os momentos de cambio político moi nidios son malos, porque estamos máis distanciados dos
centros de poder. Lévanos algún tempo desenvolver unha
nova liña de actuación e que
esta sexa asimilada polo conxunto do sindicato. Ese período pode ser de certa confusión, e non é novo para nós. Pasounos algo semellante no ano
1982 no conxunto do Estado.
No Congreso que celebraremos en marzo aquí en Galicia
temos que renovar ideas pero
tamén equipos e órganos de
dirección ao nivel que sexa necesario para levar a cabo un
proxecto sindical actualizado.
Os próximos catro anos van ser
moi importantes coa que está
caendo e coa que vai caer. A
crise actual é de moito calado.G

’’

En Galiza temos máis
que recriminarlle a Toxo
que a Fidalgo”

secretario federal de Acción
Sindical] pero carece desa
perspectiva máis ampla. Fidalgo foi dos primeiros que
apuntou a que habería unha
crise económica no Estado español, independientemente
da crise internacional que se
superpuxo.
Se o Sindicato Nacional de
CCOO en Galiza é partidario
de Fidalgo, os dirixentes en
Catalunya xa expresaron o

seu apoio a Toxo. En que medida se trata dunha cuestión
territorial?
Hai lugares onde si se dá un
apoio nidio a unha determinada opción e en outros está
máis repartido. En Galiza parece que debería ser so revés,
xa que Toxo é de aquí. Pero
cando entramos en quen é
máis respetuoso co traballo
que realizamos en Galiza, seguramente tería que recrimi-

nar máis cousas a Toxo que a
Fidalgo, igual que en Catalunya pasa ao contrario. Nós
formamos parte da Confederación, pero queremos que se
nos respete. Hai que dicir que
nese sentido a relación nunca
estivo exenta de problemas.
En definitiva, aínda que isto
non é o fundamental para a
elección, observamos un mellor trato por parte da candidatura de Fidalgo.G
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ENPOLEIROALLEO

HIGHWAY TO HELL

XOGAR CO IDIOMA
La Voz de Galicia
(domingo 30 de novembro)

La Voz de Galicia publica, nas
súas cartas ao director, unha
misiva de Xoán A. Fariña Pedreira que titula “Co idioma
non se xoga”. Na mesma, responde ás afirmacións de Núñez
Feixóo de que “recibir un 80 ou
90% das clases resta competitividade” e que os galegos “non
poderán competir cos españois
e europeos”. “En que outro Estado europeo se fala castelán,
señor Feixóo?”, pregunta. Tamén lembra que “o Decreto
124/2007 estabelece exactamente as mesmas porcentaxes
de idioma galego nas aulas que
o marcado no Plano Xeral de
Normalización Lingüística. Resulta case indecente que voste-

Tony Blayr eGeorge Bush.

des apoien o Plano pero non un
Decreto emanado do devandito Plano para garantir a súa aplicación. A favor da lei pero en
contra da súa aplicación? Se os
nosos dirixentes tivesen amplitude de miras, Galiza estaría en
condicións de crear cidadáns
cuadrilingues en galego, castelán, inglés e portugués, o que
convertería o noso país nunha

das zonas do mundo con maiores posibilidades de comunicación global”.

BLAIR
E ORIENTE MEDIO
The Times
(venres 5 de decembro)

O diario conservador británico
The Times recolle un artigo do

seu columnista Richard Beeston que titula: “Tony Blair, o
home equivocado para o
Oriente Medio”. Trátase dun
retrato que tamén lle podería
facer a outros ex presidentes
europeos. “Certamente, aos
ollos dos árabes, o señor Blair
está asociado a unha serie de
desastrosas decisións políticas. Sempre o recordarán como un dos socios menores da
invasión de Iraq. Se ben América conseguiu salvar algo nesa
guerra, aumentando os efectivos e cambiando as tácticas, a
reputación de Gran Bretaña
como potencia militar e experimentado xogador na rexión
tardará moito tempo en recuperarse. En parte como resultado do seu apoio á guerra,
Blair renunciou o ano pasado
e dedicouse á procura da paz
na rexión, unha ambición loábel. Con todo, a expansión dos
asentamentos xudeus na beira
occidental continuou sen interrupcións. A situación de Gaza
deteriorouse de forma constante”.

OBAMA E A ESQUERDA
El País
(domingo 30 de novembro)

“Os bloggers e columnistas
afiliados á asa máis progresista do Partido Demócrata xa
están en pleno frenesí crítico
contra Obama”, informa Moisés Naím en El País. O columnista explica que “os nomeamentos [anunciados polo
presidente electo deica o momento] apuntan a un Goberno con orientación de centro
dereita. Obama e o seu equipo estarán máis á dereita que
o Congreso”. A respecto das
persoas que van formar parte
do Goberno, “este grupo é
acusado de ser excesivamente pragmático e de non simbolizar o cambio que Obama
prometeu”. “O pragmatismo
centrista chocará sistematicamente coa indignación dunha poboación que lle esixirá
aos seus representantes solucións moito máis drásticas
das que a Casa Branca considera desexábeis”. O anuncio
do novo contexto no que se
moverá Obama non procede
de alguén que apoie posturas
“esquerdistas”. Este articulista sinala que “en vista da explosiva situación do mundo
actual, o pragmatismo e a humildade ideolóxica son as
mellores guías”.G

Antón Losada

X

a circula unha formulación da teoría do caos,
menos cursi ca da bolboreta.
En Washington, George Bush
decide rescatar o Citigroup e,
en Galicia, a AP-9 cambia de
propietario. Mentres 8.000 millóns de euros pasan dun peto
privado a outro con cargo a
unha concesión pública sen
que ningún goberno faga algo,
milleiros de galegos quedan
atrancados na “navallada”
porque –mira qué raro– é inverno e xea. Tampouco puideron facer nada. Eles non gobernan nin contra os mercados nin contra os elementos. A
empresa di que por sal non
quedou, a Caride que é cousa
de Magdalena e Fomento que
ninguén avisou do temporal,
provocado –este si– polo bater
de alas da bolboreta en Tokio.
É pavera a incapacidade da
clase política galega para propor nada que afronte dunha
vez o desastre que supón que a
infraestrutura clave deste país
sexa unha concesión pública,
sufragada entre todos pero
xestionada por intereses privados quen, por certo, son recibidos coma Mr Marshall cando veñen inspeccionar a finca.
Dá vergonza escoitar a Feixóo envolverse na bandeira
galega e no patrioterismo económico cando foi palmeiro
mentres Aznar a privatizaba.
Desacouga escoitar a Touriño
dicir que non pasa nada cando é obvio que pasa e vai ir a
peor. E resulta preocupante
escoitar a Quintana declararse
preocupado, porque entón xa
non queda ninguén que vaia
facer nada.
Se unha concesión que é
patrimonio de todos pode ser
obxecto de especulación e un
goberno entre nacionalistas e
socialistas o defende apelando a lei, é que estamos na autopista ao inferno de AC/DC,
ou o siniestro total que di a
versión dos de Vigo, moito
mellor ca orixinal.G

’’

Seunhaconcensiónqueéde
todos pode ser obxecto
de especulación,
é que estamos
na autoestrada
do inferno
de AC/DC”
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25 anos de cambio na escola
O 13 de decembro, o Museo do Pobo
Galego acolle os actos do aniversario
de Nova Escola Galega
M.O.

Pasaron 25 anos desde que
xermolou o movemento de
renovación pedagóxica Nova
Escola Galega (NEG), do que
hoxe en día forman parte medio milleiro de profesionais da
educación. Daquela, unha lei
de 1970 rexía a educación e a
Transición marcaba as mudanzas que se habían de acometer na escola, entre as que
ocupaba un lugar predominante a galeguización, non só
centrada en normalizar a presenza da lingua. Tamén cumpría galeguizar os contidos, xa
que as páxinas dos libros carecían da historia, da cultura e
da xeografía do país.
Malia que xa transcorreu
un curto de século desde
aquel 11 de xuño de 1983, o
colectivo continúa traballan-

do arreo a prol da educación
pública, democrática, laica,
galeguizadora e integradora.
Baseada nestes alicerces, a
Nova Escola Galega converteuse na plataforma de ensinantes de maior transcendencia no plano teórico-práctico.
Somerxida en actividades para procurar un maior achegamento entre as aulas e a sociedade, en edicións de materiais
didácticos e en decenas de
congresos, a NEG celebra os
seus vinte e cinco anos nun
acto que, baixo o lema Anovando, Aprendendo, Galeguizando, ten lugar o vindeiro 13
de decembro no Museo do
Pobo Galego.

A CELEBRACIÓN. Os actos de celebración, que comezan ás

10.00 horas, inclúen unha
mesa redonda sobre o papel
que desenvolven os Movementos de Renovación Pedagóxica, o nomeamento dos
socios e socias de honra, Rosa
Liñares García, Valentín Arias
López, María Luísa da Torre
Gómez, Xesús Alonso Montero, Cristina Álvarez Rodríguez
e Xoán Babarro González, a
lectura do Manifesto dos 25
anos de NEG, a presentación
das publicacións A Normalización lingüística, Memoria
dos 25 anos de NEG: Alicerces
para mañá e A nosa palabra
para as novas xeracións de
educadores/as e a proxección
do vídeo Voces de Nova Escola Galega. Tras a clausura da
xornada, a cargo do presidente da NEG, Xosé Lastra Muruais, fará presenza a música,
con Xosé V. Ferreirós. Logo da
ofrenda floral no Panteón de
Galegos e de Galegas Ilustres,
os 25 anos de andaina do colectivo péchanse cun xantar
de irmandade.G

’’A FAVOR DA COTA DO LEITE
Ceferino Díaz

O

Congreso dos Deputados aprobou por unanimidade
unha proposta transaccionada entre socialistas, populares e BNG sobre unha proposta deste último en apoio
ao sector lácteo español. A referencia era Galicia.
Procurábase chamar a atención das distintas Administracións para que se manteñan medidas de regulación
tendentes a evitar oscilacións á baixa nos prezos do leite
que cuestionen a viabilidade do sector nas zonas con
maior dependencia gandeira. Demándanse prezos en orixe rendíbeis aos produtores. O conflito inmediato maniféstase nos baixos prezos que perciben os gandeiros .
No Diagnóstico da PAC, a UE reafírmase no acordo de
2003 de supresión do sistema de cuotas en 2015. Velaquí a
primeira das preocupacións. En Galicia, todos consideramos o sistema de cuotas garantía de futuro.
Sofren os gandeiros unha forte dependencia de insumos externos dadas as limitacións da súa base territorial e
compiten na xenética cando pensabamos que a nosa vantaxe radicaba nas condicións naturais. G

’’

EnGalicia,todosconsideramos
o sistema de cuotas garantía de futuro”

14-15 estado.qxd

10/12/08

23:27

Página 2

ESPAÑA.14.

’’

CRISE
Xosé A. Gaciño

N

on é novo, pero quizais é
máis intenso. A particular transhumancia de milleiros de inmigrantes, que non
pastorean máis gando que a
eles mesmos, produce todos
os anos certa saturación nos
centros de acollida públicos
(municipais, normalmente) e
privados (organizacións non
gobernamentais, fundamentalmente, e menos os patróns
que contratan) que se montan nos municipios das provincias de Jaén e Córdoba durante a campaña de recollida
de olivas. Este ano, a rede habitual de asistencia está desbordada e houbo que habilitar refuxios de emerxencia
para atender a avalancha de
inmigrantes, con ou sen papeis, que vagan á busca de
traballo nunha campaña que
xa está cuberta cos parados
autóctonos.
Son cousas da crise. Hai
máis inmigrantes en paro, expulsados do sector da construción, en pleno despece, que
engrosan o exército de reserva
disposto a calquera cousa e en
calesquera condicións. E hai
máis parados locais, que agora
si están dispostos a traballar
nas duras tarefas do campo
porque hai que aproveitar todo
ante o futuro incerto que a recesión nos pinta.
Como contraste, nesta ponte festiva da Constitución e da
Inmaculada, os aloxamentos
rurais na Serra de Cazorla (Jaén) ou a estación de esquí de
Serra Nevada (Granada) acadaron niveis de case plena ocupación. Sinal de que a crise non
ten os mesmos efectos nos diferentes niveis sociais. Posta en
marcha pola irresponsabilidade de grandes financeiros e difundida pola habitual mesquindade conservadora de
banqueiros e investidores, os
máis afectados son tamén os
que, nas épocas de prosperidade, apenas recollen as migallas
do festín. G

’’

Haimáisparadoslocais,
que agora si están dispostos
a traballar nas duras
tarefas
do campo”

ANOSATERRA
12-17 DE DECEMBRO DE 2008

A Audiencia Nacional pide informe dos voos a Guantánamo. O xuíz da Audiencia Nacional, Ismael Moreno, pediulle ao Ministerio de Asuntos Exteriores
unha copia testemuñada dun documento secreto que conclúe que o ex presidente do Goberno, José Mª Aznar fixo posíbel a escala no Estado español dos
voos da CIA que levaban presos islamistas á base militar de Guantánamo.G

José Mª Aznar intervindo no XVI
congreso do PP celebrado en Valencia.

NOVO NAUFRAXIO DUN PESQUEIRO GALEGO

Botadura do Urania Mella, buque destinado ao salvamento marítimo.

A.G.N.

Madrid complica de novo
o salvamento marítimo
As avarías do Helimer Galicia e a
centralización do servizo de auxilio
atrasaron o rescate do Rosamar
H.V.

Avarías constantes, un sistema
de salvamento centralizado en
Madrid e un mecanismo pouco
áxil de verificación dos sinais de
socorro lastran o salvamento
marítimo en Galiza, como comprobaron as vítimas do Rosamar. Tanto é así, que a conselleira de Pesca chegou a criticar
ao Ministerio de Fomento, responsábel do auxilio dos náufragos. A principios de 2007, cando
se afundiu o Cordero, producíronse fallos semellantes que
non se corrixiron.
O afundimento do pesqueiro
Rosamar a 24 millas de Burela o
venres cinco de decembro trouxo como consecuencia a morte
de tres mariñeiros e a desaparición de cinco. Outro cinco salvaron a vida. Á traxedia seguiulle
unha polémica polo atraso na
prestación de auxilio ás vítimas,
pois pasaron catro horas antes
de iniciarse o rescate.
A conselleira de Pesca, Carme Gallego, insistiu en que no
accidente cumpríronse “os pro-

tocolos de salvamento”, mais o
sindicato CIG, o PP e o BNG sinalaron que os tempos de resposta “son lentos” e dependen
da verificación da autenticidade
do sinistro, “cando case todos
reais”. A pesar de indicar que se
cumpriron os prazos, a conselleira reclamoulle ao Ministerio
de Fomento que aclare as constantes avarías do Helimer Galicia, que obrigan a que o substitúa o helicóptero da Xunta Pesca
2, con base no porto de Celeiro.
A compañía concesionaria
do servizo de salvamento autonómico trasladou o Pesca 2 ao
aeroporto coruñés de Alvedro
para substituír o Helimer Gali-

’’

Asconstantesavarías
e revisións no Helimer
obrigan ao Pesca 2
a trasladarse a Burela e
deixar Celeiro
sen o sistema de socorro”

cia, que ten a súa base nesa localidade e que estaba a someterse a unha revisión, pois ten
unha antigüidade de 40 anos.
A conselleira Carme Gallego
afirmou que as decisións relativas ao rescate das vítimas tómanse todas nos centros cos
que conta en Galiza a Sociedade
de Salvamento e Seguridade
Marítima. Non obstante, o responsábel da sección do Mar da
CIG, Xabier Aboi, advertiu que o
sistema de verificación do sinal
das radiobalizas está situado en
Madrid. O sindicalista tamén
criticou o “electoralismo” nun
cruce de acusacións entre o PP e
o PSOE –os dous partidos culpáronse das deficiencias do servizo–, ademais de denunciar falta
de control das radiobalizas.
A acusación velada de oportunismo formulada por Aboi
non impediu que o Sindicato
Español de Pilotos de Liñas Aéreas, Sepla, aproveitase o accidente para denunciar a deficiencia de persoal no Pesca 2, o
que obriga a que os pilotos dese
helicóptero fagan gardas desde
a súa vivenda, no canto de estar
presentes na base de Burela.

AERÓDROMOS. Con independencia das críticas, os problemas na

xestión da asistencia ás vítimas
dos naufraxios e outros accidente non só están derivados do
salvamento marítimo. A situación legal dos aeródromos e heliportos dificulta a súa utilización. Neste afundimento, os
mariñeiros socorridos non puideron desembarcar directamente no heliporto do Complexo Hospitalario Universitario da
Coruña, senón que foron trasladados desde Alvedro nunha
UVI medicalizada. A conselleira
de Sanidade defendeu a medida
cando está a piques de aprobarse da Lei de Aeródromos, a cal
permitirá a cesión de 59 instalacións que non son de interese
xeral e que permitirán unha xestión máis áxil dos accidentes. A
fata desta transferencia non é
atribuíbel ao Estado.
En calquera caso, unha das
principais preocupacións de
sindicatos e partidos é que non
se corrixiron as deficiencias detectadas cando o 15 de xaneiro
de 2007 se afundiu o Cordero a
15 millas do cabo Prior, que tivo
como consecuencia a morte
dun mariñeiro e a desaparición
doutros catro. Naquel sinistro,
tamén se activou a radiobaliza
de contado pero o auxilio tardou en chegar.G
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RETIRADA

LATEXOS

X.L. Franco Grande

O

Kabul, durante a

sociólogo James Petras
pensa, á vista da xente elixida por Barack Obama para o
seu futuro goberno, que está cometendo unha fraude aos seus
electores. E aínda vai máis alá e
asegura que, polo que se vai
vendo no tocante a nomeamentos, podemos estar diante
da máis grande estafa política
na historia dos EE UU.
De certo que se van vendo
cousas pouco claras: cando se
refire á retirada do Iraq, ¿está
pensando en retirarse tamén
das monstruosas bases que alí
construíu o invasor? ¿Aludiu algunha vez á finalidade que esas
bases teñen? ¿Pode falarse de
retirada e seguilas mantendo?
Todos sabemos que función
teñen: controlar a produción
dos hidrocarburos –a riqueza
do país e este mesmo, e de paso
os veciños–, para ter garantida a
a explotación. Habería que saber, porque nunca se dixo, que
vai pasar con esas bases, algunha delas situada na fronteira
con Irán, ben se sabe con que finalidade.
Hai xa moitos anos que Zbigniew Brzezinski, no seu O gran
taboleiro mundial, formulou o
pensamento xeoestratéxico dos
EE UU: o dominio de toda a extensión que vai dende o sur de
Portugal ao Estreito de Bering e
dende a Laponia ata Malasia,
pola súas riquezas, é de importancia capital para os EE UU.
Brzezinski foi conselleiro de
Seguridade de Jimmy Carter,
non de George Bush. Obama,
como demócrata, non vai ter
moita dificultade para asumir
as teses daquel. E menos aínda
tendo como secretaria de Estado a Hillary Clinton. Non parece un disparate o que Petras
pensa. Pero, por agora, agardemos a que pasen os cen días.
Despois falaremos. G

’’

Todossabemos
que función teñen:
controlar a produción dos
hidrocarburos”
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Asia Central
será a primeira
preocupación
internacional
de Barack Obama.
O futuro
de Afganistán
e o equilibrio entre
a India e Pakistán,
difíciles tarefas

Barack Obama na base
de Camp Eggers, en Kabul,
durante a súa visita o 20 de xullo
do 2008.

REUTERS
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Será Afganistán o Irak de Obama?
’’
Roberto Mansilla Blanco
analista do IGADI (www.igadi.org)

A polvoreira centroasiática, con
especial atención a Afganistán,
incrementa un potencial de riscos para a seguridade internacional que, a grandes trazos, pode definir un eido preponderante na axenda de política exterior
do próximo presidente estadounidense, Barack Obama.
Os recentes acontecementos
descifran a violenta potencialidade deste escenario. O avance
talibán en Afganistán practicamente mantén cercado o goberno pro-occidental de Hamid
Karzai na capital, Kabul. Paralelamente, a destrución na veciña
Paquistán de material móbil
pertencente á OTAN coloca este
país no centro da atención para
Washington, sen esquecer que a
recente demostración terrorista
na cidade india de Bombai, con
presunta conexión paquistaní,
activa un perigoso potencial bélico entre dous países con material nuclear.

CONCESIÓNAOS‘FALCÓNS’. Durante a
súa campaña electoral, Obama
amosou as súas intencións de
fortalecer a axuda militar e a cooperación cara ao goberno de
Karzai, tanto como de comprometerse no combate contra a

Ainestabilidadeafgáinflúe
directamente no panorama
político paquistaní e,
indirectamente, indio”

rede terrorista Al Qaeda no seu
presunto santuario da fronteira
afgano-paquistaní. Ambas as
expresións de Obama supoñen
unha evidente concesión cara
aos “falcóns” da política exterior estadounidense, proclives
na “era Bush” e que conservarán determinadas cotas de poder na próxima administración
da Casa Branca.
Os atentados de Bombai e a
inestabilidade de Karzai en Afganistán descifran unha lectura
política claramente dirixida a
Obama. Esta lectura está destinada a colocar a Asia Central
como epicentro da súa política
exterior, desmontando así a
preponderancia alcanzada por
Oriente Próximo durante a administración Bush.

ASIACENTRALNOFOCO. Así, un breve
repaso xeopolítico centroasiático da conta de diversos eidos estratéxicos para Washington: suposto santuario do terrorismo

iihadista global; inestabilidade e
posíbel variante anti-occidental
en dous países clave como son
Afganistán e Paquistán; preponderancia da India como actor
nuclear e potencia emerxente;
proximidade da China e Rusia; e
conexións enerxéticas a través
do mar Caspio.
Cada escenario e cada actor
involucrado merecen unha minuciosa atención para Washington. O imparábel avance
talibán en Afganistán determinaría a caída dun peón estratéxico como é o inestábel e títere
goberno de Karzai, con directas
implicacións no delicado taboleiro político paquistaní.

UN NOVO PAKISTÁN. Cómpre observar as actuais diferenzas de
actuación na loita antiterrorista
manifestadas entre Washington e Islamabad dentro do novo
goberno paquistaní de Zardari,
crítico coa preponderancia da
alianza militar pro-occidental
do seu antecesor Pervez Musharraf. Velaí que a inestabilidade afgá inflúe directamente no
panorama político paquistaní e,
indirectamente, indio. Está por
ver cal será a relación entre Zardari e o poderoso estamento
militar paquistaní, no ollo do furacán para Nova Delhi tras os
recentes atentados de Bombai.

De certificarse o avance talibán e dos seus aliados iihadistas
en Paquistán, o ascenso dun islamismo radical anti-occidental incrementaría a súa potencialidade de expansión cara a
outros países centroasiáticos,
como son Uzbekistán, Kirguizistán e Tadxikistán.

A XOGADA RUSA. Do mesmo xeito,
reforzar a alianza coa India significaría para Washington un
contrapeso xeopolítico importante especialmente dirixido a
amortecer calquera aproximación de Rusia, a China e incluso
Irán. Velaí a urxencia da xira realizada pola secretaria de Estado,
Condoleeza Rice, a Nova Delhi
tras os atentados de Bombai, visita que foi posteriormente secundada pola chegada do presidente ruso Dimitri Medvedev.
A recente xira de Medvedev
por América Latina e os seus
contactos políticos, enerxéticos
e militares con Venezuela, Cuba
e o Brasil probabelmente poderían persuadir a Obama a reforzar un ángulo euroasiático prooccidental dende Ucraína e Xeorxia até Afganistán, Paquistán
e a India. Estas variábeis definirían a Asia Central como a posíbel prioridade da axenda de política exterior para o próximo
goberno estadounidense. G
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Bruxelas descobre Galiza
Unha viaxe de representantes de sectores
estratéxicos pon de manifesto
a necesidade de contar cun lobby na UE
H. Vixande

Representantes do naval, a
pesca, o agro e as telecomunicacións viaxaron a Bruxelas da
man do BNG a pasada semana
co fin de informar as autoridades comunitarias dalgunhas
problemáticas específicas do
país das que non teñen coñecemento na UE. A visita demostrou que o fluxo de información e a capacidade de influencia galega en Europa son
moi reducidos.
Unha das reunións máis importantes que figuraban na
axenda era a que os representantes do sector pesqueiro
mantiveron co comisario de
Pesca, Joe Borg, quen xa estivo
de visita nas nosas costas. Con
todo, na reunión, os membros
da delegación galega admitiron
que quedaron sorprendidos ao
descubrir que no departamento de pesca da UE descoñecían
aspectos básicos da realidade
desta actividade no principal
país pesqueiro de Europa. Por
exemplo, alén da polémica sobre as cotas de pesca, os técnicos comunitarios ignoraban
que as regulacións de potencia

’’

Haiquetraerfuncionarios
europeos a Galiza
a ver como o mellor
estaleiro de España está
paralizado por orde da UE”
[Un representante do naval]

nas embarcacións de baixura
supoñen un perigo para a vida
dos percebeiros, que precisan
dun motor que lles permita remontar as ondas ás que se enfrontan no seu traballo ao borde dos cantís.
Os representantes do sector
agrario tamén descubriron que
os técnicos de Bruxelas pensan
que Galiza é un país cuns custos de produción baixos e unha
actividade competitiva. Do
mesmo xeito, comprobaron
que en Europa ignoran que os
axustados prezos do leite en España débense a un efecto de
anegamento do mercado dos
excedentes franceses, que se
venden no Estado por debaixo

A deputada estatal do BNG, Olaia Fernández Davila, saúda o comisario europeo de Pesca, Joe Borg, en presenza da responsábel do Bloque no parlamento europeo, Ana Miranda, o 4 de decembro.
A.G.N.

do custo de produción.
Un dos representantes do
naval que acudiu a Bruxelas
propuña, despois da reunión
cos técnicos comunitarios, traer á Galiza os responsábeis de
Concorrencia e Industria da UE
para que comprobasen in situ
como o mellor estaleiro de España, o da antiga Astano en Fene, está paralizado e como Navantia ten que correr cos seus

Reclaman converter a Fundación
Galicia Europa nunha embaixada
Desde a entrada de España
na UE en 1986, algunhas Comunidades autónomas decidiron establecer unha representación en Bruxelas para
facilitar unha comunicación
coa UE que consideraban incompleta. Así o fixeron Andalucía, Catalunya, Galiza e o
País Vasco. Mais o nivel de representación e obxectivos da
mesma non coincide sempre. Andaluces, cataláns e
vascos danlle un carácter de
máximo nivel, mentres que a
Fundación Galicia Europa
que representa o noso país
conta cunhas funcións máis
diluídas que non permiten
que a UE coñeza as especifidades dos seus sectores estratéxicos.
Un dos representantes do
sector pesqueiro que acudiu

a Bruxelas foi Torcuato Teixeira, secretario Xeral Organización Produtos pesqueiros PescaGalicia, frota do
Gran Sol. Rematada a visita,
indicaba a necesidade de
transformar a Fundación
Galicia Europa “para darlle
unha orientación máis axeitada e para que nos represente”. Teixeira e outros
membros da delegación galega consideran imprescindíbel constituír un grupo de
Haiquetransformar
a Fundación Galicia Europa presión que traslade a Bruxelas información básica sobre
para darlle unha
orientación máis axeitada e a situación dos sectores estratéxicos para que as decipara que nos represente”
sións que tome non sexan
negativas para o país, ade[Torcuato Teixeira]
mais de reclamarlle ao GoSecretario Xeral de PescaGalicia,
frota do Gran Sol.
berno central que defenda os
intereses de Galiza nas negociacións coa UE.G

’’

gastos de mantemento sen poder empregalo, todo por orde
de Bruxelas, tras unhas axudas
concedidas fraudulentamente
por España sobre todo aos estaleiros andaluces.
Segundo a Constitución, o
Estado ten a competencia exclusiva nas relacións interna-

cionais, aínda que nos últimos
tempos o Goberno central admitiu incluír na delegación española nos Consellos de Ministros da UE, un representante
das Comunidades autónomas,
cuxa presenza é rotatoria. Con
todo, Madrid segue a ser o interlocutor de Galiza en Bruxelas.G
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Policías protéxense do lanzamento
dun cóctel molotov en Atenas, o 8
de decembro.

DISTURBIOS/GRECIA

FOLGA XERAL CONTRA
O GOBERNO KARAMANLIS

Manifestantes contrarios ao presidente boliviano Evo Morales en Santa Cruz, acusados posteriormente de violencia contra indíxenas.

DAVID MERCADO / REUTERS

Asasinatos selectivos en América Latina
Primeiro Colombia, logo Bolivia e agora
Venezuela. A violencia sectaria contra
sindicalistas e políticos de esquerda obriga
a cambiar as estruturas xudiciais
Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)

Tres militantes da Unión Nacional de Trabajadores (UNT)
caían abatidos en Venezuela
o 28 de novembro. Aínda que
a noticia circulou por distintos medios de América Latina,
como o asasinato político de
tres membros da oposición
enclavados no partido liderado por Manuel Rosales, Un
Nuevo Tiempo, na verdade,
eran tres sindicalistas, que
concorreran ás eleccións municipais do 23 de novembro,
nunha lista á esquerda do
PSUV. Foron acribillados no
lugar de La Encrucijada, no
estado de Aragua, por orde de
poderes económicos que están a ensaiar métodos contundentes para afrontar conflitos laborais, sociais ou sindicais. A desaparición dos tres
líderes sindicais, Richard Gallardo, Luís Hernández e Carlos Requena engrosa a lista
dos activistas con nome e
apelidos que se perden no
anonimato, a impunidade e o
silencio internacional.

A noticia coincidía no tempo coa publicación do informe
de 63 páxinas: “Cara a unha Alba de Xustiza” elaborado pola
Comisión Especial de Unasur,
encabezada polo ex subsecretario de Dereitos do Home arxentino, Rodolfo Mattarollo,
sobre a matanza da localidade
de Porvenir, no departamento
de Pando en Bolivia, acontecida o 11 de setembro. Tras seis
semanas de investigacións,
conclúese que nesa negra data

aconteceron numerosas execucións sumariais ou extra-legais, practicadas por axentes
pertencentes á estrutura do
Departamento de Pando, que
estaba gobernado polo opositor Leopoldo Fernández. No
cerne do conflito estaba o
apoio ás políticas do goberno
boliviano de outorgamento de
terras para traballar.
Entre os testemuños documentados hai relatos estarrecedores, como os que contan o
xeito en que lle quitaron á vida
a nenos, para logo tiralos ao
río. Pero o parágrafo máis desalentador é o que fai referencia á: “Marcada ineficiencia do
sistema xudicial, penal e policial boliviano para arrancar da
impunidade masacres coma o
de Pando.G

’’

Foronacribillladosen
La Encrucijada, estado
de Aragua, por orde dos
poderes que están a ensaiar
métodos contundentes
para os conflitos laborais,
sociais ou sindicais”

’’

Ainvestigaciónconclúeque
houbo numerosas
execucións , feitas por
axentes do Departamento
de Pando, do opositor
Leopoldo Fernández”

Unha xustiza independente
“Nun ano cométense tantas
violacións dos dereitos humanos en Colombia, como
as cometidas durante todo o
período da ditadura chilena
de Augusto Pinochet”, afirma
o director para as Américas
de Human Rigthts Watch
(HRW), José Manuel Vivanco.
Logo a Xustiza Militar e
Civil cobre cun manto de
impunidade as atrocidades,
baixo un pseudo expediente
xustificativo, no que en
moitos casos non se toma
en consideración a altera-

ción da escena dos crimes.
A profesionalización dunha xustiza independente debe
abordarse como asunto urxente nas relacións de cooperación internacional con
América Latina ou na Comisión interamericana de Dereitos Humanos da Organización de Estados Americanos.
Cómpre delimitar xudicialmente rivalidades da pugna
política de asasinatos por encargo, masacres ou crimes
contra a humanidade. Sen Estado de Dereito é difícil perse-

verar en vías mortas que non
resolven os atentados contra
os dereitos humanos. G

’’

Aprofesionalizacióndunha
xustiza independente debe
abordarse como asunto
urxente nas relacións de
cooperación internacional
con América Latina ”

O asasinato de Alexandros
Grigoropoulos, de 15 anos, a
mans da policía, extremou o
clima de descontento social
en Grecia, país moi afectado
pola crise económica e sumido no descontento ante a xestión do presidente, Kostas Karamanlis, de centro dereita.
De feito, a folga xeral do 10 de
decembro non tivo como
único obxecto reclamar xustiza pola morte do mozo senón
protestar polas medidas de
recorte social.
VIOLENCIA POLÍTICA/SOMALIA

MÁIS DE 16.000 VÍTIMAS
DESDE O ANO 2007
16.210 civís morreron en Somalia desde o 2007 en actos
violentos. Así o indicou a organización de vixilancia dos dereitos humanos Elman, con
base en Mogadixo, capital do
país. Segundo este colectivo,
durante este mesmo ano xa
morreron 7.574 civís. Somalia
vive no caos político, sen poder estatal e en permanente
guerra entre faccións armadas
rivais. Ademais, tropas etíopes
invadiron parte do país. O informe indica tamén que
29.000 persoas ficaron feridas.
OCUPACIÓN/IRAK

O REINO UNIDO RETIRA AS
TROPAS A PARTIR DE MARZO
O goberno británico anunciou que comezará a retirada
dos 4.100 soldados que mantén no Irak a partir de marzo
do 2009. Unha portavoz do
Ministerio de Defensa explicou que co inicio do novo ano
transformarase por completo
a estratexia do Reino Unido
para o Irak e destacou que se
espera que o 2009 se recorde
como o ano no que a “guerra” se converteu en paz e
oportunidade de “progreso e
democracia para os iraquís”.
A presenza británica no país
asiático céntrase principalmente no sur do país, na saída do petróleo ao mar a través
de Basora.G
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As exportacións chinesas caeron en novembro un 2,2 por cento.
Este descenso respecto ao mesmo mes do ano anterior é o maior desde
2001. Non obstante, o superávit chinés seguiu a medrar, xa que as importacións caeron un 17,9 por cento en relación ao ano anterior. Os descensos poden continuar nos próximos meses, xa que moitas importacións
son compoñentes de produtos para reexportar.G
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ALTERNATIVAS AO CAPITALISMO ACTUAL

De consumir menos, a que renunciaría?
Participantes no Foro Social Galego
subliñan o éxito dunha iniciativa
‘imposíbel de levar a cabo
hai catro anos’
Xurxo González

Nas publicacións especializadas en economía o termo cidadán desapareceu en prol de
consumidor. A recuperación
dos valores que implica acompañan a idea de cidadanía,
como son a responsabilidade e
a implicación na “cousa pública”, estivo no cerne dun Foro
Social Galego que reuníu a variopintos movementos sociais.
Este acto, que se celebrou no
Campus Norte da Universidade de Santiago de Compostela do 5 ao 7 de decembro, acolleu relatorios e debates con
destacados líderes de opinión
contrarios ao neoliberalismo
(Antonio Domenéch, Xosé Manuel Beiras, Xavier Vence, por
citar algúns exemplos), pero tamén con representantes dalgunhas asociacións galegas
máis activas no día a día (como
ADEGA, Verdegaia, Amarante,
comités cidadáns en defensa da
ría de Ferrol...).
A oferta dos tres días de Foro
Social Galego foi ampla, con actividades paralelas que fixeron
ineludíbel a elección dos participantes. A asistencia de público foi moi notábel, en especial aos debates celebrados na
Facultade de Filoloxía, pouco
acostumada nos últimos tempos a ver cheas as súas aulas.
CONTRA O MITO DO CRECEMENTO ININTERRUMPIDO. Os modelos e patróns
de consumo centraron as discusións de varias mesas. Relatores
e relatoras coincidiron en sinalar que o camiño máis xusto
pasa por eliminar un dos mitos
principais do sistema capitalista, o do crecemento ininterrompido, que artella o modelo
económico imperante. Neste
sentido, Martiño Fiz, representante do grupo ecoloxista
ADEGA, sinalou que vivimos un
escenario de exceso de con-

sumo: "é necesario decrecer,
cando menos en termos de PIB.
Non podemos seguir sostendo
o mito das ideas económicas
dominantes, que consideran o
crecemento do Produto Interior
Bruto como o único baremo sobre a prosperidade dun Estado
ou nación. Hai que empregar
outro tipo de estatísticas, como
o Índice de Desenvolvemento
Humano, que, con eivas, dá
unha idea máis próxima do benestar dun país".
Patricia Pena, representante
da recentemente constituída
Universidade Rural do Eume,
sinalou que "é preciso poñer en
valor os saberes e os modos de
vida tradicionais". Charo Sánchez, do Sindicato Labrego Galego incidiu en reivindicar as
virtudes da soberanía alimentaria, xa que "a agricultura industrial depende do modelo petrolífero, que vai desaparecer".
Non obstante, Martiño Fiz
explicou que non todas as asociación ecoloxistas compartían
a teoría do decrecemento económico (redución da riqueza).
Por exemplo, Greenpeace,
unha das máis destacadas no
ámbito internacional, asume
que o crecemento económico
é necesario.
"QUERES VOLVER AOS TEMPOS DA MISERIA?". Unha anécdota contada
por Pena deu pé a un debate
sobre os modelos de consumo.
Na comarca do Eume, un ancián preguntou cando a investigadora recababa datos sobre
os modos de vida tradicionais:
"Pero queredes volver aos tempos da miseria?" Martiño Barreiro, colaborador de organizacións como Verdegaia, preguntou desde o público a que
nivel de riqueza deberiamos
volver. Dito doutro xeito, a que
deberiamos renunciar? "Ao
transporte, a internet, á univer-

Paul Nicholson, representante de Via Campesiña, intervén nunha das sesións de Foro Social.

’’

É necesario decrecer,
cando menos en termos
de Produto Interior Bruto”
[Martiño Fiz]
ADEGA

’’

O Foro contribúe
ao intercambio directo
de ideas, o que axuda
a rebaixar o sectarismo”

sidade, aos medicamentos?",
preguntou Barreiro.
Se ben as análises están claras, as alternativas non tanto.
A máis citada, a apelación á
responsabilidade individual
como consumidores. Se temos o dereito a consumir, tamén o temos a non facelo.
Martiño Fiz, de ADEGA, incidiu en que "temos que ir definindo pouco a pouco o que
queremos. Teremos que aplicar o método científico de ensaio erro para ir evolucionando e adaptándonos de
xeito práctico á realidade".
En definitiva, o Foro Social
Galego deixou no aire moitas
máis preguntas que respostas,

algo que non se pode interpretar como un fracaso, senón
todo o contrario. Na Asemblea
de Movementos Sociais, celebrada o último día no Auditorio de Galicia, algúns dos promotores do Foro resaltaron
que o mesmo feito da celebración deste evento xa era un
éxito, simplemente porque
contribuía “ao intercambio de
ideas de xeito directo, o que
contribúe a rebaixar o grao de
sectarismo do que ás veces
adoecemos”.G

?

UERE SABER MÁIS?
http://forosocialgalego.org

Coa vista posta no Foro Social Mundial de Belem
O VIII Foro Social Mundial celebrarase en Belem de Pará, na
Amazonía brasileira, do 27 de
xaneiro ao 1 de febreiro de
2009. A inspiración neste modelo de debate, aberto, aconfesional e no que non se permiten partidos políticos, está no
cerne do Foro Social Galego. As

referencias a Belem foron recorrentes durante os tres días
de relatorios e conversas.
Os movementos sociais contrarios ao capitalismo queren
aproveitar a actual crise económica e financeira para recuperar a iniciativa que a hexemonía
das ideas neoliberais lles negou

durante décadas. Non obstante,
oíronse repetidas autocríticas
pola falta de capacidade de reacción rápida das asociacións e
grupos anticapitalistas. A propia
pluraridade dos mesmos é
unha virtude pero tamén un
atranco á hora de dar repostas
únicas e concertadas.G
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BOLOÑA
Manuel Cao

N

a universidade estase a producir un aumento da conflitividade con manifestacións, folgas e peches con
motivo da aplicación da Declaración de Boloña que trata
de avanzar cara ao Espazo Europeo de Educación Superior
(EEES) e homoxeneizar a estrutura dos estudos superiores
para facilitar a mobilidade dos estudantes e dos titulados.
O modelo elixido é un sistema de graos de tres ou catro
anos cunha porcentaxe significativa de materias comúns
que se completará con posgraos e masters especializados
que lle permitirán ao estudante adquirir coñecementos xa
máis orientados as súas preferencias e á profesión escollida. Tamén incorpora unha estratexia de ensino que fai
fincapé na autoformación do estudante e nun maior peso
da titorización individual, o que implica un menor número
de alumnos por profesor e máis investimento público.
A lóxica de Boloña ten dúas claves básicas: un sistema
de educación común en canto a etapas e calendarios e
unha metodoloxía educativa diferente centrada na participación do estudante e na investigación aplicada. A primeira é a que avanza máis rapidamente e estamos asistindo á elaboración e aprobación de graos, posgraos e
masters por parte de todas as universidades españolas que
agoran compiten por acelerar o proceso despois dun período de desconcerto e desconfianza inicial. En canto á segunda, dependerá da dotación de recursos en profesorado, instalacións e equipamentos, tendo en conta a escasa relación entre economía privada e universidade en
España e a actual crise económica.
As críticas estudiantís céntranse na idea de privatización que o modelo anglosaxón traerá ao EEES, de xeito que
certas titulacións xa agora pouco demandadas terán dificultades por non ser rendíbeis nin aplicábeis directamente
ás empresas. Tamén se aducen os problemas derivados do
financiamento público/privado onde competirán universidades moi diversas en recursos humanos, materiais e
contorno empresarial coa fuxida dos mellores estudantes e
profesionais cara aos centros máis competitivos.
Esta situación é máis visíbel no caso das áreas sociais
menos ligadas á investigación dirixida ás empresas pois
poden ser consideradas especialidades “inútiles” nas que
priman custos sobre beneficios. A mercantilización da universidade pode ter como efecto a minusvaloración dos estudos de humanidades e ciencias non experimentais deixando a sociedade inerme fronte aos grupos de presión
que en base a criterios de mercado e innovación tecnolóxica priorizarán a asignación de fondos cara a proxectos de
investigación orientados a satisfacer as expectativas de beneficio empresarial sometendo as dinámicas sociais aos
intereses das multinacionais.
O proceso de Boloña afortala o mercado de traballo da
UE e ten vantaxes en tanto valor de opción individual en
caso de emigración por razóns económicas pero colectivamente nas zonas menos desenvolvidas pode levar consigo
a perda de capital humano e favorecer a dependencia. G

’’

Amercantilizaciónda
universidade pode ter como
efecto a minusvaloración
dos estudos de humanidades
e ciencias non experimentais”

INVESTIGACIÓN E REACTIVACIÓN ECONÓMICA

O Goberno central reformula
o I+D en medio da crise
Xurxo González

Cando en 2004 Rodríguez Zapatero accedeu á presidencia
do Goberno insistiu en que a
promoción da investigación, o
desenvolvemento e a innovación sería unha das prioridades
do Goberno. O obxectivo, acadar un crecemento económico
máis axeitado para aumentar a
competitividade das empresas.
O primeiro paso consistía en
aumentar os fondos dispoñíbeis, xa que o investimento
neste concepto estaba moi por
detrás doutros países con tecidos produtivos homologábeis.
Hoxe, este diferencial segue
a manterse (en España o I+D+i
representa un 1,27% do PIB,
mentres que na UE o promedio
ascende a un 1,76% e nos países
da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento OCDE- supón o 2,26%), aínda
que o aumento de recursos é
prometedor, segundo indican
investigadores como Felipe
Criado, que foi durante seis
anos coordinador da área de
Ciencias Humanas e Sociais do
Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).
Dous dos programas estrela
creados polo goberno socialista
en 2005 foron o Consolider, que
financia proxectos de investigación fundamental e o Cenit,
que, coa en colaboración coas
empresas, desenvolve investigacións aplicadas (como o emprego do hidróxeno para propulsar barcos de pesca ou sistemas de avaliación de emprazamentos de parques eólicos mariños, por citar dous exemplos
coordinados desde Galiza).

OATRASODACRISE. O Ministerio de
Ciencia anunciou a primeiros
de decembro que adiaba sen
data a convocatoria destes dous
programas, que representan a
investigación de elite. A súa titular, Cristina Garmendia, indicou que nesta decisión influíu
“a conxuntura económica”
pero tamén “a necesidade de
reflexionar sobre como enfocar
os programas para que cumpran tamén coa reactivación do
país no curto prazo”.

A ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia [á esquerda] saúda a conselleira de Educación, Laura Suárez Piñón.

’’

OsproxectosCenit
e Consolider
en funcionamento non se
verán afectados”
[Felipe Criado]
Director de Consolider.

’’

ADirecciónXeral
de Innovación da Xunta
agarda que só se trate
dun atraso que contribúa
a redefinir e mellorar
os programas”

Esta medida afecta a proxectos novos, xa que, como indica
Felipe Criado, “os que están concedidos seguirán funcionando
como até agora”. Criado é o director do proxecto de investigación sobre tecnoloxías para revalorización do patrimonio cultural, integrado no Consolider e
concedido hai dúas convocatorias por un período de cinco
anos. Este investigador opina
que “aínda que non houbese
problemas económicos, seguramente o Ministerio redefiniría a
estratexia”.
Hai que ter en conta que cada
proxecto está ben remunerado.

O proxecto que dirixe Criado
conta con 6 millóns de euros de
financiamento, 5 que proceden
do Ministerio de Ciencia no
marco do programa Consolider
e un do CSIC e nel participan 16
grupos de investigación de 11
institucións de Galiza, Euskadi,
Madrid, Sevilla e Xaén. De feito,
Criado afirma que parte dos investigadores xa notan os perigos
do sobrefinanciamento, porque
“o sistema público non é quen
de asumir o aumento do gasto
de xeito eficiente. Penso que estamos chegando ao límite de esforzo do sector público, e que o
resto do investimento até o obxectivo de investir o 2% do PIB
en I+D deberá correr da man
das empresas”.
De todos os xeitos, os máis de
400 millóns de euros aprobados
en 2008 para os programas Consolider e Cenit hai que contextualizalos nos máis de 13.300 millóns de euros que empresas e
administracións públicas dedicaron á investigación e innovación. Así e todo, o Congreso
aprobou, a comezos de outubro,
unha proposta do BNG na Comisión de Ciencia e Innovación
para que o Goberno non recorte
os fondos do Plan Nacional de
I+D+i. A Dirección Xeral de Innovación da Xunta de Galicia
opina que se o Goberno cumpre
con este compromiso, Cenit e
Consolider “só sufrirán un atraso
que, ademais, contribúa a redefinir e mellorar os programas”.G
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Debut da selección galega de
fútbol praia. A selección galega de
fútbol praia xogará o seu primeiro
partido da historia o vindeiro día 21
de decembro ante Portugal, en Santiago. O equipo galego está adestrado por Manuel Jiménez e, segundo
as súas palabras, contará con “tres
ou catro xogadores dos mellores do
mundo”. A maioría dos compoñentes do combinado español e salienta entre eles a figura de Ramiro
Amarelle.G

CINCO PROMESAS XUVENÍS

O fúbol feminino reivindica o seu lugar
As novas xogadoras
mostran calidade
pero non conseguen
público nin atención
dos medios
Antonio Cendán

En 1974 unha rapaza de orixe
galega despuntaba no fútbol feminino italiano. Chamábase
Conchi López “Amancio”, alcume que lle viña dado pola demarcación na que xogaba no
seu equipo. Era a única futbolista que había no Estado español
e aparecía moi de cando en vez
nos medios informativos, aínda
que a meirande parte das veces
coma unha singular anécdota,

cando non para facer certas parodias e sacar a luz moitos tabús
que aínda estaban presentes
sobre os deportes que “debían”
practicar as mulleres.
Afortunadamente as cousas
cambiaron moito, se cadra non
tanto como deberían. Hoxe a
ninguén lle estraña que haxa
unha gran afección feminina ao
fútbol, nin tampouco que salten ao campo a xogar un partido entre elas. A expansión do
deporte máis viril por excelencia cara a banda feminina é unha realidade.
En Galicia temos xa grandes
equipos de fútbol feminino que
se encontran na elite do fútbol
estatal, entre eles o Olivo de Vigo e o Pontevedra. Todos eles
teñen xa xogadoras cunha
grande rodaxe e que fan que os

seus respectivos combinados
sexan respectados pola nacente
afección ao fútbol feminino.
ANA BUCETA E TOMMY. Aínda que o
Olivo dispón xa dunha importante escuadra, cun gran potencial, ten dúas xogadoras que están a despuntar de xeito especial, aínda que elas aseguran que
son dúas compoñentes máis,
que non son figuras e que o verdadeiramente importante é que

’’

Con 16 anos, Ana Buceta,
comeza a ser unha
das grandes estrelas deste
deporte en Galicia”

o equipo quede nos primeiros
postos da clasificación. Con tan
só 16 anos, Ana Buceta, comeza
a ser unha das grandes estrelas
deste deporte na nosa terra. Xa é
moi habitual en todas as convocatorias da selección galega nas
distintas categorías polas que
pasou, aínda que a súa traxectoria no remata aí. Xa formou parte
do combinado español sub-18
que conseguiu o pasaporte para
o Campionato de Europa, despois de acadar tres vitorias en
Romanía. Todo un éxito para esta moza e os distintos equipos
dos que forman parte.
Ana Buceta di que comezou
a xogar “cando vía a meu irmán
nos partidos de fútbol. No descanso dos encontros poñíame a
xogar e dinme conta de que para min era o deporte ideal”. Res-

pecto ao trato que lles dispensan ás mulleres que xogan ao
fútbol aí é onde veñen as principais queixas. “Non aparecemos
case nada nos medios de comunicación”.
Da mesma opinión que Ana
Buceta é a súa compañeira Carla
Pérez “Tommy”, de 17 anos, aínda que recoñece que “nos últimos anos mellorou moito a situación das rapazas que xogamos ao fútbol, pero queda un
longo camiño por percorrer”. A
problemática deste deporte para
as mulleres é o pouco apoio e respecto que se lles presta, na opinión de Tommy, para quen o
fundamental “é ter ilusión, centrarse e xogar o mellor posíbel, xa
que ter que cambiarnos no vestiario dun campo para logo adestrar noutro e algo que temos moi
asumido e non lle sucede aos homes”. Da mesma maneira, esta
incondicional nas distintas convocatorias da selección galega,
tamén di que o deporte que
practica “estase a tomar pouco
en serio, xa que aos campos van
os nosos pais, amigos e algún
que outro afeccionado”.
¡HAI QUE ROELAS!. Hai 40
anos, o Pontevedra era
un potente e rudo
equipo que non >>>
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Carla Piñeiro Tommy e Ana Buceta,
xogadoras do Olivo de Vigo.

>>> se axeonllaba ante ninguén e moitos menos en Pasarón, onde caían habitualmente
Madrid, Barcelona e Atlético.
Ningunha destas mozas nacera
naquel tempo e se cadra tampouco os seus proxenitores porque tanto Natalia Francisco, Andrea Carid e Carla Piñeiro teñen
unha mocidade insultante para
os que levamos uns anos observando o deporte do balón.
Elas hoxe son o presente dun
novo Pontevedra, aínda que en
categoría feminina, onde é un
dos principais candidatos a ascender a Superliga na presente
temporada. A “veterana” do
magnífico trío pontevedresista
Natalia Francisco, de 18 anos sinala que “o fútbol é algo moi
positivo na miña vida, xa que
me axudou a desenvolverme
como persoa. Iso para min é o
mais importante”. Sobre o divorcio social existente entre
mulleres e fútbol, considera
que “é un asunto forte porque
non está suficientemente valorado. Notas noutros sitios, coma Cataluña ou Madrid, a situación é moi diferente, teñen
lugares en condicións para
adestrar, recursos e moitas cousas das que carecemos aquí”.
Se algo caracteriza a opinión
das rapazas que
xogan ao fút-

bol, a parte da discriminación
que sofren, é a pouca atención
que se lles está a prestar dende
todos os ámbitos. Natalia di que
“ninguén se pode imaxinar que
vexamos a mesma xente sempre no campo: pais, amigos”.
Apunta tamén que nota pouco
interese polo fútbol nas mulleres, agás coas súas amigas que
practican este deporte.
A alevina Andrea Carid é tamén a máis soñadora. “Imaxínaste como molaría xogar unha
final de Copa de Europa feminina con 100.000 espectadores?.
Claro que é posíbel, pero temos
que poñer nos os alicerces para
que as cousas vaian adiante”.
Aínda que pensa que está lonxe,
coida que en vindeiros anos pode haber un campionato internacional feminino que teña éxito. Con tan só 15 anos esta compostelá soña cun espléndido futuro para as mulleres no fútbol,
aínda que se laie de que súa
avoa lle diga que “o fútbol éche
cousa de homes”. Na súa curta
carreira xa acumula importantes éxitos persoais, tales como a
convocatoria coa selección galega, coa que xogou en Logroño.
Pero a bo seguro que aínda lles
quedan un longuísimo percorrido.
Tamén conta xa cun importante palmarés ás súas costas
Carla González. Aos seus 17
anos, xa que foi convocada coa selección
española sub-19.
Ten depositadas
moitas ilusións no

Carla González,
Andrea Carid
e Natalia Francisco
xogan no
Pontevedra F.C.

retorno ao equipo estatal e tamén é habitual nas convocatorias da selección galega. Carla di
que “se lle está a dar bastante
saída ao fútbol feminino. As
cousas xa non son coma antes,
aínda que a xente prefira ver
partidos de rapaces antes que
de mozas”. Considera que a so-

’’

Nos próximos anos
pode haber un
campionato internacional
feminino que teña éxito”
[Andrea Carid]
(15 anos)

ciedade “é aínda moi machista.
Só pedimos que nos apoien,
que nos axuden a saír adiante,
que pensen que somos deportistas e non obxectos coma nos
consideran dende algún estamento”. Ao igual que Andrea
tamén soña con que un día “haxa unha competición internacional en condicións”.
Pero o sentimento que máis
une a estas mozas é o ansiado
ascenso do Pontevedra. Se cadra a vindeira temporada as
granates farán lembrar a máis
dun aquel mítico equipo que lle
facía conter a respiración os
Amancio, Pirri, Pereda, Reija e
compañía.G

24-26 cultura apertura.qxd

10/12/08

21:23

Página 2

CULTURA.24.

ANOSATERRA
12-17 DE DECEMBRO DE 2008

BALANCE CULTURAL

Marcos Valcárcel , historiador

‘A cultura de Galicia segue sendo unha descubert
Xan Carballa
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

N

a noite do 29 de novembro centos de
persoas homenaxeaban no restaurante San Miguel a Marcos Valcárcel (Ourense, 1958), que
presentaba o seu recente libro
Historia de Ourense. Colaborador desde hai tres décadas de
A Nosa Terra, o historiador sostén o blog cultural máis concorrido (As uvas na solaina). Nesta conversa percorre algúns
dos fitos da súa traxectoria.
As uvas na solaina , ábrense
cunha cita de Vicente Risco,
“Ser diferente é ser existente”.
É unha máxima de vida?
Escollina porque sintetiza o
que era a Xeración Nós, que se
presentaba cunha cultura
diante do mundo, sen chauvinismos, con defectos e virtudes, pero cunha identidade de
seu en paralelo con outros culturas irmáns, en tempos nos
que se falaba de atlantismo e
celtismo. En definitiva é afirmar a propia identidade sen
agresividade. É unha fórmula
case de marketing publicitario
que xa lle gustaría a moitos ter
como propia.
Móvese nunha manchea de
oficios culturais, ademais do
seu labor de ensinante. Que
motiva esa diversidade?
Literatura e historia son os pés
nos que estiven sempre. A miña
xeración ía encamiñada á filoloxía e moitos acabamos na historia, pero sempre me interesou
dentro dela a historia cultural,
que relaciona os meus intereses
principais. Teñen métodos diferentes pero escritores e historiadores constrúen relatos. Ramón Villares pode facelo desde
os datos empíricos e obxectivos
e Méndez Ferrín cunha teoría
sobre a historia de Galiza na que
pode amoldar máis a realidade
ao seu intereses, acudindo á
imaxinación cando non lle gusta. No caso dos relatos de Ferrín
está o pasado idealizado do que
as persoas da súa xeración soñaron de Galicia.
Un dos seus máis recentes traballos foi unha historia cultural
galega dos últimos cen anos.

Cales son as marcas principais
dese traxecto?
Cando o sistematicei sorprendeume o resultado, porque ao
poñer as cousas unhas detrás
das outras comprendes mellor o
mapa. Recollín desde unha publicación a un monumento, unha obra de teatro ou manifestacións conmemorativas. O primeiro é sinalar a enorme vitalidade da Galicia anterior a 1936,
sobre todo desde 1920, que se ve
moi ben na vizosidade do teatro
e na construción de lugares de
memoria, como os monumentos de Carral ou de Rosalía. Pareime no que significou no 36 a
represión directa sobre figuras
da cultura e o xornalismo e antes de chegar aos 60 e os 70 a miña sorpresa foi atoparme que a
Galiza cultural en plena Ditadura ofrecía máis do que pensabamos a priori. Non tanto polo volume como pola capacidade de
iniciativa que se mantén e que
se pode rastrear fóra dos xornais
–por exemplo cos epistolarios;
sexan a creación dunha asociación cultural, uns xogos florais,
un xantar de homenaxe,... Que
nunca se rachase o fío da continuidade cultural a pesar as dificultades podería ser unha marca central de todo ese período. A
partir dos anos 60 a situación
empeza a mudar rapidamente,
desde a creación do Día das Letras Galegas ao medre do asociacionismo cultural, que foron
unha escola cívica de formación
de toda unha xeración que se se
achegaba ao nacionalismo.

DESDE O ACTIVISMO CRISTIÁN
AO NACIONALISMO.
Na noite da homenaxe falou
das súas orientacións da mocidade. Pero que foi o que o atraeu a vostede sentimental e ideoloxicamente ao nacionalismo?
Houbo moitos elementos que
coincidiron no tempo. Empecei
nos movementos cristiáns progresistas, porque no Ourense
daqueles primeiros 70 gobernaba facticamente Anxo Temiño,
extremista e conservador entre
os bispos, e aparecían movementos católicos que se lle opuñan e que estaban vencellados
ao mundo cultural, por exem-

’’

Oasociacionismo cultural
foi un tempo decisivo, polos
amigos que fixen e porque
regaleguicei a miña vida”

’’

Seavanzaagaleguización
e se ve como un factor
positivo, democrático
e de autoestima, o uso
do idioma avanzará”

plo os fundadores de Abrente en
Ribadavia. Se mirabas as parroquias da raia con Portugal estaban cheas de cregos progresistas e galeguistas estrañados alí
por Temiño. Foi un factor local
que tamén influíu nos estudantes. Outro elemento foi o cineclubismo, como lugar de debate
e encontro, ou a lectura das revistas progresistas da época como Triunfo e despois o asociacionismo cultural, a Agrupación
Cultural Auriense no meu caso.
Para entender a dimensión do
fenómeno en 1973 houbo un
curso de galego no colexio Maristas ao que asistiron 350 persoas, e temos os documentos dos
matriculados. Había xente da
burguesía ilustrada da cidade a
unha chea de xente moza, que
moita dela aterrou despois no
nacionalismo de esquerdas. Alí
acudimos a escoitar a figuras como Otero, Ferro Couselo ou Casares, ou un curso completo de
Francisco Rodríguez, que daba
clases nun instituto de Ourense.
Para min foi un tempo decisivo,
polos amigos que fixen e porque regaleguicei a miña vida e
recoñecinme nese mundo.
Aquela actividade da Auriense
abriunos novas posibilidades a
unha chea de persoas que estabamos desexando facer cousas
e non tiñan máis saída que o tradicionalismo católico ou a OJE.
Este fenómeno foi aínda máis
importante case nas vilas, porque só na provincia de Ourense
había entre 25 ou 30 asociacións, desde Avantar no Carba-

lliño a unha pequena en Viana
do Bolo, cun grupo musical e
moitas actividades onde estaba
Suso Jares. Había entón máis vida cultural nas vilas ca hoxe.

O FUTURO DO IDIOMA.
Como profesor no ensino medio como albisca o horizonte
para o galego?
Nin optimista nin o contrario. É
indiscutíbel que nestes 25 anos
de dedicación profesional vin o
cambio das actitudes lingüísticas. Nos anos 80, nun barrio de
Ourense como A Carballeira,
recibía moitos alumnos galego
falantes que o mantiñan como
lingua primeira. Hoxe mudou,
son minoría e algúns sostéñeno
por conciencia ideolóxica. Pero
no uso das linguas non hai cousas definitivas. A mocidade é un
tempo no que inflúe o gregarismo, a conformación do grupo, a
necesidade de integración e
amóldanse á situación. O exemplo pode ser tosco, pero é como
se pensáramos que sendo o botellón maioritario entre unha
mocidade moi ben formada en
coñecementos e que son os
profesionais do futuro, todos
van ser no futuro alcólicos e
marxinalizados. Co idioma haberá evolucións diferentes, e tamén haberá descubrimento do
país e coa chegada á vida laboral
espero que moitos volvan ao galego. Na sociedade tradicional
tamén había esas mudanzas e
trasacordos. Téñoo visto moito
cos alumnos e dependerá como
vaia a sociedade. Se avanza a galeguización e se ve como un factor positivo, democrático e de
autoestima de nós, o uso do
idioma avanzará.
Segue sendo o descubremento
un factor igual onte que hoxe
necesario para tomar unha decisión sobre a lingua?
Todos temos un arredor de si [título da obra de Otero Pedrayo
na que o protagonista, logo de
viaxar, acaba por identificarse
con Galicia]. Desde o escritor até
a persoa máis anónima todos
temos un momento de posíbel
redescuberta do país, da súa
cultura e o seu entorno social.
Pode suceder en calquera momento e é positivo que así sexa.

O libro H i s t o r i a d e O u r e n s e
(Xerais), que agora publica, vai
nesa liña de divulgación de elementos para descubrir o país?
Ourense é unha cidade con
moita historia, sen batallas ou
grandes sucesos, pero con cousas moi orixinais nas que hai
que afondar. Teremos que saber máis do Ourense medieval
que tan ben estuda Anselmo
López Carreira e outros elementos que son comúns a toda
Galiza e que na época contemporánea son de marcada identidade, non só pola Xeración Nós
pero tamén antes. Está o tempo
de Marcelo Macías ou o de Lamas Carvajal que funda o xornalismo en galego (O catecismo
do labrego ou O Tío Marcos da
Portela) cunha receptividade
social enorme; a xeración de
Curros ou a republicana de García Ferreiro. Sen ese substrato
non se explica a Xeración Nós e
tampouco a máis contemporánea que se cultiva arredor da
memoria da República e a antifranquista e da recuperación
dos anos 70, para conectala coa
xente de hoxe que apenas coñecen todos eses nomes da memoria inmediata e das dificultades nas que desenvolvían calquera traballo político e cultural.
Non hai demasiada carga de
pasado na cultura que fai pouco atractivo o achegamento da
xente máis nova?
Requírense outros modelos pero non é incompatíbel, como
non o foi no noso tempo. Tanto
na música, como no cómic, no
audiovisual ou no virtual non
ten porque haber un compartimento estanco respecto ao coñecemento do pasado. Ninguén pode construír desde cero,
e iso xa o debateu a Xeración
Nós coa aceptación das vangardas sen rexeitar a tradición. Máxime nun país que está reconquistando o seu dereito a existir,
a súa propia tradición. Entendérono Risco e Otero e a revista
Nós é un modelo de convivencia de tendencias, de Castelao a
Seoane, de Colmeiro a Fernández Mazas, todos collen. Hoxe
un blog pode pasar de falar de
grupos de rock a recoñecer o
traballo doutros momentos da
historia de Galiza.G
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‘Con Ramón Piñeiro
sobran os xuízos morais
ou inquisitoriais’
Na interpretación da política e
cultura de posguerra e primeira democracia aparece Ramón
Piñeiro, ao que ano 2009 se
adica o Día das Letras. Cal é súa
interpretación desta figura?
Hai que procurar evitar o maniqueísmo e os falsos tópicos,
sexan haxiográficos ou condenatorios. É unha figura
complexa, á que hai que recoñecerlle un compromiso fundamental co galeguismo desde os seus anos mozos, coas
loitas democráticas na posguerra, que lle custaron o cárcere. Despois do ano 50, a través de Galaxia e as súas tertulias na mesa-camilla, tivo un
papel guieiro dunha serie de
xeracións, no que se chamou
culturalismo, pero que nos
deixa aberta a pregunta de
que se podía facer na Galiza
dese momento. É diferente
analizar o que fixo naqueles
anos da interpretación que
logo, en anos de Transición,
se fixo del, moi simplista, presentándoo só como un culturalista anticomunista. Se se
len as súas cartas publicadas
vese que Piñeiro debuxaba un
mapa político da futura Galiza moi semellante ao que fa-

cían outros moitos no Estado,
con dúas grandes correntes:
democracia cristiá e socialismo democrático e onde el dí
que non ten nada en contra
de marxistas e comunistas
pero que non era el quen tiña
que organizalos. Na Transición, o galeguismo e o nacionalismo evoluiron distintamente, quizais porque era
unha xeración máis nova en
idade e que proviña de movementos máis radicais. Iso
deulle un nesgo máis antisistema ao nacionalismo daquel
momento, o que deixou un
baleiro inmenso de quen podían apostar por un galeguismo máis moderado e é cando
Piñeiro opta por apoiar a outros partidos e non recompoñer o Partido Galeguista. Pero
esa é unha etapa final e non
resume toda unha vida de activista. En 2009 haberá debate, polémica, novos documentos e aspiro a que teñamos un Piñeiro total, ao que
hai que recoñecerlle o seu esforzo de conceptualización
de Galiza e de formación galega de moita xente nos anos 50
e 60. Sobran os xuízos morais
ou inquisitoriais.G

‘A política cultural
do nacionalismo na Xunta
defraudou as expectativas’
Activista cultural en múltiples iniciativas, da Auriense
ao Clube Alexandre Bóveda
ou o Liceo de Ourense, cal é o
seu balance da intervención
cultural do nacionalismo
desde o poder autonómico?
Sería moderadamente crítico. Penso que se perdeu o
asociacionismo de base. Hoxe os mozos non teñen esas
alternativas ás que achegarse, aínda que terían que ser
moi diferentes para facelas
atractivas. No institucional
hai de todo, pero aínda que
cargar co morto da Cidade da
Cultura é un hándicap moi
grande, ás veces déronse ini-

ciativas que semellaban faltas dun perfil claro do que se
quería facer. A sociedade esperaba máis da política cultural do nacionalismo, especialmente porque fora un
sector moi forte, porque o
nacionalismo ten moito que
ver coa cultura e pola necesidade de marcar unha identidade. Cando gobernaba o PP
o discurso era moi crítico e a
xente pensaba que había un
programa alternativo máis
sólido do que se está a ver. No
meu ambiente percibo esa
desaprobación e non é a consellería nacionalista que ofreza mellores resultados.G
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Narrativa para o inverno
Un ano máis, as traducións de literatura
universal contemporánea son as grandes
protagonistas do Nadal. Conviven nos
andeis das librarías con algúns dos premios
máis sinalados da nosa narrativa,
achegando unha oferta ben diversa para
combatermos a invernía con lecturas

Lara Rozados

Vinte e nove contos
Autor:Quim Monzó
Tradución: María Xesús Lama
López
Edita:Sotelo Blanco Edicións
Historias en
que o individuo se converte nun
monicreque
en mans da
casualidade:
o autor xoga
coas obsesións, os equívocos,
as particulares interpretacións
da realidade que cambian unha
vida enteira, as casualidades reais que constrúen o destino individual, as rebelións que se revelan absurdas, en fin, a burla
constante que nos fai a vida.

Budapest
Autor:Chico Buarque
Tradución:Ramón Nicolás
Edita: Faktoría K
José Costa,
escritor brasileiro, chega
a Budapest
logo de permanecer
nunha convención de
escritores en Istambul, e queda
cativado pola lingua do país;
unha historia con musicalidade
e referencias á sonoridade das
palabras, sobre o proceso creativo do escritor.

A conxura dos necios
Autor:John Kennedy Toole
Tradución:Eva Almazán
Edita:Faktoría K
Novela póstuma premiada co Pulizter sobre
un rapaz incomprendido e atormentado;

unha representación grotesca
do heroe moderno que vive
anoxado coa sociedade e trata
de cambiala. O seu título procede dunha cita do clásico Jonathan Swift: “Cando no mundo
aparece un verdadeiro xenio,
podémolo recoñecer por este
signo: que os necios se conxuran todos contra el”.

Un casorio ben
mal amañado
Autor:Bali Rai
Tradución:Belén Souto García e
Ramón Porto Prado
Edita:Sotelo Blanco Edicións
Narra as peripecias vitais
dun adolescentes punxabi, Manny,
que se debate
entre manter
as relacións familiares e vivir
a súa propia
vida. É a primeira obra de literatura xuvenil publicada por un escritor de orixe hindú nado no Reino Unido. As propias orixes de
Bali Rai permítenlle tratar o tema
da inmigración desde unha perspectiva orixinal e conmovedora.

Obabakoak
Autor:Bernardo Atxaga
Tradución:Ramón Nicolás
Edita:Faktoría K
Temos xa na
nosa lingua a
novela en
éuscaro máis
coñecida e internacional
de Bernardo
Atxaga. Ramón Nicolás traduciu a partir da
versión en castelán do propio
autor estes vinte e seis relatos
que transcorren nun territorio
atemporal, nunha vila imaxinaria inspirada na Asteasu natal do
autor, nun ambiente onírico. A
obra foi levada ao cine polo director Montxo Armendáriz.

Lolita
Autor:Vladimir Nabokov
Tradución: Xesús Antón Fraga
Sánchez
Edita:Faktoría K
A controvertida novela
de Nabokov,
todo un exercicio de xogo
coa linguaxe,
está xa incorporada na
nosa literatura da man de Xesús Fraga, quen
reescribiu a novela para achegarlle o emprego lúdico que
Nabokov facía da lingua ao lector galego. A fascinante historia
da “nínfula” Dolores Haze e
H.H., unha das obras clave da literatura do século XX, xa se pode ler na nosa lingua.

Se comes un limón
sen facer xestos
Autor:Sergi Pàmies
Tradución:Antón Dobao
Edita:Xerais
A través de
vinte relatos,
sobre situacións en aparencia intranscendentes, o autor
catalán afonda nas emocións humanas: inquietude, drama, explosión ou
absurdo, dende unha ollada
aceda. Recorre a personaxes
fráxiles, vulnerábeis, para nos
descubrir o amor non correspondido, a soidade, as dependencias familiares, a desconfianza e a frustración.

Montedidio
Autor:Erri de Luca
Tradución:María Cristina
González Piñeiro
Edita:Rinoceronte
No barrio napolitano de
Montedidio,
Monte de
Deus, ferve a
vida. Con trece anos, un
rapaz iníciase
no traballo,
no italiano e no amor. Mentres
se adestra para facer voar un
anaco de madeira, a un amigo
seu, un vello zapateiro xudeu
chegado do norte de Europa,
cúmpreselle finalmente unha
profecía. Estratos de ósos e cin-

Chico Buarque e [á dereita] Vitor Vaqueiro.

zas volcánicas son algúns dos
sedimentos que crearon esa
elevación do terreo, o lugar, auténtico protagonista da novela.

Memoria das cidades
sen luz
Autora:Inma López Silva
Edita:Galaxia
A novela gañadora do Premio
Blanco Amor
2007 percorre
espazos e
tempos da
memoria que
non saen nos
libros de historia: a praia do
Orzán convértese en Troia, París tolea nos 40 e
50, ou paseamos da man da protagonista, que enfía o relato en
primeira persoa, por Nova York e
Bos Aires.

O xardín
das pedras flotantes
Autor:M. Lourenzo González
Edita:Xerais
A novela gañadora do
XXV Premio
Xerais conta,
a través da
historia dun
amor extraordinario entre dous adolescentes, Simón e Anabel, a
complexa relación entre diversos factores desencadeantes,
que, ao longo das súas reviradas
árbores xenealóxicas, tecen
dous destinos. O pouso da literatura fantástica, de Poe, Lovecraft ou Baudelaire, envolve a
engaiolante historia nunha atmosfera que xoga a mesturar o
real co imaxinario.

A cabeza de Medusa
Autora: Marilar Aleixandre
Edita:Xerais
Sofía e Lupe sofren unha violación, pero o peor vén despois,
cando é a sociedade a que as vol-

ve violar: as
rex o u b a s
no instituto, o acoso
da prensa, os
dilemas entre
denunciar ou
non, a presión
familiar... Como a Medusa, aquela muller da
mitoloxía grega condenada por
ser vítima dunha violación, senten que a sociedade as castiga a
non ollar nin ser olladas. Con esta
novela, Aleixandre obtivo o Premio Fundación Caixa Galicia de
Literatura Xuvenil 2008.

O globo de Shakespeare
Autor:Jaureguízar
Edita:Xerais
Gañador do
VIII Terra de
Melide, este
relato mestura un actor
que soña con
Shakespeare,
un escritor
que soña con limóns, unha muller que soña con ser correspondida polo seu home, unha vella
que ficou soñando co noivo da
mocidade, unha prostituta que
soña con non sentirse soa e un
vello que nada soña e que goza
controlando os soños alleos.

Os espellos do tempo
Autor:Vítor Vaqueiro
Edita:Galaxia
Artéllanse
nesta novela
dúas ideas: a
da reflexión e
a de simulacro. Conviven no texto
un eu narrador e outro
construído c conviven dous
“eus”, un deles é o narrador e o
outro unha construción colectiva formada por acumulación,
“un dispositivo frankensteiniano”, ou personaxe híbrido creado estratexicamente.G
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LARA ROZADOS
Agora que temos dúas semanas de vacacións, amais de xogar, pórnos coma
pepes comendo turrón, volver ver os
familiares e amigos e gozar do 'dolce far

niente' (rañar a barriga, vaia), podemos
aproveitar para gardarnos do frío e pasar
tardes na casiña, tomando algo quente e
con cousas interesantes para ler. Será por

libros! Aquí temos unha chea deles para
todas as idades e todos os gustos, por se
alguén quere tomar nota para a carta aos
Reis...

Para os máis pequechos

Contos con banda sonora

A toda cor!

Galaxia achéganos moitas propostas para
os máis cativos da casa este ano: como a
colección Tartaruga, cos Arrolos e Adiviñas de Palmira G. Boullosa, e tamén Coplas
e Aloumiños de Antonio García Teijeiro, libros para cantar. E tamén Por se che pasa,
de David Otero, unha historia onde o pequeno lector ou lectora pode intervir...

Na colección Árbore, de Galaxia, temos un
novo proxecto moi musical: os Musicontos.
Dous libros de Xosé Antonio Neira Cruz que
revisan contos clásicos e veñen cun CD da Real
Filharmonía de Galicia. Perfecto para que nos
conten o conto mentres gozamos das ilustracións e soa a música: son O debut de Martino
Porconi e O prodixio dos zapatos de cristal
(versión, adiviñades? Si! D'Os tres porquiños e A
cinsenta).

Para os amantes das ilustracións, do collage e
dos libros máis bonitos, Kalandraka presenta o
álbum gañador do Premio Compostela de
Álbums Ilustrados: Cerca, de Natalia Colombo,
conta a historia do Señor Pato e o Señor Coello, que se cruzan todos os días cando van traballar.

Por outra banda, O Samaín inaugura a colección Pimpín por aquí non vin, de libros
en formato acordeón, para estiralos e gozarmos das ilustracións de Jacobo Fernández Serrano. Moi axeitados para aprender
as primeiras palabras, e para xogar co libro:
en cada exemplar está agachado un pimpín. Na mesma colección temos O magosto e O Nadal.
EN OQO Editora podemos seguir as aventuras de Caracol, contadas por Armando
Quintero e coas ilustracións de André Letria: Que susto!, Caracol e Caracola, Navega, Caracol!, Caracol e Formiga, Caracol e Vermiño... Outro "colega" de quen
podemos seguir as aventuras é Paco Peco
pequeneiro. Xelís de Toro e Andrés Meixide sacan na colección Bolboreta, de Sotelo Blanco, seis novas aventuras: Unha
chuvia de meteoritos, O Marciano Azul, O
Mago Orlando, O Xenio Xenial, O Robot
que toleou, e O Concurso de Pacos.
Na colección Merliño de Xerais poderemos
aprender moito sobre Os señores meses,
de Ánxeles Ferrer, ou algunhas historias
tan cotiás como fermosas, na colección O
meu mundo, tamén de Xerais: Upa!, de
Agustín Fernández
Paz, Vítor ponse a remollo, de Pasqual
Alapont, Pepe e o
seu hamster, de Teresa Soler Cobo, ou
Dez abellas na laranxeira, de Marilar
Aleixandre.

E máis música! Contos en cantos, de OQO Editora, permítenos percorrer o mundo contando
e cantado bossa nova cunha hipopótama presumida e sirtaki cuns velliños que un día se
queren moito e outro non paran de discutir.
Mentres, o tango permite bailar ben pretiño a
un elefante gris con lunares morados e unha
formiga negra con cintura de avespa. Trece
contos nun libro-cd en que a voz de Almudena
Janeiro acompaña ás guitarras, percusión,
frauta, tambores, congas...

Bolechas e
moito máis
En A Nosa Terra tamén pensamos en vós, que non se
diga... Anxo Fariña achéganos
dúas aventuras apaixoantes: A
Monstroescola. Que veñen os
monstros! cóntanos como na
vila de Quintopiñeiro só hai
dous nenos, e por iso a súa
escola está en perigo. Pero un
acontecemento inesperado
avisará da chegada de máis
nenos. Mais... como serán? En
Os megatoxos. A espada
esmeralda, Ruxe, Lúa, Faísca e
Ninfa están a vivir un curso
escolar ben emocionante: na
procura dunha solución para a
súa mutación xenética, viaxarán desta vez ao medievo,
onde atoparán un antigo e

A mesma editora achéganos as xeniais aventuras d'O pirata pata de lata, de Oli, con ilustracións de Ramón Trigo. E para tomarmos
conciencia, poderemos saber máis sobre Greenpeace a través d'A historia do Rainbow
Warrior, o buque insignia da organización,
nun fermoso libro de Rocío Martínez. E en
Amelia quere un can, de Tim Bowley, con
debuxos de André Neves, riremos coas estratexias dunha nena que quere convencer ao
pai para ter un cadeliño.

misterioso mosteiro en que
nada é o que parece.

E non esquezades aos vosos
heroes favoritos, eses que tendes todas as semanas en
Bule-Bule!. Os Bolechas de
Pepe Carreiro veñen con
novas aventuras, e amosarannos, en libros troquelados,
como son O can de palleiro,
A galiña de Mos, A ovella
galega, O porco celta ou As

morenas galegas... Tamén da
súa man coñeceremos A rúa,
O zoo,O autobús escolar... e
tamén como usar os contedores do lixo nun novo Os Bolechas queren saber...
Os máis pequechos gozarán cos libros de Checa Díaz,
Que desfeita!, Por favor,
comparte!, ou co libro sorpresa para prelectores Un ao
dez... E de volta outra vez. E
mesmo poderemos viaxar
sen saírmos da casa! Coa
colección Contos das illas,
Amalia Pérez Otero e Michel
Casado nas ilustracións achégannos O libro da Illa de Ons
e O libro das Illas Cíes. Para ir
abrindo boca e pensando en
cando veña o bo tempo
coller o catamarán e descubrir estas paisaxes.
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Libros con premio...
Velaquí un dos libros infantís do ano, o Premio
Merlín! Conta a historia de Xenaro Conese
Maiúsculo, a quen o que máis lle gusta é xogar
coas palabras, ler, os videoxogos, o xadrez, os
cómics, os documentais e a música... Pero
tamén lle gusta facer de detective. Mar Guerra
gañou con esta historia, Xenaro e o misterio da
mochila verde, o premio convocado por Xerais,

e xa podemos atopar o libro nesta editorial, ilustrado por Fernando Llorente.
E falando de Premio Merlín! Os que gozarades o
ano pasado coas Minimaladas de Carlos López
Gómez, "Chinto", non podedes perder este ano
as Novas Minimaladas (de Pinto&Chinto): unha
cebra coas raias verdes, un vagalume ao que se
lle funde a luz, unha couza devoradora de libros
ou un cempés futbolista son algúns dos novos
personaxes. Sen saírmos da colección Merlín,
podemos ler Vouvos papar! de Luz Méndez Fernández e Pepe Tobaruela, ilustrado por Dani
Xove: é a historia de Tucho e Mucha, dous
nenos que, conectados polo correo electrónico
e o programa de chat, viven unha aventura na
Internet cando os chucha o seu ordenador
coma se os prendese unha aspiradora.
Algo parecido é Game over, de Carlos Losada,
un conto que xa puidestes ver con vida propia
nos teatros, grazas a Teatro Cachuzo. Foi Premio Manuel María de Literatura Dramática

Infantil, e conta a historia de Roi, un rapaz
obsesionado cos videoxogos. Tamén, se aínda
non gozastes das Boas Noites de Paula Carballeira, podedes ler (e escoitar) as aventuras
nocturnas de Xiana no libro CD de Xerais (ou
ver a Berrobambán no teatro, que aínda teñen
unhas cantas funcións).

Non vos queixaredes! Agora, a escoller os que
máis vos gusten para terdes un Nadal ben ilustrado.
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CRISE EN
DECEMBRO
An Alfaya

F

oise novembro, tradicional mes do Samaín, e
con el levouse o recendo das
castañas asadas, e as faíscas
nos ollos dos rapaces acolados ao quente das potas das
castiñeiras. Cativos con puchas, bufandas e abrigos,
con cucuruchos de papel de
xornal de refugallo, sostidos
coas mans enluvadas. Estampa de felicidade peneirada por un aquel de miserenta humildade. E chegou
decembro, algareiro e consumista. As rúas vístense de
luces, alentando á euforia
prefabricada dunha festa de
serpentinas e banalidade. O
señor de barba branca e
traxe vermello amosa un
bandullo abaixado por mor
dunha dieta imposta na
minguada economía familiar. Este ano, os renos e os
camelos traen as saquetas lixeiras de equipaxe, con xoguetes que avultan menos, e
desexos que ocupan máis
espazo. Os turróns, mazapáns e polvoróns mércanse
a granel e logo se atrancan
na gorxa coa angustia do
que está por vir. Na cesta da
compra, cava de saldo, marisco conxelado, e carne de
cordeiro con sabor a polo de
supermercado. Seica un vocábulo envelenado contamina todo canto toca. Crise!,
berran os gobernantes coa
boca pequena. Crise!, berran
os gobernados a todo pulmón. E a casa sen varrer.
Pola miña banda dispóñome a escribir a carta ás
súas Maxestades os Reis Magos, coa ilusión, como cando
era unha nena de ollos aleutos, de que se cumpran os
meus soños, e moi en especial os de aqueles que ignoran o sentido da palabra
crise na súa vida en crise permanente, enfermos e sen
teito entre outras especies de
difícil extinción.G

’’

Dispóñome
a escribir a
carta
aos Reis
coa ilusión
de cando
nena”

As nosas festas
O nadal.
Autor: Jacobo Fernández
Editorial:Galaxia

Coñecer a tradición, o folclore ou os costumes axudan a entender e tamén asumir certos valores que determinan o
comportamento da sociedade da que
estamos integrados como individuos,
ao formar parte da súa identidade
como pobo. De aí, que apostas como
esta da editorial Galaxia, con este novo
e interesante proxecto editorial levado
a cabo por Francisco Castro, resulten interesantes para achegar aos máis cativos algunhas das nosas tradicións (O

Samaín, O Magosto, O Nadal). Trátase
dun curioso libro, a xeito de despregable, onde cada unha das páxinas forman á súa vez parte dun pequeno mural que nos amosa, por unha banda,
unha rúa na que aparecen distintos elementos relacionados co Nadal, dende
adornos ata panxoliñas sen esquecer os
doces ou os galanos, e, pola outra, unha
serie de preguntas cuxas respostas están nas ilustracións.
Este práctico formato sinxelo, a base
de manipulables e acartonadas páxinas, está pensado para o goce de toda a
familia, pois, facilita, primeiro a lectura
visual por parte dos nenos, para logo, ir

acompañada pola lectura dirixida polos
pais, onde tanto uns, coma os outros,
deixarán que a ilusión do máxico e fantástico destas coloridas datas entrañables substitúa por uns intres, o material
gris da realidade.G
Alba Piñeiro
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Xosé R. Veiga Alonso, historiador

‘O Conde Pallares foi un dos que máis usou
o xornalismo como arma política’
O pasado mes de novembro
cumpriuse o centenario da
morte de Manuel Vázquez de
Parga, sexto conde Pallares, figura emblemática da política luguesa decimonónica. Entre os
estudosos da súa obra destaca o
historiador mariñán Xosé Ramón Veiga Alonso (Foz, 1968),
autor de O Conde Pallares e o
seu tempo (Deputación de
Lugo, 1999).
Como foi a vida do Conde de
Pallares?
Aínda que naceu en Vilalba, o
seu pai tiña casas en Vilalba e
Lugo. Daquela, o seu proxenitor
era o subdelegado de Rendas
Reais. Estudou nas cidades de
Lugo e Monforte de Lemos e
logo en Santiago, Salamanca e
Valladolid. Licenciouse en dereito civil e canónico e tivo que
poñerse moi axiña á fronte do
legado familiar porque o seu pai
morreu moi novo. En 1851,
cando aínda non tiña a idade regulamentaria, xa foi candidato a
deputado. Nunca chegaría a
exercer a profesión de avogado.
Cando lle chega o título de
conde?
O condado concédeselle en
1857 de xeito indirecto por un
tío seu que falece sen descendencia. Légallo a Manuel Vázquez de Parga porque foi quen o
coidou. Casaría con María Paz
de la Riva y Estévez, propietaria
da cerámica de Sargadelos. O
matrimonio supoñía a unión
entre a rancia fidalguía galega
cunha representante da burguesía do século XIX. O título de
conde pasaría aos seus descendentes, aínda que se convertería
en honorífico. Un dos que o ostentou foi catedrático de literatura. O Condado de Pallares segue vixente nos nosos tempos.
Cal foi o seu legado máis im portante?
Foi un persoeiro moi polifacético e, polas circunstancias familiares, moi precoz. O feito de
ser político facilitoulle unha extraordinaria vinculación ao
mundo da comunicación.
Sendo aínda moi novo fundou
La Aurora del Miño (1856) e, en
1860, El Correo de Lugo, ademais de participar na mesma
época na fundación da Revista
de Galicia e, xa en 1872, saca

J. VÁZQUEZ / A.G.N.

Antonio Cendán

’’

Avogabaporqueosistema
foral fose abolido,
a pesar de ser un
dos principais propietarios
da zona de Vilalba”

unha nova cabeceira baixo o
nome de El Eco de Galicia. Participou tamén na fundación de
La Época, entendendo sempre
o xornalismo coma o servizo a
unha causa determinada.
Cando principia a actividade
política?

Comeza en 1854 e terá unha
longa traxectoria. Foi deputado a
Cortes por Lugo, Vilalba e Mondoñedo. En 1877 sería nomeado
senador vitalicio, o que supuxo a
súa retirada parcial da política,
aínda que logo estaría manexando o cotarro caciquil. Tivo
moi boa relación co senador por
Lugo, Fernando Cos Gayón, un
ministro de Facenda, nado en
Lleida, que formaba parte do
Goberno cando ocupaba a presidencia Antonio Cánovas del
Castillo. O seu momento máis
amargo viviuno a partir de 1868
coa chegada da Revolución, chamada A Gloriosa. Ao retirarse

No centenario do sexto conde
Manuel Vázquez de Parga, o
sexto Conde de Pallares, naceu
no Pazo de Penas Corveiras, na
parroquia vilalbesa de Sancobade, en 1828. Ao longo da súa
traxectoria política foi un agrarista que xa defendía a redención dos foros no século XIX. Entre os cargos que ocupou, destacan os de deputado a Cortes

por distintas circunscricións luguesas, así como o de senador
vitalicio a partir de 1877. Deixar
unha fonda pisada literaria e
política, non lle impediu ser tamén un dos grandes impulsores do xornalismo lucense da
súa época, fundando varias cabeceiras. Morreu en Madrid, en
novembro de 1908.G

deixa no seu posto a un home de
confianza como é Pastor Maseda Vázquez de Parga.
Que achegas fixo?
Foi un dos individuos que máis
loitou para que chegase o ferrocarril á provincia de Lugo.
De feito, está presente en todos
os fitos dos camiños de ferro,
que son aprobados polas Cortes en 1858, aínda que non se
inaugurarían até 1883. A el débeselle que o tren chegase a
esta provincia, sendo o que
propuxo nas Cortes a construción da liña ferroviaria entre
Palencia e A Coruña.
E no eido agrario?
Era unha persoa moi ben formada, moi ilustrada. Reflexionou sobre o sistema feudal. Así,
deixou bastantes escritos nos
que avogaba porque o sistema
foral fose abolido de xeito redencionista, a pesar de ser un dos
principais propietarios da zona
de Vilalba. Tamén escribiu dous
libros sobre estes asuntos, un
deles con José Pardo Bazán Situación da agricultura galega no
século XIX. Neste sentido hai
que lembrar que dirixiu a pri-

meira Exposición agraria e industrial en 1867. Ademais, deixou inédita algunha memoria
sobre a mesma.
Cales eran as súas persoas de
confianza?
Unha delas, na Terra Chá, era
Santiago Basanta Olano, un vilalbés que era seu xenro e que
dalgún xeito controlaba a situación en Vilalba e no resto da
comarca chairega, aínda que
isto non era exclusivo do
Conde de Pallares, senón de
todos os homes que tiñan poder na súa época.
Como foron os seus últimos
anos?
Na última etapa da vida, Manuel Vázquez de Parga residiu
principalmente en Madrid,
aínda que non deixa de achegarse a Lugo cada vez que ten
oportunidade. De feito, pasa algún verán en Viveiro e tamén
na Casa de Pallares en Foz. Por
suposto que non esquece a súa
terra natal e vai moitas veces a
Penas Corveiras, pero cando
comeza o seu declive físico xa
se queda na capital de España,
onde falece en 1908.G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 O xardín das pedras flotantes. M. Lourenzo. Xerais.
 Tras do solpor. Haruki Murakami. Galaxia.
 A chuvia do mundo. X.M. Pacho Álvarez Galaxia.
 O neno do pixama a raias. John Boyne. Faktoría K.
 Un home na escuridade. Paul Auster. Galaxia.

DA INQUISICIÓN

NON FICCIÓN ¬
 Mal de escola. Daniel Pennac. Xerais.
 Anti natura. María Xosé Queizán. Xerais.
 Fendas abertas. Carlos Taibo. Xerais.
 Historia de Ourense. Marcos Valcárcel. Xerais.
 Caderno de notas. J. Marinhas del Valle. A Nosa Terra .

Marica Campo

F

rancia acudirá á ONU o
día 10 de decembro coa
proposta da despenalización
universal da homosexualidade. O Vaticano anuncia a súa
oposición á tal medida e xustifícao cunha falacia: “Poñería
na picota os países que non
consideran matrimonio as
unións homosexuais”. A doutrina da Igrexa é a que é; mais
pedir que non se castigue a
ninguén por mor da súa opción sexual sería o máis coherente coa doutrina cristiá, a
que, se segue os pasos do seu
fundador, ten como primeiro
mandamento o amor e a
compaixón. A lei levítica ordenaba lapidar as adúlteras,
mais Xesús escorrentou os
executores da sentenza e perdoou unha muller que se fixera rea do castigo. Non hai anatemas de Cristo contra o sexo.
A Igrexa alíñase cos países onde o islamismo integrista condena á morte os que practican
a homofilia. Esquece a Igrexa
o Evanxeo, mais ten unha
fonda querenza pola Inquisición que, paradoxalmente,
aínda que non está, proxecta
a súa sombra alongada.
Moito gostaría de ver as altas xerarquías pronunciarse
coa mesma firmeza diante
das inxustizas do mundo, insistindo a toda hora, petando
nas portas do poder a reclamar pan e liberdade para os
pobos. Mais isto tócalles facelo aos cristiáns de base, moitas veces cuestionados desde
a farisea ortodoxia católica,
ou aos que non profesan outro credo que o da solidariedade. Mentres, os monseñores ben enfundados nas súas
roupas talares, quentiños e
coa barriga chea, dedican todas
as súas forzas ao asunto do sexo, a única necesidade que lles
queda por cubrir. Ou non? 

’’

Moitogostaríadeveras
altas xerarquías
pronunciarse coa mesma
firmeza diante
das inxustizas
do mundo”

crítica

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

se ben a parentela de O xardín
das pedras flotantes coa historia
de Shakespeare, é moi clara, aínda lles aseguramos outro paralelismo aínda máis interesante:
pescudar até que punto o inferno dantesco estivo presente.

NARRATIVA.

Best seller
galego

Xosé M. Eyré

O xardín das pedras flotantes

Na procura
de si mesmos

Autor: Manuel Lourenzo González.
Edita: Xerais.

O xardín das pedras flotantes
responde á fórmula do best seller á moda. Mestura, habilmente, aspectos relacionados coa
historia, coa psicoloxía, co filosofía ou metafísica, nunha trama con aspiración de totalidade, que quere mergullar o
lector para que
o acompañe no
proceso reflexivo ou simplemente para inducirlle ese efecto. E niso, na propositada atención á devandita fórmula,
áchanse tanto as súas virtudes
como as súas fraquezas, que tamén as ten.
Malia presentarnos un duplo
percorrido pola historia, sorprende que son as épocas máis
afastadas temporalmente as
que lle confiren meirande verosemellanza, mentres que a actual (os protagonistas centrais,
Simón e Anabel, nacen na década dos oitenta do pasado século) presenta síntomas de idealización, tanto das circunstancias
históricas que viven, como da
súa configuración psíquica. Por
suposto, isto ten explicación, está a indicarnos que temos que
ter máis en conta a historia como catalizador do noso presente e futuro. E non deixa, á vez, de
crear un efecto de estrañamento con respecto á trama. Non estaría mal ir preparando versión
en cómic, porque a novela presta folgos para todo o que se
queira argallar ao seu redor.
Trátase dunha historia de
amor moi ao estilo das de Tristán e Isolda ou Romeo e Xulieta.
Historia de dous namorados,

Sardinia blues
Autor: Flavio Soriga.
Tradución: Carlos Acevedo.
Edita: Galaxia.

Manuel Lourenzo.

dous adolescentes, aos que as equilibrios do funambulista,
súas familias (por diferentes alén de que a novela está escrita
motivos) lles prohiben verse. con elegancia, nunha lingua
Contada desde a óptica de Si- versátil, dúctil e próxima, quero
món, primeiro, e desde a de salientar a habilidade das tranAnabel despois, para pechar o sicións entre os diversos climas
discurso cun epílogo. Na obra que alternan no discurso: dramestúranse a reflexión e a indu- mático, realista, esotérico, filoción á reflexión sobre conceptos sófico, humorístico. Estamos
chave: o destino e o libre albe- ante un narrador que, case codrío (até que punto somos ca- mo un mago, e desde a sensibipaces de decidir a nosa
lidade, é quen de atrapropia historia); a realivesar calquera instandade como fantasía e a
Trátasedunha cia que precise sen que
fantasía como realidao lector, falamos semhistoria
de, e non se lles escape
pre dentro das marxes
a implicación simbóli- de amor moi que concede o best-seca do misterioso libro ao estilo
ller, se preocupe pola
que está detrás de to- das de Tristán verosemellanza. As dido. Un libro e a maxia e Isolda
ferentes ramificacións
que pouco a pouco vai ou Romeo
temáticas van manter o
permeando a historia; e Xulieta”
lector ben ocupado.
presente desde o mesPor último, a transcenmo arrinque, non deidencia final do texto,
xamos de tela presente
unida á empatía prono curso dunha trama que xoga porcionada polo longo percoa actualizala cada vez con máis rrido da man das dúas personaintensidade á vez que reclama a xes centrais (sendo a de Anabel
nosa atención cara á faciana re- fondamente atraente e carisalista (digámolo así) do seu de- mática), dará lugar a que a consenvolvemento.
sideración definitiva sexa posiAlén da capacidade para tra- tiva. Mesmo moi positiva, tenbar unha trama complexa que do en conta o que comunmenpegue o libro ás mans do lector, te ofrecen os best-sellers.
igual que nos abren os ollos os
Remataremos dicindo que,

’’

Tres mozos pasan o verán en
Sardeña: Corda persegue o éxito como escritor; Licheri trata
de rematar o doutoramento en
historia do cinema despois de
pasar por un período de adicción á heroína;
Pani –o narrador e protagonista da novela–
continúa marcado pola historia de amor que viviu en Londres cunha bailarina. Non saben moi ben que é o que desexan nin que se espera deles. Os
tres aturan a canícula no chalé
do pai de Licheri, tratando de
atopar unha resposta a esas
preguntas nos fugaces amores
estivais, no alcol, na amizade.
Autodefínense coma “piratas” e
levan a cabo accións máis ben
inxenuas que procuran darlle
un sentido ás súas vidas. Así,
nada máis comezar a narración, descubrirémolos perpetrando un roubo de carnés de
identidade en branco (dabondo simbólicos) para repartir entre os inmigrantes romaneses
acabados de chegar á illa.
Así son os personaxes de
Sardinia blues, unha novela sen
argumento definido no sentido
máis canónico da palabra. A
trama en si é moi pouca cosa;
trátase máis ben dunha serie de
episodios da vida duns >>>

32-37 critica.qxd

10/12/08

21:08

Página 3

ANOSATERRA

Congreso Álvarez Blázquez en
Tui. Arrinca o día 11 cunha conferencia inaugural de Ferrín, e, ao longo de tres días, intervirán, entre outros, Eduardo Méndez Quintas, sobre a faceta arqueóloga do autor a
quen se lle dedicou o Día das Letras
Galegas este ano; Manuel Bragado
e Víctor Freixanes sobre Álvarez
Blázquez, editor; Xosé R. Pena sobre
as súas achegas no campo da investigación... E tamén Xosé R. Barreiro
Fernández, Xosé Mª Álvarez Cáccamo ou Darío Xohán Cabana.

Flavio Soriga.

>>> mozos que non dan atopa- delongando o desenlace dos
do o seu lugar no mundo: as in- episodios, alternando aventucursións nas noites de discote- ras dramáticas e cómicas… sen
ca, os ligues, a memoria dos fa- que o lector perciba o artificio.
miliares máis vellos –que non En definitiva, creando un disdan comprendido o novo mun- curso áxil que, sen perder inspido que irrompe na illa–… O ración, logra a distancia irónica
spleen vital dos personaxes, os suficiente para non lle deixar esinterrogantes sobre a súa perso- pazo á falsa transcendencia.
nalidade, adquiren o seu reflexo
En segundo lugar sitúase un
nas cuestións que susestupendo achádego: o
cita a identidade do
protagonista padece de
seu país, Sardeña.
talasemia, unha enferNon obstante, exis- Os
midade consistente
ten dous elementos interrogantes nun defecto nos glóbuque lle dan unidade á sobre a
los vermellos que obrinovela. En primeiro lu- identidade
ga o paciente a cambiar
gar, a prosa de Soriga dos
todo o seu sangue cada
–un autor revelación
quince días. O principersonaxes
en Italia que Galaxia
pal problema é que,
nos dá a coñecer en reflíctense
con este sistema, non
primicia. Trátase dun nas preguntas se dá eliminado o ferro
discurso repetitivo, sobre o ser
sobrante no corpo, o
musical, unha especie do seu país,
que implica enormes
de stream of cons- Sardeña”
riscos para a saúde. Paciousness de ritmo reini, quere ser tratado
terativo cuxa disposicon normalidade malia
ción en fragmentos
a súa enfermidade;
contribúe decisivamente á fres- mais, nun ambiente pechado e
cura do relato. Unha cadencia provinciano como o que o acoque constitúe a clave da estru- lle, o único que consegue é que
tura desta novela en canto vai constantemente se sospeite del
introducindo flash-backs e tra- –homosexual, drogadicto…– ou
mas secundarias nos momen- que o miren cunha particulartos de maior tensión narrativa, mente molesta compaixón.

’’
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A novela trata sobre o que o
autor chama “a paranoia identitaria”: os protagonistas non saben como responder ao feito de
seren sardos nunha sociedade
globalizada, aos cambios que se
dan nun país que pasa case de
súpeto do arcaísmo rural á xeración Erasmus, aos traballos
eventuais en Barcelona ou Londres, aos divorcios e os novos
modelos de familia… Son, en
palabras do narrador, globalizados frustrados. Neste contexto, a
talasemia, a necesidade de cambiar permanentemente o sangue do corpo, funciona como
brillante metáfora do movemento perpetuo ao que están
condenados estes seres, da eterna metamorfose á que se ven
abocados. A aspiración a ser
“como os demais” –as páxinas
dedicadas ao sentimento dos talasémicos son dunha extraordinaria lucidez e dunha comedida
pero eficiente emotividade –
funciona como o inevitábel eco
do desequilibrio en que viven
instalados os personaxes todos.
O relato da existencia de Pani e dos seus amigos céntrase na
súa incomprensión real do
mundo que os arrodea, na confusión que os incapacita para
reaccionar de forma construtiva ante a dureza da vida. Esa imposibilidade para descifrar as
claves que rexen a realidade desemboca nunha frustración
que os leva a unha desesperada
busca de afecto. E a descrición
desa situación combinada co
retrato da complexa situación
da illa –a emigración dos máis
novos, o contraste entre a humildade dos nativos e o luxo
dos veraneantes, a política depredadora dos construtores…–
mantén o interese do lector.
Cómpre facer notar, non
obstante, que a conclusión resulta repentina e finxida, como
se o autor non soubese rematar
a obra mantendo a intensidade
e se dedicase a coser todos os fíos apresuradamente. Mágoa
que Soriga non se atrevese a ser
o suficientemente audaz e cortar a novela tal e como a empezou, in medias res, o que sería
moito máis coherente. Pódese
dicir que as derradeiras trinta

páxinas sobran. E o cambio de
voz narradora que se dá neste final maniféstase aínda máis irresoluto e excesivamente rebuscado, so xustificábel como defecto propio dun autor novel.
En todo caso, esta eiva non
lle resta nin un chisco de interese a este libro e queda compensado polo debuxo da sociedade
sarda e das contradicións que
se dan nunha illa na que a globalización chega case que por
sorpresa, polos termos en que
se aborda ese eterno conflito do
ser humano por adaptarse ás
mudanzas do seu contorno sen
perder a construción identitaria
que o prefigura e á que se agarra
para non ser vencido pola vertixe. E por unha voz e unha prosa
abraiantes no seu retrato das intimidades feridas.

CULTURA.33.

CONTADELIBROS.
Análise dun lugar na costa
Xénero, parentesco e traballo.
Un estudo antropolóxico no
Concello de Laxe, de Henrique
Alonso
Población, é
un traballo sobre como o
cambio social
que viviu a costa galega nas
últimas
décadas lles afectou ás
relacións sociais. O autor destaca que esa mudanza se
produciu na tradición campesiña e na tradición pesqueira.
Edita Xerais.

Ponto Básico

Manuel Xestoso

LIBROSDEFONDO.

Anxo Pastor,
na sombra
Sombra fértil
Autor: Anxo Pastor.
Edita: Espiral Maior, 1999.

Hai escritores que foxen da feira
das vaidades da sociedade literaria coma do lume. Son autores moitas veces entregados
afanosamente
á súa obra, que
entenden que
todo aquilo que
supoña unha
exposición pública meridiana
é darse a un
modo de vivir a
escrita no que en absoluto se recoñecen.
Claro, o anterior arrastra un
grave problema ao que este
singular tipo de creadores parece terse resignado: a invisibilidade. Se non apareces na foto, non existes. Se non frecuentas os xuntoiros e fei- >>>

A editorial Toxosoutos presenta dous novos títulos da súa colección ‘Ponto Básico’. Plan xeral de contabilidade de pequenas e medianas
empresas.
Casos prácticos, de Francisco Xavier
López Corrales e
Mercedes
Mareque Álvarez-Santullano, é un manual
para uso diario. A
concentración parcelaria en
Galiza. Unha oportunidade
perdida para a transformación
das explotacións gandeiras, de
Alfonso Ribas Álvarez, analiza
o impacto deste xeito de explotación.

Comentarios de celuloide
Rafael Arias Carrión escribe El
cine como
espejo de lo social. Ejercicio
de análisis
cinematográfico relacionado
con las ciencias
sociales, que publica Talasa.
Comentarios de 28 películas
dun punto de vista social,
atendendo a diferentes
temas.
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As serpes cegas sae primeiro en
galego.A semana próxima sae a luz
a novela gráfica As serpes cegas, de
Felipe Hernández Cava e Bartolomé
Seguí da man da asociación Bd Banda, que vén publicando por entregas na súa revista homónima. A
obra, que transcorre entre as cidades de Barcelona e Nova York, saíra
tamén en castelán no mes de decembro. Esta é a primeira vez que o
colectivo edita un álbum de xeito
autónomo.

crítica
Animal
Nº 18. Primavera-verán do 2008.
Dirixe: Francisco Macías.
Edita: Edicións Positivas.
Prezo: 5 euros

Este número da veterana revista
está adicado ao grupo de música
para crianzas
Mamacabra,
dos que se fala
desde varios
aspectos. Ademais, publícase un
fragmento da
considerada primeira novela
ecoloxista, O cazador de Eubea,
de Dion de Prusa, traducido por
Onofre Sabaté. Tamén se publican textos de Lawrence Ferlinghetti, Moncho Iglesias e Paula
Carballeira..

Encrucillada
Nº 159. Setembro-outubro do 2008.
Dirixe: Pedro Fernández
Prezo: 5 euros

Publícanse estudos de Diego
García Guillén, Andrés Torres
Queiruga e Xosé M. Caamaño.
Ademais, textos
de Pedro Castelao, Francisco
Xosé Rei, Feli
Alonso, Xosé
Miguélez e Carme Soto.
Tamén as habituais crónicas de Engracia Vidal,
Xosé L. Barreiro Rivas, Xoán Bernárdez Vilar e Rubén Aramburu.

Cerna
Nº 56. Outono do 2008.
Dirixe: Manuel Soto.
Edita: ADEGA.
Prezo: 3 euros

Belén Rodríguez entrevista a Xesús Chenel, presidente da
Asociación de Empresarios do
Polígono do Tambre, que pide
apoios para as
empresas con
certificado ambiental. Tamén
entrevista o
médico Luís
Díaz Cabanela.
Fins Eirexas alerta sobre o risco
electromagnético das antenas
de telefonía móbil. 

>>> róns gremiais es unha figura borrosa da que só acaban
por saber un poucos.
Non sei se Anxo Pastor,
pintor e mais escritor e viceversa, se recoñecerá neste retrato, pero a min seméllame
que a súa actitude, a súa vivencia do fenómeno literario
se achega grandemente ao caso. Como mostra un botón:
fagan a proba de procurar información biobibliográfica
sobre del e decataranse de como hai pegadas que parecen
desdebuxarse misteriosamente, de que aínda que un
teña editados media ducia de
libros pode moi ben ser un excelente autor semidescoñecido, de que media vida entregada á pictoliteratura non
abonda cando os seráns corporativos non son o dun.
Convén repararmos, imponse abrir ben os ollos para
recuperar o estraño fulgor que
deita a Sombra fértil publicada
polo autor por volta de 1999
nesa vizosa xeografía á que Es-

to dos soños, as voces mudas
e os golpes de vento. Hai unha deliberada preferencia polas marxes, pola aparente intranscendencia, polos silencios e orfandades. A materia
amada non é glamourosa,
mais ben todo o contrario,
importa dar voz á experiencia
do tedio, a angustia, a sucidade, a fame.
A praxe de Pastor segue devotamente a súa teoría literaria: “Deberíase escribir/ como
se anda,/ como se respira”. E lembrar Poucasveces
así que as papensamento
labras non
e poética
son máscaras
v e n e c i a n a s camiñaron
para ocultar tan da man
que nada te- nestes anos”
mos que dicir
tras a nosa
diarrea verbal, tomar consciencia de que
a escrita é unha creación para
repensarnos e repensar o
mundo, que de nada serve esa
“Intelixencia sen corazón, sen
piedade,/ coma quen desenvolve un músculo”.
Poucas veces pensamento
e poética camiñaron tan da
man nestes anos. Asombra a
lucidez das revelacións dalgúns destes textos, tan depurados e transparentes, a mirada posta sempre no menos
obvio, naquilo no que case
ninguén repara e que fai único cada instante, cada ser, cada recordo.
Todo nesta obra, mesmo o
máis cotián, aparece nimbado cunha desusada luz que
transcendentaliza o instante,
que fai eterno o fugaz e nos
aprende poderosas leccións
de vida.
Se cadra está ben que
obras como Sombra fértil de
Anxo Pastor sigan a ser solaz
duns poucos. Mais non me
resisto a convidar á súa lectura, persuadido de que sumar
compañeiros na descuberta
dunha escrita de intensidade
extrema non deixará indiferentes aos que acepten o
reto.

’’

Anxo Pastor.

piral Maior deu por nome A
Illa Verde.
Sombra fértil é un territorio
abalante, que oscila entre a
prosa poética máis ou menos

surreal e o empaste lírico-filosófico do aforismo. Un modo
de ollar, de convocar as ausencias, de procurar nos intersticios da memoria o alen-

NOVIDADES

Caderno de notas
Jenaro Marinhas del Valle
Reflexións sobre literatura, teatro,arte, lingua, vida
e morte. Referencias de libros, relatos breves, poemas
perdidos co pano de Galiza como fondo.

Contos e lendas do Miño
COLECCIÓN NÓS OS GALEGOS.
As terras do Baixo Miño xeraron unha enorme bagaxe
de lendas e contos. Este libro recolle unha manchea
deles a partir dunha recolleita ao coidado de Susana
Casal Pérez e Xosé López González. Un volume
ilustrado por Xosé Luís de Dios, que é testemuña da
intensidade dunha riqueza literaria e oral que, á vez que
gozamos dela, estamos na obriga de preservar.

A resistencia
antifranquista en Galiza
XOSÉ ENRIQUE ACUÑA.
Unha ampla etapa da historia contemporánea de Galiza,
en pleno século XX, veuse marcada por unha feroz
ditadura da que aínda perduran as súas pantasmas.

Edicións A NOSA TERRA

O CORDEL.

Armando Requeixo
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Volve o teatro á radio.O 31 de decembro finaliza o prazo para a presentación de orixinais á terceira edición do Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico, unha iniciativa promovida pola Radio Galega e o Centro Dramático
Galego que persegue fomentar a escrita de textos dramáticos para a radio. O
xurado, integrado por profesionais do mundo da escena e da radio, seleccionará as obras finalistas que serán dramatizadas para a súa emisión por un
equipo de actores coordinado polo CDG. As dramatizacións emitiranse en
marzo, o mes do teatro, nos distintos programas da Radio Galega.

Ana Romaní,
directora do Diario Cultural.

MÚSICA.

Irmandade
luso-galaica
A quinta das lágrimas
Autor: Milladoiro.
Edita: Cormorán / Pai-Música.

Nas vésperas do seu trinta aniversario como grupo, Milladoiro
(1979/2009) reincide no curso
da súa traxectoria nunha nova
obra desenvolvida segundo o
criterio previo
dun encargo, algo habitual en
varios rexistros precedentes
que, neste caso, está baseado
nunha iniciativa do Eixo Atlántico, ente que pola súa funcionalidade xeográfica ubicada no noroeste peninsular, condiciona
na totalidade o repertorio esco-
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discurso musical concertístico,
nesta ocasión a sucesión de temas breves e, mesmo a duración do disco, facilitan a súa catalogación como un traballo
convencional máis.
Dúas composicións sobrancean como esenciais no seu deseño: a titulada “Inés”, segundo
poema desacougante de
Camões posto
na voz dun
milladoiro
Ogrupovolve
que alterna
elevar
con breves intervalos ins- a música
trumentais, e a popular
homónima do a categoría
propio disco, estética,
que mestura mentres que
tema tradicio- un soplo
nal portugués de gaita serve
e galego; na de nexo
súa primeira entre ambas
parte o grupo
composicións”
volve mostrar
o xa asumido,
a elevación da
música popular a categoría estética, mentres
que un soplo de gaita serve de
nexo entre ambas composicións. O resto son temas máis ou
menos coñecidos, que completan na súa totalidade unha crible guía histórico-artística tracexada a modo de banda sonora,
por suposto galaico-portuguesa. Ata aquí a declaración de intencións, pendente da precisa e
atenta escoita para ver de avaliar
como corresponde un traballo,
en todo caso coherente, que por
vir de quen vén, dificilmente pode defraudar á afección, ultimamente afeita ao compoñente
vocal que a formación contempla a cada máis nos seus rexistros. E en tal sentido é de salientar xa no primeiro tema a voz lusófona de Mafalda Arnauth, que
é quen de vivenciar “o mar portugués” evocado por Pessoa en
atinada asociación lágrimasmar salgado.
Un referente tan lendario como común?, as “cantigas” de Alfonso X, delas atopamos varias
mostras na obra, e por máis respetuoso que sexa o grupo coa
súa esencia medieval, a sonoridade céltica resístese a desaparecer do son global da for- >>>
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Concerto de Milladoiro no Palau da Música de Barcelona en febreiro do 2008.

llido do novo disco, así como o
seu propio título: a quinta das lágrimas, símbolo mesmo físico
dunha historia de amor e morte,
a que protagonizaron D. Pedro
de Portugal e Dª Inés de Castro,
personaxe galega que chegou a

ser Raíña do país veciño mesmo
despois de morta.
Estamos, porén, ante unha
produción conceptual, co eixo
galaico-portugués como unión
artística, materializada neste caso nun total de nove temas. E es-

ta é a característica diferencial a
respecto doutros rexistros que o
noso grupo ten acometido segundo o mesmo criterio, pois
mentres que en obras como Galicia no Tempo ou Iacobus Magnus, Milladoiro desenvolvía un
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crítica
>>> mación. A versión do “venham mais cinco” do Zeca Afonso, así como “quen poidera namorala” de Cunqueiro-L.E. Batallán resultan ambas do máis
recoñecíbeis a respecto das orixinais. E tratando do compoñente vocal, a participación de
Laura Amado salienta nomeadamente nunha das “cantigas”,
pois parece atopar o seu mellor
rexistro nesta tesitura cando
canta á nai natureza en “que
muyto meu pago”. O acougo sonoro ambienta unha soidade
compartida, a que reflexou Manuel Antonio no seu poema
“sós”. E como remate, a cadencia rítmica delatora evidencia a
procedencia doutro tema tradicional portugués, escolla que
confirma a condición circular da
obra, pois comeza e conclúe no
mesmo punto de partida.
E seguindo o símil relixioso,
estableceremos que a quinta
das lágrimas condensa no seu
interior unha soa voz ao tempo
que varias distintas. Todas elas
están localizadas nun territorio
común, e non só en terra firme
senón mesmo nese océano que
tamén nos une e conduce cara a
prolongación americana, ubicación xeográfica que, neste caso,
é a grande ausente do rexistro,
pois incomenentes de última
hora impediron a anceiada colaboración do brasileiro Toquinho, que arelamos se poida materializar nalgún futuro rexistro do
grupo, pois resultaría reveladora
a ensamblaxe de dúas tendencias estéticas diferenciadas, tal e
como segue a demostrar novamente Milladoiro, pois nesta
ocasión o seu son volve ser unha
garantía de marca, ora combinando harmonicamente o seu
amplo instrumental, ou ben cedendo o protagonismo ás distintas voces presentes con cadansúa fonética individual. E unha
última cuestión, non menor verbo da edición do CD, é a súa canle divulgadora, xa que nesta ocasión o grupo volve decantarse
por unha empresa discográfica
galega, tal como aconteceu nos
seus comezos. Que sexa para
ben de todos!
X.M.E.
www.pai-musica.com

VII Festival Agustín Magán de Teatro Afeccionado. Compostela é,
un ano máis, a capital do teatro amador. Entre o 9 e o 14 de decembro, a
Aula Sociocultural Caixa Galicia acollerá as novas propostas de seis compañías, sempre ás 21h e con entrada
de balde: Ditea, con Aquí cheira a
morto; Spot, de Vichelocrego Teatro;
Pensión 13, de Nova Escena Teatro;
Atrezo Teatro con Bágoas de Noitébrega; O aturuxo de Melpómene
con Cometa, cometa... e Carfax c'O
cuarto do príncipe. 

TEATRO.

Redención
obscena
Purificación
de Sarah Kane
Compañía: Warsaw’s Teatr Rozmaitosci, Wroclaw’s Teatr Wspolczesny e Poznan’s Teatr Polski.
Dirección: Krzysztof Warlikowski.
Elenco: Mariusz Bonaszewski, Malgorzata Hajewska-Krzysztofik, Redbad
Klijnstra, Stanislawa Celinska, Jacek Poniedzialek, Thomas Schweiberer, Tomasz
Tyndyk, Renate Jett, Fabian Wlodarek
Un intre da representación de Purificación.

Dado que ninguén aproveita a
presenza de grandes compañías
internacionais nos festivais da
península para programar en
Galiza os seus espectáculos (maticemos: o acabado de nacer Festival Internacional de Teatro de
Ourense xa deu un primeiro paso traendo o Odin Teatret de Dinamarca), os galegos temos que
seguir achegándonos a Porto para presenciar montaxes tan estarrecedoras como Purificados, dirixida por Krzysztof Warlikowski.
Este director polaco –que conta
no currículo con traballos realizados xunto a nada menos que
Peter Brook, Krystian Lupa e
Giorgio Strehler– está a converterse, nos últimos anos, nunha
das estrelas da escena europea.
Asistindo á representación da
obra de Sarah Kane –un dos traballos que lle outorgaron a Warlikowski a sona que o converte
nunha cita inescusábel– compréndese doadamente por que.
A inspiración da autora inglesa para escribir Purificados procede da comparación que Roland Barthes estabelecía –nos
seus Fragments d’un discours
amoureux– entre a experiencia
de estar namorado e a de estar en
Auschwitz. Máis alá da repugnancia moral que producía a
comparación –aos propios Barthes e Kane en primeiro lugar–, a
autora decatouse de que a idea
perduraba na súa mente e deci-

diu afondar na súa reacción a esa sangue e vísceras a que nos afi“situación experimentada polo xeron os grandes medios de masuxeito como irremediabelmen- sas. O léxico do director está
te ligada á súa propia destru- composto maioritariamente
ción”, para dar á luz un dos textos por motivos alegóricos, aínda
máis provocadores, violentos e, que unha alegoría construída
ao mesmo tempo, líricos da dra- con dor e asañamento.
maturxia contemporánea. Mais
Mais Warlikowski trata con
tamén un dos máis exdelicadeza e mesmo
tremadamente comcon tenrura os seus perplicados de escenificar:
sonaxes, o que lle proinclúe, por exemplo, Odirector
porciona á obra unha
unha escena de empa- logra
beleza furiosa que
lamento e un personaacentúa a ferocidade
amosarnos
xe ao que lle cortan sudo argumento, cheo de
o horror do
cesivamente a lingua,
interrogantes morais e
as mans, os pés e, final- sentimento
dun sentido do sacrifiamoroso
mente, o pene.
cio amoroso rebordanWarlikowski enfrón- e a beleza
te de atrocidades. Privatase ao reto de repre- da crueldade” da do seu irmán, morto
sentar Purificados a trade sobredose, unha
vés dunha admirábel
muller supera a fin do
combinación de preseu amor fraterno camciosismo estético e simbolismo. biando de sexo para, así, converPor unha banda, unha coidado- terse no obxecto da súa incessa posta en escena que lembra o tuosa paixón. Un homosexual
refinamento de Strehler: un pul- reticente a recoñecer o seu amor
crísimo decorado que evoca vese forzado a declaralo cando a
–non obstante a súa beleza– un súa parella é reiteradamente
campo de concentración, unha mutilada. Unha obesa prostituta
iluminación de clara estirpe pic- que traballa nun peep-show cotórica, unha perspectiva maxes- ñece a dozura e o agarimo a tratosa e un movemento escénico vés das humillacións á que a someticulosamente estudado. Po- mete un cliente. E erguéndose
la outra, un vocabulario metafó- sobre todos eles, Tinker, un perrico de representación da violen- sonaxe que semella ser o amo do
cia que consegue reproducir to- campo, o deus ex machina que
do o seu arrepío fuxindo do sen- amputa e aldraxa pero tamén o
sacionalismo, sen tratar a fun- que outorga a salvación. O que
ción co banal exhibicionismo de posibilita o camiño de castigo,

’’

redención e purificación. O director logra amosarnos o horror
do sentimento amoroso e a beleza da crueldade. Mais cunha
indiferenza polo noso espanto
que parece indicar amargamente o pouco que sabemos sobre o
desexo, sobre a beleza, sobre as
regras que os rexen. Sobre a súa
natureza de irreprimíbeis forzas
en contra de toda lei.
O degoiro de perfección tínxeo todo, pero sobre todo os actores e actrices, que deben facer
un investimento máis esixente
do habitualmente previsíbel.
Malia que traballaba con artistas
que coñecía moi ben –declarou
Warlikowski– algún deles estivo
a piques de desistir por mor do
estreito vínculo que se estabelecía coa súa vida íntima. A rudeza
con que eses vencellos se manifestan na obra, a exposición a
que se someten os máis íntimos
sentimentos, son, non embargante, as grandes depositarias
do éxito desta función. Así o
comprende o elenco e así llo serven, directamente, ao publico.
Non se lle poden negar os méritos ao director –todo o contrario– pero si é de xustiza recoñecer que, con actores así, un pode
arriscarse mesmo á loucura. E
ofrecernos unha obra que, coma
esta, nos permita albiscar a verdadeira dignidade do misterio
consubstancial ao teatro.
M. Xestoso
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Nace Flocos.TV, cinema galego na
rede.Grazas á iniciativa da Axencia
Audiovisual Galega, desenvolvida
por A navalla suíza, poderemos ver
producións audiovisuais na rede. Como Youtube ou Google Vídeos, permítellesás persoas que se rexistren,
almacenar e compartir vídeos. Botou
a andar con 20 curtas, en catro categorías: ficción, documental, experimental e animación. Pero agárdase
poder subir longas e aumentar os
fondos coa colaboración das persoas
inscritas, nos próximos meses.
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UNHA FAMILIA
LITERARIA
Marcos Valcárcel

O

CINEMA.

O longo anuncio
dun xogo
007 Quantum of solace
Dirección: Marc Foster.
Elenco: Daniel Craig, Olga Kurilenko,
Mathieu Amalric,Judi Dench, Joaquin
Cosio, Giancarlo Giannini e Fernando
Guillén Cuervo.

Aviso: isto non é unha película, é
un produto. Miren o cartel:
Bond, cunha metralleta enorme
(que nunca usa nas películas) e
vestido de negro, pero no brazo
esquerdo luce un reloxo de marca ben definida. O título da película non se entende (nin aqueles
que din que o inglés é a lingua
mundial) así que pido unha entrada para o cero-cero-sete.
O filme ábrese cunha especie de making-off de medio minuto que serve para avisarnos
de que non pirateemos a película. E xa, como cortado a machada, métennos nunha persecución de coches que van chocando uns contra outros entre
disparos; supoñemos que aí vai
Bond, pero non distinguimos
nada, é un revoltallo de imaxes
confusas. Tan confusas como o
título e todo o resto da película,
que avanza de despropósito en
despropósito; todo parece unha colección de videoclips dixitais pegados ao chou. Todo salvo a publicidade: en realidade é
un grande anuncio publicitario
de cousas das que nin sequera
sabemos o nome. Coches variados, desde un utilitario que
usa a protagonista até unha
boa mostra de todoterreos (lamento non dar nomes, non é a
miña especialidade); teléfonos
móbiles de última xeración
(respaldados polo xa clásico ordenador de pantalla táctil xigante, na que os expertos da
central de espionaxe conectan
en directo co sitio onde se están
dando os tiros); por suposto os
máis variados GPS que locali-

Fotogramas de 007 Quantum of solace.

zan a Bond en calquera parte tualice o vello mito; os tempos
do mundo; e dúas pérolas pu- cambian, vale; pero o que non
blicitarias: o clásico
se pode aceptar é que
Martini de vodka axideterminadas reglas
tado, non batido, é
se rompan por comaquí un triple de gin Tanconfusa
pleto, porque entón
Gordons (con receta
estamos a ver outra
como o título
que explica o camareicousa.
ro, nunha escena que é todo o resto Este Bond é un asasino
non vén a conto), e a da película,
para nenos (a idade de
morte do máis malo, que
entrada é de 13 anos),
deixado no deserto avanza de
con moitos disparos e
cunha lata de aceite despropósito moitas caídas que repara o motor que a cá- en
ventarían a un ser humara ten cuidado de despropósito” mano, con saltos proenfocar directamente
pios de xogo de ordepara que vexamos a
nador, pero sen estilo,
marca.
que é unha marca reO resto é pura traxistrada da casa, como
pallada nun dos peores guións tamén é que namore á protagode cine (xa non de James nista (xa non fuma, aquí o sexo é
Bond). Aceptamos que se ac- unha elipse, e supoñemos que
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na próxima xa será de Alcohólicos Anónimos); e, por riba, pasa
máis tempo feito un asco, suxo e
rabuñado por todas partes, que
coa clásica elegancia que caracteriza o mito. Ademáis, o motivo
da aventura (aventura que non
se explica e hai que adiviñar) é
un golpe de estado contra Evo
Morales, por parte dun xeneral
tópico, co apoio dunha empresa
ecolóxica global que agachou a
auga de Bolivia debaixo do deserto. Mira ti, ¡pobre Evo Morales, a piques dunha conxura e
sen sabelo!
Nin a música axuda, xa sen o
clásico John Barry, o sustituto limítase a facer catro variacións
sobre as famosas tres notas de
semitono que foron a marca rexistrada de sempre. Hai unha
homenaxe (en realidade é unha
copia pataqueira) de Golfinger,
cunha moza pintada esta vez de
chapapote petrolífero, seguramente como símbolo de morte
de luxo, o que pasa é que non
contaban con que o petróleo
baixara tanto e abaratase o detalle. O mellor é que para esta
especie de xogo de pleisteixon,
o Goberno de Valencia aportou
nada menos que 100.000 euros.
Sen comentarios.
PROPOSTA: Non piratear este subproduto, é o que quererían os anunciantes, incluída a
Generalitat Valenciana.
J.A. Xesteira

escritor catalán Joan Perucho era como da familia.
¿De que familia? Refírome a unha gran familia literaria, a dos autores de literatura fantástica ou
marabillosa nas diferentes linguas peninsulares. Isto é, sen dúbida, a familia de Cunqueiro pero tamén de Pere Calders. Unha
longa familia que nas literaturas
europeas enseñora Italo Calvino
e na que poderían formar autores galegos como o Casares de Os
escuros soños de Clío ou o Miranda de As mans do medo. Tamén, a longa descendencia literaria de Borges e Cortázar e de todos os que cren, con Hölderlin,
que o home é un deus cando soña e un mendigo cando pensa. A
mesma familia de Marcovaldo e
do Barón Rampante, do cabaleiro Kosmas e da dama Exeria, do
xudeo Xacobe, do alquimista Caaveiro e das sereas do señor literario de Mondoñedo. Perucho
foi tamén amigo de Casares, creo
que estiveron xuntos de viaxe en
Rusia e o catalán dedicoulle un
fermoso artigo elexíaco cando a
morte do escritor ourensán.
Os especialistas consideran
que a literatura fantástica en España ten un momento fascinante en 1957, ano auroral en que saen Las crónicas de Sochantre de
Cunqueiro e o Libro de caballerías de Perucho. Ambos entenderon a literatura como gozo e paixón por unha vida capaz de superar as marxes estreitas e anodinas da realidade. E ámbolos
dous tamén chantaron as súas
raíces no amor apaixonado ós libros: de Perucho, cando xa non
podía ler, contan os seus amigos
que seguía a mercar libros só para poder acaricialos e ulilos.
Creadores de vidas apócrifas,
de mitos e mundos surreais (“o
fermoso das cousas é que sexan
inexplicables”, dicía Perucho) é
un gracioso paradoxo que o escritor catalán, falecido en outubro do 2003, fose xuíz na súa vida
oficial: nin sequera un emprego
tan a ras de chan lle impediu voar
ata os horizontes infinitos da mellor literatura.
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Perucho e Cunqueiro
entenderon a literatura
como gozo
e paixón”

38-39 cultura.qxd

11/12/08

CULTURA.38.

’’

00:53

Página 2

ANOSATERRA
12-17 DE DECEMBRO DE 2008

ECOS LUSÓFONOS

O NAVEGANTE GALEGO
JOÃO DA NOVA
Xosé Lois García

N

on me gusta falar de descubridores e colonizadores.
Ao significado destes dous termos, podiamos engadirlles cualificativos como espoliadores, exterminadores e xenocidas. Foron unha especie de mercenarios ao servizo das
coroas da Idade Moderna de Portugal e Castela, que abriron
camiño marítimo á procura de produtos como a pementa,
cuxo mercado de oriente se pechara coa toma de Constantinopla en 1453 por parte dos otomanos. Isto impulsou a que
Portugal tivese protagonismo na procura de materia primas, abrindo rutas marítimas polas costas africanas e asiáticas. Isto impuxo espoliación e escravitude Así se forxou o Estado colonial portugués con João II e Manuel I.
Nesta ruta de navegantes aparece un galego, natural de
Maceda, Xoán Novoa e coñecido en Portugal por João da
Nova, nado na década de 1450. De nobre familia galega e
aliada cos intereses de Portugal, Da Nova estivo ao servizo
marítimo do rei Manuel I. Nas súas correrías “Por mares
nunca de antes navegados” descubriu a illa da Trindade e a
de Santa Helena,
entre outros territorios que foron claves no tecido colonial portugués.
João da Nova foi
capitán de navío e
tivo contendas con
seu xefe, Afonso de
Albuquerque. Non
reparou en zarandealo colléndoo
polas longas barbas. O de Maceda
Exposiciónsobre João da Nova
estaba baixo as orno Castelo de Maceda.
des de Albuquerque, mais sempre
ligado con Francisco de Almeida, que estivo en contenda
con Albuquerque. O galego gozou de privilexios reais en
Portugal, así o manifestou no seu testamento, no que ordena a construción dunha capela na igrexa da Conceição de
Lisboa. Para isto foi posíbel mercar unha casa de propiedade real en 1514. E sobre esta capela hai un documento do
propio Manuel I, que avalía o poder e influencia deste “navegante sinalado”.
João da Nova tivo influencia e poder. Ademais de dado
ao mar, tivo tempo para ser alcalde de Lisboa. Pero tamén
soubo de dificultades e asperezas. En carta de Manuel I, datada en Lisboa o 10 de novembro de 1503, concédelle un
“mantimento de doze mil rs., além de outros tantos que já
tinha”. O rei engade: “A quantos esta nossa carta virem fazemos saber que avendo nos respeito aos muytos serviços que
temos recibidos e esperamos ao diante receber de Joham da
Nova, cavaleiro de nossa cassa e alcaide d’esta cidade de
Lixboa”. Prebendas e influencias múltiplas obtivo João da
Nova, mais isto non lle permitiu evittar finar pobre, como sinala Gaspar Correia: “tão pobre e desemparado que o Governador (Affonso de Albuquerque) esquecido de seus
erros, o mandou enterrar e com suas tochas o levou á cova”.
Novas, Lemos, Camões, Freire de Andrade, Fonseca,
Soutomaior, etc, son apelidos que Galiza transvasou a Portugal. Uns por intereses políticos e outros por sensibilidade
comunitaria. G

Cultur.Gal gaña público
A Coruña pode
converterse en sede
permanente do
encontro
Lara Rozados

Esta segunda edición da Feira
Galega das Industrias Culturais,
no PALEXCO da Coruña entre o
4 e o 7 de decembro, non só triplicou as cifras de público da
anterior, en maio do ano pasado en Pontevedra, senón que
serviu para estabelecer contactos e tender pontes entre as empresas culturais, creadores, público e axentes intermediarios.
“É fundamental a implicación das empresas, que foron
quen tiveron a capacidade de
xuntar tanto público”, explica
Nel Vidal, director de Cultur.Gal.
“Estar alí catro días, poñendo os
recursos humanos, materiais e
económicos, implicándose, favoreceu que tivesemos estes resultados tan por riba do previsto”. O sábado e o domingo foron
os días fortes. “O xoves foi máis
frouxiño (4.000 persoas), e o venres duplicouse esa cifra. Pero na
fin de semana foi o groso. Os primeiros datos démolos antes de
rematar o domingo (12.000 persoas o sábado e 11.000 o domingo), pero realmente o domingo
foi o día que máis xente houbo”,
Entre os factores que favoreceron este éxito de asistencia, Vidal sinala a implicación dos diferentes sectores para crearen unha programación atractiva. Por
outra banda, a localización tamén contribuíu: “A Coruña é unha cidade que ten en por si un
número importante de habitantes, e amais este ano, ao estar situada a Feira nun edificio no centro da cidade, repercutiu bastante. Xente que está a dar un paseo
pola zona achégase a visitar o PA-

LEXCO, non é como en Pontevedra, onde había que desprazarse
adrede até o emprazamento”.
ESTABELECER UN ESPAZO E UNHAS DATAS DE REFERENCIA. Tamén o director xeral de Creación e Difusión
Cultural, Luís Bará, fai un balance positivo: “superou mesmo as
mellores expectativas no que
respecta á presenza de profesionais e empresas, pero sobre
todo de público”.
Bará apuntou á posibilidade
de afianzar A Coruña e as datas
previas ao Nadal para Cultur.Gal:
“é unha decisión que se tomará
no seu momento coas opinións
de todos os sectores e entidades
implicadas na organización, pero ten que ter unha localización
estábel, e A Coruña ten todos os
boletos”.
Tamén Vidal apunta ao interese do último mes do ano “en
primeiro lugar, porque xa está
en marcha a campaña de Nadal, e por outra parte, porque ás
propias empresas tamén lles
serve para pechar un ano e presentar a nova tempada”. En
canto á localización, había
quen pensaba que sería máis
positivo que fose rotando, “pero
é mellor ter un lugar de referencia. E A Coruña demostrou que
funciona moi ben. En calquera
caso, para a semana hai xuntanza do Consello Asesor e decidiranse estas cuestións”.
CONTACTOS NA FEIRA. “Sobre todo
atopamos dous tipos de empresas: as que venden directamen-
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PresentouseaAsociación
de Xestores Culturais
que integran 50 empresas,
pero no país hai 400
axentes”

te un produto físico ao público,
e as que non venden nada concreto, porque van dirixidas aos
profesionais”, explica Nel Vidal.
“O máis positivo foi o saberen
uns de outros, que se creasen
puntos de encontro: por exemplo, as empresas musicais e de
novas tecnoloxías estabeleceron pautas para a colaboración.
O máis interesante foi o contacto, non só das empresas entre si,
senón tamén entre as empresas
e creadores”.
Cabe salientar a cada vez
maior diversificación da feira: se
o ano pasado estaba máis centrada no libro, este ano incorporáronse diferentes eidos da industria cultura: “moita da xente
que se achegou pola feira comentou nós tamén deberiamos
estar aquí, e cada vez ábrense
novas posibilidades: dende o deseño gráfico, novos sectores musicais (agora estivo presente a
música emerxente, pero sería interesante a presenza da tradicional, por exemplo), ou ámbitos
menos representados. En canto
ao tema da lingua, os propios
sectores querían que tivese unha
presenza transversal, como feito
diferencial ou valor engadido”.
E para os intermediarios da
industria cultural, o Cultur.Gal
reúne a súa “clientela directa”.
“Fixemos sesións específicas para o achegamento das empresas
e destes axentes. Se cadra, no
que fallamos foi en conseguir
maior presenza de técnicos de
cultura dos Concellos, por
exemplo, de axentes de dinamización cultural públicos, que son
os máximos contratantes”. Con
todo, no marco de Cultur.Gal
presentouse a Asociación Profesional de Xestores Culturais de
Galiza: “en principio intégrana
50 empresas, pero no país hai
400 destes axentes. Está nacendo, e irá aglutinando máis membros aos poucos”.G
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A música entre os paxaros e a divindade
No centenario de Olivier Messiaen
Manuel Xestoso

O 15 de xaneiro de 1941 tivo lugar unha singular estrea musical, a do Cuarteto para a fin do
tempo, de Olivier Messiaen, de
quen celebramos estes días o
centenario. Á parte de que esta
obra estea considerada como
un dos cumios da música de
cámara de todos os tempos
pola súa extraordinaria beleza,
a particularidade consistiu en
que a première se desenvolveu
no campo de concentración de
Görlitz, ante un público formado por uns catrocentos prisioneiros e os seus correspondentes gardiáns e nunhas condicións climáticas que ameazaban coa conxelación dos asistentes. Despois do inicio da II
Guerra Mundial, Messiaen fora mobilizado, capturado en
Verdún e trasladado a Görlitz.
Alí, froito da reflexión que a vida no campo lle inspirou, naceu o Cuarteto. Dende aquela,
esta peza converteuse nunha
das máis populares do repertorio contemporáneo. Nela pódense recoñecer xa os dous eixos sobre os cales construiría
Messiaen toda a súa produción: a inspiración relixiosa –o
Cuarteto está baseado no Apocalipse de San Xoán– e os cantos de paxaros –o terceiro movemento responde ao título de
‘Abismo dos paxaros’.
Messiaen nacera o 10 de decembro de 1908, en Avignon.
Os seus pais –el, profesor de inglés, ela, poeta– transmitíronlle un profundo amor pola literatura, especialmente por Shakespeare, e estimularon as inclinacións intelectuais e creativas do seu fillo. Despois de que
–impresionado polo descubrimento de Ravel e Debussy– comezase a estudar piano de xeito autodidacta, auspiciaron a
súa educación musical e, cando a familia se mudou a París,
en 1919, matriculárono no
Conservatorio daquela cidade,
onde tivo como mestres, entre
outros, a Paul Dukas e Marcel
Dupré. A súa primeira obra
publicada data de 1928: Le
Banquet Celéste, para órgano.
O cal serve para nos lembrar
que Messiaen foi un excepcional intérprete deste instrumento e que a súa é unha das
máis importantes contribucións ao repertorio organístico
dende Bach.

Olivier Messiaen.

’’

Messiaenconsiderábasetan
ornitólogo coma músico”

’’

Ameditaciónsobre
as relacións entre tempo
e música é unha
das responsábeis da
orixinalidade de Messiaen”

Mais non foi até a década de
1940 que a súa creación adquiriu a personalidade que o converteu no músico máis divulgado do século XX. Especialmente, a partir de 1949, ano en
que se estrea a Sinfonía Turangalila –o director foi un prometedor mozo chamado Leonard
Berstein–, a primeira das grandes obras dedicadas a unha orquestra sinfónica reforzada
por instrumentos pouco habituais. Aberto ás máis variadas
influencias, Messiaen partiu de

Debussy para chegar ao dodecafonismo, á música concreta
e ao serialismo, introduciu na
tradición occidental ritmos
procedentes da antiga Grecia e
da India, filtrou nas súas composicións elementos das músicas de Xava e de Bali, incluíu
nelas instrumentos das máis
diversas procedencias, experimentou con patróns procedentes da cultura xaponesa, foi
un dos pioneiros da música
electrónica… Aínda que a súa
grande achega residiu nos minuciosos estudos dos cantos
de paxaros que realizou ao longo da súa vida.
Messiaen considerábase tan
ornitólogo coma músico e a súa
paixón polos cantos das aves levouno a investigar, analizar e
transcribir os seus trilos cunha
esixencia até daquela inédita.
Nas súas diversas estancias en
países estranxeiros demandaba
das institucións que o contrataban que lle deixasen entre tres e
catro horas libres para observar
e gravar os paxaros da rexión e
–na súa conmovedora inxenuidade– aconsellaba aos músicos
erguerse ás catro da mañá para
escoitar aqueles sublimes asubíos. O rigor científico con que re-

xistraba as súas observacións
era impecábel e a translación ao
pentagrama que elaborou das
melodías das diferentes especies foi adquirindo un protagonismo crecente nas súas composicións: Réveil des oiseaux,
Oiseaux exotiques, Catalogue
d’oiseaux, La fauvette des jardins… Mais hai que advertir que
o entusiasmo de Messiaen pola
ornitoloxía non era só produto
dunha inclinación persoal; a ese
respecto, explicaba: “sempre
pensei que os paxaros o descubriron todo, os modos, os pneumas, a rítmica, a melodía de timbres e mesmo a improvisación
colectiva”. E a fe relixiosa.
Non se debe esquecer que o
compositor foi un fervoroso
crente que consideraba o canto das aves “a máis gozosa manifestación da divindade na terra”. Aínda que é preciso subliñar o profundo carácter humanista que posuían as súas crenzas. As súas obras relixiosas están indubidabelmente dirixidas a enxalzar a Deus e a proclamar as “verdades da fe”.
Mais dun xeito completamente inusual: non hai entre elas
pezas litúrxicas ou Paixóns,
non se percibe nelas a clásica

noción de que este mundo sexa unha difícil preparación para o vindeiro. Pola contra, obsérvase un sentimento de ledicia pola existencia que as achega moito ao panteísmo, a un
concepto do sagrado que se
vincula co sentir místico do
tempo. E, precisamente, a meditación sobre as relacións entre tempo e música é unha das
responsábeis da orixinalidade
de Messiaen: as innovacións
en materia rítmica son, con seguridade, a marca distintiva da
súa obra, xunto coa mestría no
uso da cor –“só hai música con
cor e música sen cor”, declaraba– e as esculcas no campo dos
modos tonais. Unha fórmula
que lle permitiu demostrar que
a experimentación e o beneplácito do público son perfectamente conciliábeis.
O tempo rexe o destino da
arte contemporánea xustamente porque a actualidade é
a vara de medir da súa pertinencia. E do inesgotábel filón
do tempo, Messiaen logrou extraer un precipitado que nos
revela moitos dos seus segredos. Unha mestura de rigor e
emoción chea do gozo das
grandes obras.G
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COMARCAS DE GALIZA

Terra Cha, reserva da biosfera
A nova entrega da colección
As comarcas de Galiza (Edicións A Nosa Terra),
repasa o patrimonio natural da ampla comarca
luguesa, declarada reserva da biosfera,
onde se conservan ecosistemas únicos

M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

O

16 de decembro de
2002 a Terra Cha,
xunto coa zona alta
do Miño, foi declarada Reserva da Biosfera. A
Unesco perseguía conservar
así unhas das mellores representacións de ecosistemas naturais característicos dos territorios sublitorais atlánticos
que a presión humana e industrial están a facer desaparecer.
Esta declaración, que protexe humidais, bosques de ribeira, turbeiras e paisaxes de
montaña, converteuse na primeira destas figuras aprobadas
en Galiza e constitúe a de
maior extensión con máis de
360.000 hectáreas. Agora, Edicións A Nosa Terra, repasa o
patrimonio natural da Terra
Cha na nova entrega da colección ‘As comarcas de Galiza’.
Este territorio, que aglutina
os concellos de Vilalba, Castro
de Rei, Abadín, Begonte, Cospeito, Guitiriz, Muras, A Pastoriza e Xermade, albergou dende a antigüidade importantes
poboacións que foron medrando dende a Idade Media
da man dunhas condicións favorábeis para o desenvolvemento agrícola, gandeiro e forestal. Coa chegada dos avances e dos logros da Revolución
Industrial mudaron os aproveitamentos do chan e con eles
foron construíndose polígonos
industriais, vías de comunicación e núcleos urbanos. Tamén variou, en consecuencia,
a paisaxe e o medio natural.
A pesar de todo, a comarca
da Terra Cha, enmarcada dentro da área Terras do Miño,
constitúe un dos poucos exemplos europeos onde se mantén
case intacta a riqueza natural. O

’’

ATerraCha,enmarcada
dentro da área Terras
do Miño, constitúe un dos
poucos exemplos europeos
onde se mantén case
intacta a riqueza natural
da zona sublitoral atlántica”

’’

Cospeito, lugar emblemático e representativo das características e riqueza natural da Terra Cha.

Foiaprimeirareservada
biosfera aprobada de Galiza
e a de maior extensión”

O queixo de San Simón
afúmase con
bidueiro e
madura
durante dous
meses
como
mínimo

’’

NaSerradoXistral,oelevado
nivel de humidade permite
que as árbores medren e
sobrevivan incluso enriba
das pedras”

O Miño en Fomiñá (A Pastoriza). Este paseo vai a carón do río até Meira.

territorio que abrangue presenta unha paisaxe dominada polas chairas, dedicadas fundamentalmente á produción de
forraxe para manter a numerosa cabana gandeira.
Está rodeada polo norte polas serras do Xistral, onde o elevado nivel de humidade permite que as árbores medren e
sobrevivan incluso enriba das
pedras, A Toriza, A Carba, a serra de Lourenzá, a de Carracedo, a Serra da Loba, Cordal de
Montouto e os montes da Serra da Serpe. Desta última elevación a tradición conserva viva a lenda que lle dá nome. No
lugar tópase a chamada Cova
da Serpe, na Pena Furada. Segundo a lenda, nesta cova vivía

As tradicionais barcas do río agora úsanse para o paseo na Área Recreativa de Begonte.

un réptil de gran tamaño que
comía o gando e a xente e del
dicían que incluso baixaba po-

las noites á aldea e mamaba o
leite das vacas.
Como explican os autores

do libro, coordinado pola bióloga e mestra Adela Leiro Lois,
con ampla experiencia neste de
traballos e gran coñecedora do
patrimonio natural galego, a
Terra Cha “é unha comarca de
gran valor ecolóxico que acolle
ecosistemas únicos”. Dentro
dos seus límites tópanse as turbeiras da Serra do Xistral, as lagoas de Cospeito, de Bardancos
e de Riocaldo, os bosques das ribeiras das moreas de ríos que
verten as súas augas ao Miño así
como fervenzas espectaculares
e unha grande representación
de flora e fauna.

CANTEIRAS E MUÍÑOS. Concibido a
xeito de guía, o volume inclúe
información básica dos concellos, gran cantidade de material
gráfico e indicacións acerca
dos espazos da comarca que o
visitante non debe perder. >>>
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O carballo de Luxís (Pacios, Castro de Rei) destaca pola impresionante copa en
parasol. Con 20 m. de altura non chega aos 200 anos.

Árbores centenarias
O Castro de Viladonga é un dos máis importantes da provincia luguesa.

>>> Recomenda así a visita á
fervenza do río Arnela, no municipio de Abadín, a freixa da
Ruxida, en Guitiriz con máis de
oito metros de caída, e a ruta
pola zona dos Sete Muíños, no
río Escadebas, no que se forman rápidos e pequenos saltos
entre rochas graníticas que foron aproveitados para instalar
muíños.
Terra Cha sae ademais coa
intención de valorización do
entorno e o medio como bens
esquecidos nunha comarca na
que a auga ten un protagonismo fundamental. A través de
lagoas, humidais, ríos e correntes que conforman unha complexa rede hidrográfica favorecida pola planicie da zona, a
auga percorre toda a comarca
e condicionando a actividade
humana, animal e vexetal. A
esa rede pertencen os ríos e
humidais de Parga, Ladra e Támoga, protexidos coa súa declaración como Lugar de Interese Comunitario, pero tamén
o Miño, o Anllo, o Madalena, o
Eume ou o Trimaz.
No concello de Guitiriz, marcado pola actividade canteira,
destaca tamén a Pena Xiboi, declarada Ben de Interese Cultural
pola Dirección Xeral de Patrimonio Histórico e Documental
da Xunta de Galicia. Ademais da
curiosidade da súa forma, ao sei

Ruta dos castros
As lendas referidas aos antigos poboadores mitolóxicos
non desapareceron totalmente da memoria colectiva
da comarca. Dos antepasados que realmente poboaron
estas terras consérvase gran
cantidade de restos arqueolóxicos e de castros espallados por toda a comarca.
Pode iniciarse unha ruta
en coche polos castros topados no municipio de Vilalba,
que suman un total de once.
Un deles, o Castro de Godaísque, conserva unha muralla
defensiva dupla, e existen indicios da súa romanización.
Dentro da croa nace auga e
moi preto dela topáronse restos da época romana.
Moitos dos castros de Vilalba, ao igual que aconteceu
na maior parte do país, foron
cristianizados e, nos seus
puntos máis altos construíuse unha capela para adorar
santas e santos. Este é o caso
do de Goiriz, o de Codesido, o

pé topáronse restos duns nove
mil anos de antigüidade, pertencentes á cultura neolítica
nómade. Na zona tamén se
conserva unha gran tradición

da Torre ou o de Belesar.
Existen tamén gran cantidade de castros en Castro de
Rei, onde se sitúa un dos máis
destacados da provincia de
Lugo, o de Viladonga. O seu
descubrimento produciuse
en 1911, cando un campesiño enganchou co seu arado
un torques de ouro. O achado
desencadeou unha serie de
traballos de escavación dende os dende a década dos 70
que deixaron ao descuberto
unha acrópole case circular,
de 10.000 metros cadrados de
superficie, rodeada por un
sistema defensivo composto
por unha sucesión alterna de
murallas e fosos.
Ao seu carón, inaugurouse un museo monográfico
no que ademais de exposicións permanentes cos restos topados na escavacións
(colares, prendedor, un taboleiro de damas e moedas),
poden verse maquetas do
asentamento.G

termal, que aproveita as propiedades das súas augas. Neste
sentido, vén de recuperarse o
balneario de Langostelle, dentro do mesmo concello.G

Na comarca existen ademais
toda unha serie de árbores
senlleiras, algunhas delas declaradas patrimonio da humanidade. Neste categoría
inscríbese o carballo de Luxís, na parroquia de Pazos,
en Castro de Rei. Ten ao redor de 20 metros de altura e
non chega aos 200 anos.
Destaca ademais o carballo de Freán, na parroquia
de Cazás (Xermade), que
mide máis de 7 metros, o
carballo da Casa de Altide,
en Begonte, con máis de 20

metros e unha idade aproximada de entre 300 e 500
anos, o eucalipto do maná,
da Casa de Órdax, en Castro
de Rei ou o olmo do xardín
municipal de Vilalba, plantado a finais do século XIX e
que alcanzou máis de 15
metros de altura.
Como curiosidade, en Baamonde, no adro da súa igrexa parroquial, tópase o castiñeiro da Capela, que ten no
seu interior unha talla da Virxe do Rosario, realizada polo
escultor Víctor Casal.G

Na zona de Setemuíños, o río Escadebas, afluente do Ladroil, forma varios rápidos e
pequenos saltos.
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PROTAGONISTAS DO ESPECTÁCULO

Martiño Rivas, actor

‘O meu próximo proxecto é aprender
a dar saltos mortais’
Marta R. Peleteiro / Madrid

F

íxose coñecido pola
serie galega Mareas
Vivas, pero dende
que interpreta a Marcos en El Internado de Antena
3 a súa fama medrou a pasos
axigantados.
Como comezou? Teño entendido que vostede ía para director de cine.
Nun principio ía para comunicador, esa palabra tan ambigua
e imprecisa que utilizaban na
facultade. Aquelo xerábame
unha inseguridade tremenda.
¿Comunicador de que? Paréceme un termo demasiado amplo. O que me interesaba realmente era o cine. Sentíame
hipnotizado ao ver películas de
John Huston, de Elia Kazan e
de Scorsese. Dicíame que quería facer algo así, que tiña que
conseguir dirixir e, a ser posíbel, escribir tamén o argumento das miñas películas. Fascinábame a idea de controlar todo o proceso creativo dun filme. En realidade sempre me
sentín atraído por todos os departamentos que conforman a
industria do cinema. Non estou seguro de se traballarei como actor toda a vida. Aínda que
cando realmente descubrín o
traballo actoral (sucedeu ao
terceiro ano de estar nunha escola de teatro), cando conseguín chegar a ver a parte que
me apasiona desta profesión xa
non quixen facer outra cousa.
Como foron os primeiros pasos?
A primeira vez que subín a un
escenario penso que foi en Irlanda. Cando tiña uns sete ou
oito anos a miña familia e máis
eu fomos vivir un ano a Dublín.
Na obra anual do colexio elixíronme para facer dun home
que viña á capital dende a Irlanda máis profunda, o que resulta bastante paradoxal. Era o
único extranxeiro que había en
clase e encomendáronme o la-

bor de representar as entrañas
do seu país, o seu pasado máis
auténtico. A miña personaxe
era a única que se expresaba en
irlandés, os demáis utilizaban o
inglés. Supoño que sería porque era louro, tiña un acento
raro e falaba igual de mal o irlandés que o inglés. Logo en
Galicia traballei nunha serie
cando tiña trece anos. Pasábao
moi ben rodeado de maiores.
Cheguei á conclusión de que os
actores estaban case todos tolos e de que eu de maior tamén
quería estar tolo.
Cando descubriu que era o
que realmente lle gustaba?
Nunha época na que conseguín un papel pequeno nunha
serie e só podía pensar na escola de teatro. No hai moito disto.
No 2006. A facultade converteuse nun trámite, deixou de
interesarme. Cando surxiu a
oportunidade de vir a Madrid
tiven que deixar a carreira. Estaba xusto na metade do derradeiro curso. Aínda teño pendentes esas seis asignaturas.
Segue querendo ser director de
cinema?
Dende que vin La noche americana de François Truffaut e
Vivir Rodando de Tom DiCilo
téñolle medo a idea de dirixir.
Tras o éxito de El internado, dícese de vostede que é unha das
grandes promesas do cinema
do país, ¿séntese presionado?
Non. É normal que cando alguén é novo sexa considerado
unha promesa.
Supoño que agora pararano
máis pola rúa. Como o leva?
Hai días. Uns non me importa,
a maioría encantaríame pasar
desapercibido.
Segue facendo vida normal?
Usa o metro, por exemplo?
Agora decántome pola moto.
Encántame levar o casco posto
e que ninguén me recoñeza.
Como é traballar con actores
da talla de Luis Merlo, Amparo
Baró ou Maribel Verdú e Javier
Cámara en Los girasoles

’’

Sonunhagranpromesa
do cine? Toda a xente nova
é unha promesa”

’’

Adiferencianonestá
no lugar onde se actúa,
senón nos cartos
da produción”

’’

Meupaiéunexemplo
a seguir, pero non me gusta
falar da familia”

ciegos? Danlle consellos?
Traballar con xente así é o equivalente a ter os mellores mestres.
Apréndenche cousas que non
vas aprender en ningunha escola. No só no relacionado coa actuación. Hai moitos aspectos
alleos á actuación que son necesarios para sobrevivir na profesión. A actitude que hai que ter
nunha rodaxe, o comportamento cos medios e co público, o respecto ao veteranos…
Tiña algún referente na interpretación?
Cando comecei a estudar cine-

ma namoreime dos clásicos.
Hoxe admiro a Javier Cámara,
Luis Merlo, Raúl Arévalo, Roberto Álamo, Javier Gutiérrez,
Luís Tosar, Javier Bardem,
Eduard Fernández, Tamar Novas, Juan Diego e Emilio Gutiérrez Caba. A algúns tiven a
oportunidade de darlles a man
ou intercambiar un saúdo. A
outros teño o privilexio de poder consideralos amigos.

A DIFERENCIA ESTÁ NO ORZAMENTO.
Traballou en Mareas Vivas, Maridos e Mulleres, SMS e, agora,
El internado. Qué diferencias
atopa entre a forma de traballar
en Madrid e en Galiza?
Aparte do idioma, a diferencia
non depende da ubicación xeográfica, depende do diñeiro
co que conte a produción en
concreto. O diñeiro condiciónao todo: o tempo, os decorados, o vestiario...
Pensa que a súa carreira podería
desenvolverse en Galiza ou considera o paso de vir a Madrid necesario para abrir portas?
Cada un ten que dar os pasos
que considere acertados. Hai
mil prismas a través dos que ver
esta profesión. Cada actor terá o
seu. Uns queren, ante todo, facerse ricos; outros buscan a fama; outros escapan dela; hainos que só queren facer teatro;
os que unicamente se consideran actores de cinema; os que
queren facer cousas populares
ou comerciais; os que se decantan por traballos máis independentes; os que non queren saír
da súa cidade ou comunidade
autónoma; os que soñan con
cruzar o charco… Nada é necesario, salvo o saber que tipo de
actor queres ser.
Vive pendente das audiencias?
Só se son baixas.
El internado podería decirse
que é unha gran produción,
máis ao estilo dunha película
que dunha serie. Inflúe tamén
iso no traballo do actor?

Traballamos a tres cámaras e o
plan de gravación non é demasiado apretado para como se
acostuma a traballar en televisión. É unha sorte estar nunha
serie coma esta.
Hai algo da súa personaxe,
Marcos, en vostede?
Hai moitas cousas de Marcos
en min, e moitas de min nel.
Como leva o de vivir en Ma drid? Sofre morriña?
Ao principio foi duro. Fixen
cinco mudanzas no primeiro
ano. Ao principio só cargaba
unha maleta, ao estilo Paco
Martínez Soria. Na última, cargaba cun sofá e cunha televisión a pulso. Vivín en casas de
amigos, nun cuarto de vasoiras
sen ningún punto de entrada
de aire nin luz, nunha casa con
oito persoas… Ao contrario do
que a xente poida pensar, podo
asegurarlles que non eran sitios
glamourosos. Madrid é un lugar acolledor. Hai moi poucos
madrileños de segunda ou terceira xeneración. É unha cidade formada por xente de moitas partes do mundo, que está
aquí de paso, por traballo ou
porque fixo deste sitio o seu fogar e está para quedarse. Iso
contribúe a que a xente sexa
aberta. É sinxelo establecer unha conversa con descoñecidos.
Contodo, hai apenas dous anos
que aterrei aquí e aínda teño
unha forte dependencia de Galicia. Se paso máis de tres meses sen ver a miña familia e
amigos, sen dormir na Coruña,
comezo a atoparme mal sen
motivo aparente. Síntome como despersonalizado. En ningún lugar me río tanto como en
casa. É onde os meus nervios e
ansiedades entran nun punto
morto, onde se produce unha
especie de catarse. Un punto
de conexión directa co que era
a miña vida xusto antes de que
comezase este circo que, ás veces, sinto ao meu redor.
É inevitábel, supoño, que cun
pai tan relevante coma o seu (o
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escritor Manuel Rivas), no lle
falen del. Moléstalle que se estableza ese vínculo?
Por suposto que non. Meu pai
é un exemplo a seguir. Son incapaz de expresar con palabras
toda a admiración que sinto
por el. Pero non me gusta falar
nin de min nin da familia coa
prensa. Non me vai aportar nada, nin a min nin a eles.
Q u e l l e p a r e ce u a M a n u e l R i vas que se decidise pola interpretación?
Seguro que ben. El o que quere
é que sexa feliz e de momento
estouno conseguindo.
Custoulle dar o salto ao cinema con Los Girasoles ciegos de
José Luis Cuerda?
Non. Traballar en proxectos
como Los Girasoles é a razón
pola que me dedico a isto.
Como recibiu a nova de que
Los girasoles ciegos podería ser
candidata a un Óscar?
Cun grito inarticulado de euforia e ledicia. Non embargante,
todos somos conscentes de que
é difícil, ademáis da competencia que é dura. Los Girasoles ten
unha mensaxe moi crítica coa
Igrexa. Coido que nos EE UU
son extremadamente sensíbeis
con este tema. O máis probábel
é que o Óscar o leve Gomorra
do italiano Matteo Garrone. Pero hai que ter fe, agardar e cruzar os dedos.
Grazas a esta película, ¿non ten a
sensación de que se está a quitar
un pouco de enriba a Marcos?
Si. Todo o que supoña un reto
e unha evolución será ben recibido.
Onde se sente máis cómodo,
na televisión ou no cinema?
Non xulgo un traballo en función do medio ao que estea
destinado. O único realmente
importante é a historia, o texto.
Logo hai outros criterios a valorar como a personaxe en concreto que che ofrezan, quen dirixe o espectáculo, os teus
compañeiros de reparto, o diñeiro… Pero se a historia é interesante sempre paga a pena.
Cales son os seus próximos
proxectos?
A próxima tempada de El Internado, acabar a carreira de
Comunicación Audiovisual,
mellorar o meu inglés, volver
ao ximnasio, conseguir que o
equipo de fútbol que montei
cos meus amigos quede da
metade da táboa para arriba,
volver tocar o saxofón e aprender a dar saltos mortais.G
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PRENSA EN GALEGO

As exposicións do centenario
A Nosa Terra celebrou nas principais prazas de Galicia os seus cen anos de historia
Xan Carballa

E

n agosto de 2007 A
Nosa Terra celebrou na Coruña o
primeiro acto do
seu centenario, lembrando ao
pé da primeira redacción, o
esforzo fundador dos agraristas da Solidaridade Gallega. O
4 de decembro dese ano, nun
acto simultáneo, presentouse
en Vigo a nova etapa do semanario, púxose en marcha o
diario dixital www.anosaterra.com e comezou a súa andaina polas cidades galegas a
exposición que percorría eses
cen anos de prensa en galego.
A instalación concebida
por Xosé Enrique Acuña para
a celebración consistía nuns
paralelepípedos que funcionaban como totems informativos do século, “unha mostra
antolóxica que reúne en gran
formato portadas históricas
das que as obras de Castelao e
Díaz Baliño son referente
inexcusábel". O percorrido establecía un diálogo cos lectores saíndose do habitual espazo destas mostras, para levalo
ás prazas, en consonancia coa
vontade que alimentou este
esforzo periodístico nas súas
diferentes etapas, e ademais
de amosar a historia do xornal
servía para situar os grandes
eventos históricos do século
XX, vividos intensamente por
A Nosa Terra, cabeceira que
mantén o galego como causa
desde os primeiros momentos e que sofreu en 1936 a supresión das liberdades, manténdose viva no exilio bonaerense até o seu regreso aos
quiosques galegos, da man da
xornalista Margarita Ledo, tamén un 4 de nadal de 1977.
A mostra visitou as principais cidades galegas e situouse en espazos emblemáticos e
de grande concorrencia, desde a rúa do Príncipe en Vigo á
Praza da Quintana en Compostela ou a Ferrería de Pontevedra. Foi a primeira vez
que un medio de comunicación celebrou na rúa os principais actos do seu centenario.G

A exposición inaugurouse na rúa do Príncipe de Vigo o 4 de decembro do 2008.

Praza da Ferrería en Pontevedra e [á dereita] a mostra instalada en Vilagarcía.
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Na bimilenaria cidade de Lugo.

Praza da Constitución de Ferrol

Rúa do Paseo en Ourense.

Paseo dos Cantóns na Coruña.

Praza da Quintana en Santiago.
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Xoguetes
bilingües

Marasmius.

COGOMELOS.

Sendeiriña
En Galiza podemos atopar máis
de media ducia de cogomelos
do xénero Marasmius. A maioría carecen de interese culinario
pola súa fraxilidade pero podemos destacar o M. oreades como o máis interesante, empregado en cociñas de media Europa. Recibe o nome popular de
sendeiriña ou corro de bruxas.
Esta segunda denominación é
debida a que aparece con frecuencia en curiosos grupos circulares que poden acadar o medio cento de exemplares con facilidade. Unha disposición física que provocou que ao longo
da historia en Galiza se asociasen estes cogomelos coa maxia
negra e a bruxaría.
O sombreiro mide entre
dous e seis centímetros de diámetro e presenta unha forma
convexa, que evoluciona a unha forma acampanada e, finalmente, estendida con mamelón central e con superficie lisa.
A cor é crema ou parda tostada,
dependendo da cantidade de
auga que recibira.
As lamelas están moi espaciadas entre elas e son grosas e
libres. Primeiro brancas e máis
tarde tostadas, de tons máis claros que o sombreiro.
O pé está cheo e é duro, presentando un aspecto esvelto e
fino, dunha lonxitude que pode
acadar en exemplares grandes
até os dez centímetros. A súa característica máis salientábel é
que é tenaz e elástico, pois malia retorcelo con certa insisten-

cia resulta difícil rompelo, voltando por si mesmo á súa posición inicial. Liso e brillante, conta cunha tonalidade un pouco
máis clara que o sombreiro.
A carne deste cogomelo é
moi fráxil, delgada, de consistencia elástica, ten unha cor
abrancazada ou marrón clara.
O seu olor é agradábel e lembra
ás améndoas amargas, cun sabor doce.
O seu hábitat natural son os
campos e zonas con abundante
auga. Como xa dixemos, aparece en círculos que chaman a
atención, aínda que non sempre é así, e poden aparecer media ducia de exemplares sós
nunha gabia. Este cogomelo é
fácil atopalo tras as primeiras
chuvias da primavera ou do outono. Como curiosidade tamén
pode aparecer entre o musgo
sobre algún penedo.
O Marasmius oreades é o
único da súa familia que se emprega na cociña (aínda que ben
é certo que en determinadas zonas de Galiza tamén aparece o
M. alliaceus, comestíbel igualmente). Pode consumirse nada
máis recollido en sopas ou revoltos, pero resulta moi interesante secalo, para o que se presta moi ben, e empregalo como
condimento, algo que saben
hai moitos anos en Centroeuropa. De feito, aparece seco comercializado nos supermercados baixo diversas marcas, algunha delas galega.G
Alexandre Mínguez

O que en Galiza está a xerar desencontros e críticas respecto á
implantación e uso normalizado do galego, en Cataluña leva
tempo superado. Un exemplo
do máis inocente é o do mercado e consumo de xoguetes, tan
vixente estas días pola chegada
do Nadal. A cooperativa xogueteira catalá Jac (Joguiners Agrupats de Catalunya) leva traballando máis de 20 anos coa súa
propia liña de xoguetes presentados cos textos explicativos e
de reclamo escritos no idioma
catalán e español.
?O tema do bilingüismo en
Cataluña está máis que superado e non recordo que no seu
momento a saída ao mercado
da nosa liña de xoguetes causase ningún problema da oposición nin alarma social”, rememora Pedro Luna, director comercial da cooperativa. “Nós
sempre presentamos os nosos
produtos nas dúas linguas, con
caixas propias, sen problemas.
Ésta era e segue a ser unha das
nosas razóns de ser”, remarca o
responsábel comercial.
O directivo de Jac explica que
o idioma, lonxe de facer política,
serviulles para personalizar as
súas propostas comerciais tanto
aos ollos dos nenos, consumidores dos xoguetes, coma dos
pais, verdadeiros compradores
dos seus produtos. “Coidamos
moito o deseño das nosas caixas
para que sexan visíbeis e atracti-

vas aos ollos de nenos e adultos”, comenta Luna.
Ademais do empaquetado,
os xoguetes Jac tamén parlan en
catalá. Un exemplo é a boneca
Laila, que canta cancións populares catalás de gardería. A súa irmá María fai o mesmo pero con
cancións populares en español.

PREMIOS. O bo facer desta firma
xogueteira que opera en territorio catalán e balear está recoñecido a través de distintos premios entre os que destaca o
acadado en 2003 á normalización lingüística.
O único handicap que a lingua presenta a esta cooperativa
que conta con máis de 100 estabelecementos asociados en Cataluña e Baleares, é que non lles
permite expandirse por outros
territorios do Estado.G
Eva Estévez

BAILAR.

A Iguana Club,
maior de idade
O xoves 18 de decembro a sala
viguesa A Iguana Club celebra o
seu décimo oitavo aniversario e
a súa maioría de idade. Este local, situado na rúa Churruca, naceu como referencia para a música independente e medrou
dando acubillo a algunhas bandas musicais que logo chegarían
a reinar no panorama do pop.
A primeira formación que
actuou neste templo do rock,
como se define, foron os neoiorquinos de The Devil Dogs.
Posteriormente, pasarían polo
seu escenario conxuntos como
Green Day, Offspring, Mano
Negra, Andrés Calamaro, Sex
Museum, Beast of Bourbon, Killer Barbies, The Fleshtones ou
Los Planetas.
“Grupos amateur, bandas
consagradas, todo tipo de formacións que reflicten o que
acontece e en ocasións o que
vai acontecer no futuro na escena do R´n´R”, sinalan os responsábeis da propia sala na súa
páxina electrónica.
Este aniversario especial da
maioría de idade celébrao
A Iguana coa actuación dos Casanovas,
unha formación
moi vencellada a
este local e servirá
para que a dirección
e os empregados da
sala deleiten o público
coas súas intervencións,
abofé que si.G
H. Vixande
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Os viños
escumosos
Os viños escumosos teñen nestas datas, cunha densa sucesión
de celebracions e xuntanzas varias cos amigos, cos compañeiros de traballo, e as tradicionais
reunións familiares, o seu momento máis importante do ano
medido polo número de botellas vendidas ou de litros bebidos. En Galiza este consumo é
claramente máis estacional.
Non é polo tanto unha relación
profunda nin que veña de lonxe
senón máis ben asociado ao
brinde en ocasións especiais,
arrastrando polo tanto un aire
festivo para acontecementos
non habituais, ademais non
precisamente cos exemplares
de maior calidade. Evidentemente, nos paises elaboradores
deste tipo de viño coma Francia,
varias zonas de Portugal, Catalunya ou o norte de Italia, o consumo do viño aburbullado é
normal ao longo do ano e para
todo o xantar, desde o aperitivo
á sobremesa e para calquera tipo de prato, desde os máis lixeiros aos máis potentes ou exóticos. A súa versatilidade é inmensa xa que baixo o seu nome xenérico de escumoso, espumante, cava ou champaña agóchanse diferentes versións, todas elaboradas polo método “champenoise”, entre as que se poden
atopar desde un viño escumoso

doce a un absolutamente seco,
desde os máis novos e froitais a
outros con diferentes tipos de
crianza e envellecemento, ou os
millesime e vintages dunha anada especial e os procedentes de
viñedos concretos e como non
os rosados con, ademais da cor,
diferentes matices de aromas e
unha boca máis corpulenta.
Poderiamos seguir atopando
diferenzas entre eles debidas ás
variedades empregadas para a
sua elaboración. Na Champaña
son as brancas chardonnay e as
tintas pinot noir e pinot meunier. Se for elaborado só coa variedade branca sería un blanc de
blancs, é dicir, un escumoso
branco baseado en castes brancas; no caso contrario falariamos dun blanc de noirs. O trío
de variedades tradicional nos
cavas do Penedes é o composto
pola macabeo, a xarel.lo e a parellada, namentras que en Italia
a maioritaria é a prosecco. No
noso país xa contamos cun escumoso elaborado con albariño
e outro con godello.
Os viños escumosos elaborados polo método champenoise
parten dun viño base que resulta fundamental para definir o
perfil final do escumoso. Este viño base pode ser desde un viño
novo sen crianza de ningún tipo
e dunha soa variedade até proceder da ensamblaxe de diferentes viños de diferentes anadas, variedades, procedencias e
crianzas. O resultado será un escumoso máis ou menos froital,
ou cos aromas da crianza e o envellecemento, con máis estrutura e volume en boca ou máis alegre e lixeiro, de cores máis pálidas ou coas tonalidades e os reflexos dourados.
Sexa cal sexa o viño base, o
seguinte paso é o seu embotellado enriquecido engadíndolle o
denominado licor de tiraxe,
composto de lévedos e azucre,
que orixina unha segunda fermentación dentro da botella, tamén chamada toma de escuma,
que unha vez rematada daralle
paso á fase de crianza na que o
viño resultante estará en contacto coas borras dos lévedos
desta segunda fermentación
durante un mínimo de nove
meses, no caso dos cavas, até varios anos nos cavas e champañas máis reputados. Está fase de
crianza en contacto coas lías dá
cremosidade e complexidade e
unha burbulla máis ou menos
fina e integrada.
O perfil final do escumoso

defínese na última fase ou degorgement, que consiste na eliminación das borras mediante
a degola da botella, para o que
se teñen empregado diferentes
métodos desde os máis arcaicos
ou históricos dos tempos primixenios desta bebida, xa en desuso ou reducido a elaboracións
especiais, aos máis modernos e
mecanizados. O líquido perdido na degola é reposto co licor
de expedición, que é unha mestura do viño base con destilado
de uva e, no seu caso, azucre. Da
cantidade de azucre deste licor
de tiraxe dependerá que falemos e degustemos un escumoso brut nature (0 - 3 g/l), extra
brut (0 - 6 g/l), brut (0 - 15 g/l),
extra seco (12 - 20 g/l), seco (17 35 g/l), semiseco (33 - 50 g/l) ou
doce con máis de 50 gramos por
litro de azucre. Tradicionalmente, as champañas son bruts
para compensar a súa acidez
natural debida ao seu clima
máis fresco, namentres que nos
cavas se impuxo nos últimos
anos o brut nature.
A conclusión sería que existe
un viño escumoso axeitado para
cada ocasión, todo dependerá
do momento do día, da compaña, do estado de ánimo, do contorno que nos rodea e do seu
acompañamento culinario.G
Antonio Portela

BENCOMER.

Inverno
na cociña
Casa Mouriño.
Matemático Rodríguez 1. Lalín.
Teléfono: 986 780 073.
Prezo medio p/p:20 euros.

Non hai nada máis agradecido,
nos máis fríos días de inverno,
que un bo cocido. Unha sopa
ou caldo quente e unha boa
fonte de carne de tenreira, porco, galiña e verdura, fai entrar a
calquera en calor. Un dos moitos lugares onde o cocido galego ten sona é a comarca do Deza, e a súa capital Lalín, ergue
bandeira deste manxar.
Son varias as casas de comidas desta vila que o ofrecen ao
longo de todo o ano. Todas elas
cun gran nivel, mais unha das
máis antigas é Casa Mouriño.
Esta local hostaleiro, no centro
da vila, antes parada de autocares, transportes de mercadorías e lugar de encontro de viaxeiros, mantivo no tempo un
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espírito recoñecido de taberna
tradicional ante o que o visitante síntese cómodo desde un
trato cálido e achegado.
O seu cocido, sempre
acompañado, como non, por
un excelente pan, contundente e saboroso, e carnes e verduras de gandeiros e labregos da
comarca, froito da acaida e necesaria fusión entre o gastronómico e o sector primario. As
súas tortas e tradicionais sobremesas caseiras, e unha coidada selección de tintos galegos, trasladan á lalinense Casa
Mouriño a un lugar moi sinalado da nosa restauración.G
Xosé Rey
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1.337 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

O Mago de Oz, en versión dos
Quinquilláns, poderá ser vista polos espectadores de Betanzos, o vindeiro martes.
Coordenado por Gonzalo Vilas
ALLARIZ
¬EXPO. Prego Oliver.Exposiciónhomenaxe a este pintor, amigo de
Risco, e queestará aberta na sede da
Fundación Vicente Risco, rúa San Lorenzo 3.
BETANZOS
¬TEATRO. O mago de Oz. Asdaptación teatral para os máis cativos
deste clásico da literatura e o cine.,
polo grupo Os Quinquilláns. O
martes 16, ás 11:00, na Aula Municipal de Cultura.

Congreso
Álvarez
Blázquez
A vila de Tui vai ser o lugar de remate deste ano das letras. Os días
11, 12 e 13 desta semana vaise desenvolver un congreso sobre Xosé
María Álvarez Blázquez, que será
coordinado por Xosé Luís Méndez Ferrín, Darío Xohán Cabana,
Xosé Luís Axeitos e Rafael Sánchez Bargiela.
Hanse abordar as moitas facetas profesionais e persoais de Álvarez Blázquez, tanto o seu labor
como editor, arqueólogo ou historiador, como a súa obra literaria.
Participarán expertos na súa obra
como Xosé Ramón Barreiro, Manuel Forcadela, Manuel Bragado, Víctor F. Freixanes, Ana
Acuña ou Carlos García
Martínez.
A Real Academia Galega, en
colaboración coa Consellaría de
Cultura e o Concello de Tui, é a entidade organizadora do evento,
que se comprometera a celebrar
antes de rematar o ano adicado ao
múltifacético intelectual.
O xoves 11,entre outros actos,
terá lugar a conferencia inaugural
de Méndez Ferrín, para rematar as
diversas ponencias cun debate. O
venres 12 haberá distintas comunicacións e conferencias sobre a figura de Blázquez, rematando
igualmente cun debate conxunto.
E o sábado 13, unha conferencia
de clausura de Darío Xohán Cabana, ás 13:00 horas, porá fin ao
congreso.
Congreso Xose María Álvarez Blázquez, do xoves 11 ao sábado 13, Teatro
Municipal Área Panorámica,Tui.

BUEU
¬EXPO. Historia da navegación. 90 modelos ( barcos fenicios,
gregos, a vela ou motor)ilustran a
evolución da técnica náutica ó
longo dos séculos. Mostra permanente no Museo Massó.
¬MÚSICA.Federico Lechner
Tango&Jazz Trío . O trío combina os mundos do jazz e do tango,
utilizando para iso standards de
jazz, tangos clásicos e temas orixinais. O domingo 14, ás 21:30, no Pub
Aturuxo.
CANGAS
¬EXPO.Ríos de Galicia, tesouros de vida. Exposición de fotografías da natureza dos ríos por José
Luis González. Até o 11 de xaneiro,
na Sala de Exposicións Ángel Botello, na Casa de Cultura.
¬MÚSICA. Los eternos. O grupo
rock de Cedeira ctúa este sábado
13, ás 23:00, na sala Sister Ray.
A CORUÑA
¬CINE/SON. Miradoiro sonoro. Emisión íntegra do radiograma orixinal subtitulado de “A
Guerra dos mundos”, de Orson
Welles. Ademais, proxectaranse
dous documentais sobre a figura
do intérprete e director norteamericano. Até o 31 de decembro, na
Fundación Luis Seoane.
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 11
A Utopía Ianqui
20.30 h. Chicago 10, Brett Morgen,
2007. 110´. Subtítulos en galego.
Venres 12
A Utopía Ianqui
20.30 h. Profit Motive and the Whispering Wind. John Gianvito, 2007.
58´. Vídeo.
After Hours / A Utopía Ianqui
23.00 h. Chicago 10, Brett Morgen,
2007.110´. Subtítulos en galego.
Sábado 13
A Utopía Ianqui
18.00 h. The Mad aSongs of Fernanda Hussein. John Gianvito,
2001. 168´. Subtítulos en galego.
Luns 15
David Lean
20.30 h. O déspota (1954),107´.

¬ ARTE/FOTO
François Kollar e a moda
Aínda que nacido en Eslovaquia,
François Kollar desenvolveu a
súa carreira como fotógrafo en
Francia, combinando á perfección a fotografía artística e a comercial, na que destaca o seu
traballo desenrolado para importantes firmas do mundo da
moda e as súas fotografías para a
revista Harper’s Bazaar, moitas
presentes nesta exposición.
A mostra reúne 55 fotografías, principalmente realizadas
na década dos 30. Imaxes que
fluctúan entre a visión subxectiva e a obxectiva, pero sempre
baixo unha excelente plasticidade que roza a perfección nas
formas, que chegan a emocionar. Porque Kollar sabía como
converter os peiteados, as xoias,
os vestidos de noite, ou os sombreiros en obxectos de desexo.
Os xogos de luces e sombras
que utiliza aportan un carácter
case escultórico e un certo halo
de misterio ás cabezas das modelos que posan con peiteados e
sombreiros. As poses totémicas
dalgunhas maniquíes mosSubtítulos en galego.
Martes 16
Contos de Marineda
20.30 h. O andamio(Rogelio Amigo,
1958).50 anos no andamio (Ángel
Rueda, 2008), 95´. Cine / Vídeo.
Mércores 17
David Lean: 20.30 h. O espíritu Burlón(1945) 96´. Subtítulos en castelán.
Centro Galego de Artes da Imaxe.
Proxeccións na Rúa Duran Loriga,
10 baixo.
¬EXPO.Pintura/Fotografía. Reseña de varias exposicións abertas
na cidade:
PhotoGalicia2008: W. Eugene
Smith-Más real que la realidad. Até
o 1 de febreiro, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
Jenaro Marinhas: drama e exemplo
do século XX galego. A exposición
recupera os espazos vividos e os orixinarios deste intelectual galeguista .
Na Casa de Casares Quiroga, até o 27
de decembro.
¬EXPO. Deseño holandés: Na
rúa coma na casa. Ampla
mostra do deseño holandés máis
contemporáneo e innovador, con
obxectos creados para os espazos
público e privado. Até o 25 de xaneiro de 2009. Na Fundación Barrié de la Maza.
¬EXPO. Xenocidio, paisaxe,
memoria. Obra fotográfica do ni-

Fotomontaxe de muller con pezas de xadrez, e doble visión da Torre Eiffel.

trando os vestidos non están rifadas coa naturalidade, ben sexa
en estancias de casas ou hoteis,
ben en espazos creados por planos de luces e marcadas sombras que recordan ao expresionismo cinematográfico de comezos do século XX.
Na mostra do podemos ver,
ademais dun autorretrato, excepcionais retratos da duquesa
de Windsor; do comapositor e
cantante Charles Trenet, pai da
xeriano-británico Simon Norfolk. A
súa obra caracterízase por ter a paisaxe como tema principal e desenvolver unha meticulosa técnica baseada na obtención de imaxes coa tradicional cámara de placas.Até o 31 de
decembro, no Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa.
¬EXPO. Area da Praia. Exposición de pinturas de Jorge Cabezas,
até o 12 de decembro na Galería
Sargadelos.

canción francesa; de Madame
Evrard, directora da Grande Orquestra de París, ou de actrices
como Josette Day, protagonista do filme de Jean Cocteau,
“A bela e a besta”(1946), película
que supuxo o maior logro na carreira como escenógrafo de Christian Bérard, tamén presente
na mostra.
Fundación Caixa Galicia ,
Santiago, até o 8 de febreiro de
2009.

¬EXPO.Rostros Brigantium. A
exposiciónasume o reto científico
de reconstruír o rostro dos primeiros
coruñeses. Até o 28 de decembro,
no Mirador de San Pedro.
¬EXPO. A construción dunha
cidade. A exposición fai un repaso
pola historia da urbe a través de 350
pezas divididas en tres etapas: a historia medieval, moderna e contemporánea da cidade. Até o 31 de decembro, noPalexco.

Orson Welles e a súa “War of the Worlds” son lembrados na Fundación Luís Seoane.
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Akafree, un proxecto musical de
free-jazz creado en Madrid hai seis
anos, vai estar no Torrente Ballester
de Ferrol.

¬ MÚSICA

Eduardo Soutullo (con camisa escura) coa Orchestre National de Lorraine.

Festival Are-More
O festival musical vigués, que
leva desenvolvéndose desde o
pasado mes de outubro, vai chegar a semana vindeira á súa fin.
As actividades e actuacións programadas son estas:
Este xoves 11 haberá unhahomenaxe a Eduardo Soutullo,
coa mesa redonda: "Eduardo
Soutullo:retrato de un compositor", con Arturo Reverter(crítico
de RNE e da reavista Scherzo) e o
propio Eduardo Soutullo. Na
Fundación Caixa Galicia, ás 19:00.
Ese día, ás 20:45, na Igrexa
Maria Auxiliadora, actuación de
Inégal Ensemble, con Hana Blaziková (soprano), Banquete Musical e Orpheus Britannicus.
Para o venres 12está programada a actuación daDruming G
P & Orquestra de Jazz de Matosinhos, con Atlantik Folk Songs.
Obras de compositores galegos
contemporáneos no Auditorio
Martín Códax, Conservatorio Superior de Música, ás 20:30.
O sábado 13, actuación da
Ensamble Music-Walk(Ana Rodrigo,soprano, José Antonio
Campo, tenor e Nicasio Gradaille,
piano) coa obra A ópera según
Jonh Cage. No Auditorio Martín
Códax, ás 20:30.
O domingo 14,Homenaxe a
Eduaro Soutullo con Rasa Jakutyte Biveiniene (piano). No
Real Clube Náutico, ás 12:30.
O luns 15, actuará a Ensemble Vocal Niniwe. Será na Igrexa
María Auxiliadora, ás 20:45.
E o martes 16 terá lugar o
Concerto de Clausura Are
More, co Canto negro espiritual a
cargo de Bridget Bazile & The
Monnwalk Singers. Na Igrexa
María Auxiliadora, ás 22:00 .
Como no resto das actuacións, a
entrada será libre até completar
aforamento.

V Día do orgullo gaiteiro
Este sábado 13 a AOFT-Gomes
Mouro, en colaboración coa Tenencia de Alcaldía do concello de
Ourense, o Auditorio municipal
de Ourense, La Caixa e a Radio
Galega, organiza o "V Dia do Orgullo Gaiteiro".
Esta edición do Dia do Orgullo Gaiteiro está dedicada en homenaxe a Ermelinda Seguín Matías "Ermelinda do Muiño", de
Sarreaus. Na mesma entregaráse
o premio novas Iniciativas ao Proxecto Ronsel, que en recentes datas celebrou a Mostra de Patrimonio Cultural Inmaterial na capital das burgas, actividade na
que colaborou a Asociación de
Gaiteiros Galegos.
O programa completo da xornada inclúe charlas, obradoiros,
concertos e rematará cunha cea
de confraternización á que se poderá asistir previa reserva de
praza.
O programa de actos é:
De16:00 a 18:00,emisión de
Lume na Palleira en directo con
Emilio Españadero
De18:15: a 19:00, charla didáctica e audicións "O Acordeón
diatónico na Galiza" con Félix
Cástro e Xoán Pedro Blanco.
De19:00 a 19:30, acto Homenaxe: a "Ermelinda Seguín Matías", cantareira de Sarreaus, e Premio novas iniciativas o "Proxecto
Ronsel" de salvagarda e Posta en
valor do patrimonio Cultural Inmaterial de Galicia.
De19:30 a 20:00, Antón Castrocon "De Contar e de Cantar”.
De 20:00 a 21:00,actuación
do Grupo Tanto nos Ten.
As 21:30 Cea do Orgullo no
Restaurante Oira Praia, (estrada
de Oira nº 20)
O sábado 13, n a sala anexa
do Auditorio municipal de Ourense.

¬MÚSICA. Federico Lechner
Tango&Jazz Trío . O trío combina os mundos do jazz e do tango,
utilizando para iso standards de
jazz, tangos clásicos e temas orixinais. O xoves 11, ás 22:30, no Jazz
Vides.
¬MÚSICA. Quilombagem. A
obra musical, que transcorre en
dous actos, reflicte as semellanzas
da escravitude antiga e a moderna
así como a loita do pobo pola súa liberación.Espectáculo promovido
por Enxeñería Sen Fronteiras Galicia
para recadar fondos para o Centro
de Defensa da Vida e dos Dereitos Humanos de Açailândia en Brasil. O xoves 11, ás 21:00, entradas de 6 a 13
euros, no Teatro Rosalía Castro.
¬MÚSICA. Silvia Penide: 10
anos. Dez anos de carreira desta
ferrolana, representante dunha
nova xeración de cantautores.O
mércores 17, ás 21:00, entradas de 6
a 13 euros, no Teatro Rosalía Castro.
¬MÚSICA. El columpio asesino. Banda pamplonesa fundada
no 1999, dun estilo ecléctico, que
vai do rock ao punk. Estará este venres 12, ás 00:00, no Playa Club.
¬TEATRO. Aeroplanos. Continúa
a exitosa xira galega desta obra da
compañía Lagarta,Lagarta, con
Ernesto Chao e X.M.Olveira Pico
de protagonistas. O venres 12, ás
20:30, no Teatro Rosalía.
¬TEATRO. Buscando a Hilary.
Nesta retorta e cínica comedia, que
representa a compañía de Blanca
Marsillach, Hilary, avogada de éxito
nos seus corenta, está estancada
nun punto decisivo da súa vida. O

domingo 14 , ás 19:00, entradas de 6
a 13 euros, no Teatro Rosalía.
¬TEATRO. Como te mueras te
mato. Comedia de Rafael Pence,
con Belinda Washington á cabeza. O
venres 12 e o sábado 13, ás 20:30, no
Teatro Colón. E o domingo 14, ás
12:00 e no mesmo lugar, representación da obra Sherlock Holmes.
¬TEATRO. Menos lobos. Espectáculo áxil onde o ritmo trepidante dos
diálogos tentará en todo momento
captar a atención do público infantil.
Por Talía Teatro, este sábado 13, ás
19:00, no Teatro del Andamio.
A ESTRADA
¬MÚSICA.Pants Off.Trío de mozos
de Santiago e A Estrada que fan un
irreverente punk-pop. Están o venres
12, ás 21:00, no Teatro Principal.
FENE
¬MÚSICA.Julian Ross.Grupo de
punk-rock badalonés, con toques de
hardcore melódico. Actúan o venres
12, ás 23:00, na sala Ababol.

Menos Lobos, de Talía Teatro.

¬ TEATRO
A Pensión
Alex Sampaio
(Estrea)
Intérpretes: Rosa Álvarez, Guillermo Carbajo, Tamara Canosa.
Dirección: Alex Sampaio.
Guión: Alex Sampaio, Victor Sierra
e María S. Ferreiro.
Música:Manuel Riveiro.
Vestiario: María Fandiño.
Maquillaxe e perruquería: Raquel Fidalgo.
Escenografía: Redrum.
Realización Escenografía: Escenoset.
Produción:Redrum.
Dirección de Produción: Mara
González.
A Pensión trata o tema do abandono, da vellez e da soedade. Trata
da dificultade das relacións humanas e da convivencia. Do choque
cultural entre a mocidade e a ve-

A actriz Tamara Canosa.

llez. De falar unha mesma lingua
con significados distintos. De querer amar e de non querer ser
amado. A Pensión é un relato de
terror contemporáneo, un conto
sobre o medo a non volver ter con
quen falar, que ten moi presentes
algúns referentes cinematográficos como as dúas irmás protago-

FERROL
¬EXPO.Pintura/Fotografía. Reseña de varias exposicións abertas
na cidade:
PhotoGalicia2008: Neorrealismo.
A nova imaxe de Italia, 1932-60. Até
o 5 de xaneiro. Sede Fundación Caixa
Galicia.
Federico F. Ackerman. Exposición
do fotógrafo venezolano, na sede
da CIG.
Urza. Exposición de pintura de Javier Meléndez, Urza. Até o 31 de xaneiro de 2009, na Galería
Sargadelos.
¬EXPO.O exilio galego en Venezuela. Venezuela ocupou un
notábel lugar como país de acollida
de exilados galegos que fuxían da
represión franquista, entre eles Xosé
Velo Mosquera, Manuel Otero Castelao, Xosé Sesto ou Xoán Noia. Até
o 15 deste mes, no Ateneo Ferrolán.
¬EXPO. María Manuela. Exposición dentro da homenaxe da cidade á pintora e cantante ferrolá,
con mesas redondas sobre a súa
obra e figura. Estará aberta até o14
deste mes, no Ateneo Ferrolán.
¬MÚSICA. Akafree. Un proxecto
de free jazz creado en 2002 en Madrid,formado por Chefa Alonso
(Saxo Soprano, Composicións), Nick
Malcolm (trompeta), Olie Brice
(Contrabaixo) e Javier Carmona (Batería). O xoves 11, ás 22:00, no Centro
Cultural Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Los Zares. Grupo nacido en Neda no ano 1967, e que se
volveu xuntar no 2004. Estarán o sábado 13, ás 23:00, entradas a 5 euros, na sala Run Rum.

nistas de “Que foi de Baby Jane?”
ou a obsesión enfermiza da enfermeira de “Misery”. Unha vella dominante e a súa irmá. Un mozo engaiolado nunhas mans maternais.
Bonecas que falan e coñecen escuros segredos. Estritas regras que
se han de obedecer. Personaxes
abandonados no fío da cordura.
Un conto gris sen final feliz.
Este é o primeiro proxecto teatral de Álex Sampaio, director de
curtametraxes como “Alzheimer”
ou “La buena caligrafía” e de series
de televisión como “Terra de Miranda” ou “Valderrei”. Para levar
adiante este proxecto rodeouse
dunha equipa con ampla experiencia no sector audiovisual, que
se estrea sobre as táboas do teatro
para tratar de tender pontes creativas entre estas dúas disciplinasartísticas.
Estrea o martes 16 e mércores 17, ás
21:30, na Sala Nasa de Santiago.
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Sara Tabares, cantante caboverdiana que será unha das voces do
concerto de Cantos na Maré, este
sábado en Pontevedra.

¬TEATRO. Flores Migratorias.
Obra presentada polo grupo D2, o
venres 12, ás 20:30, no Centro Cultural Torrente Ballester.
¬TEATRO.Boas Noites. Obra teatral e musical dirixida ao público infantil, polo grupo Berrobambán, o
domingo 14, ás 19:00, entradas a5
euros, no Teatro Jofre.
FOZ
¬TEATRO. Náufragos. Baixo o paraguas dunha comedia o autor André Roussin, amósanos a realidade
actual das relacións sentimentais.
Pola compañía Teatro Galileo. O
venres 12 , ás 21:00, na Sala Bahía.
LUGO
¬EXPO. Novas formas de mirar un album. Unha exposición
sobre o álbum ilustrado como obxecto artístico. Até o 18 deste mes,
no Museo Provincial.
¬EXPO.Angel González Doreste. Exposición de pintura, até o
28 de decembro, na Sala de Exposicións do Museo Provincial de Lugo.
¬EXPO. Proxecto Abertal, 99
artistas lucenses. Até o 4 de
marzo de 2009, 99 artistas lucenses
expoñen nas salas 29, 30, 31 e 32 do
Museo Provincial de Lugo. Noventa
e nove propostas que abranguen
todos os estilos, técnicas e idades.
NoMuseo provincial.
¬EXPO. Valle-Inclán debuxado. Caricaturas e retratos do escritor (1888-1936), mostra englobada dentro do V festival de teatro
Clásicos do século XX. Até o 13
deste mes, no Centro Cultural Uxío
Novoneyra.
¬ EXPO . A poética do baO grupo Tangata actúa este venres no Porriño.

Federico Lechner participa co seu trío nunha serie de concertos, nesta semana.

leiro. 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 celebralo . Para conmemorar cos
máis novos o 75 Aniversario do
Museo Provincial de Lugo organízanse 75 festas para celebralo. Todos os sábados e domingos, ás 12:00, até o 3 de xaneiro de 2009: monicreques,
títeres, contacontos, cantacontos, poesía, maxia, ilustracións,
teatro, cine, música. Entrada gratuíta, no Museo Provincial.
¬MÚSICA. Migueli. Este cantautor madrileño, vai estar este xoves
11. O venres 12 farao Room,
grupo madrileño de Nu Metal. E o

sábado 13 está o Federico
Lechner Tango&Jazz Trío,
grupo que combina os mundos do
jazz e do tango, utilizando standards de jazz, tangos clásicos e temas orixinais. Ás 00:00. Todos no
Clavicémbalo Club.
¬MÚSICA.O Sonoro Maxín. O estilo do grupo vai dende a cumbia á
rumba, dende o reggae ao ska, actualizando a verbena e traéndoa até
a fusión musical actual. O sábado
13, ás 00:00, na Sala Babel.
MONFORTE
¬TEATRO.Hendaya,
mon
amour. Comedia en forma de cabaret, donde o grupo Bacana Teatro
imaxina un hipotético idilio de dictadores entre Franco e Hitler. O sábado
13, ás 20:00, no Edificio Multiúsos.

OURENSE
¬EXPO.Outono Fotográfico.
Permanecen estas exposicións:
Galicia en foco.Até o 14 de decembro, no Museo Municipal.
Eduardo Rubio: O mundo hoxe:
Nós. Até o 14 de decembro, no Museo 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 Politécnico 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.
Até o 7 de decembro, no Centro Cultural da Deputación.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actuacións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Chiri Vegas + Grove
Hustlers + Dj JooZ. Concerto
para este venres 12 , ás 21:00, entradas a 10/8 euros, no Rock Club.
¬MÚSICA. Federico Lechner
Tango&Jazz Trío . O trío combina os mundos do jazz e do tango,
utilizando para iso standards de jazz,
tangos clásicos e temas orixinais. O
venres 12, ás 21:30, entrada a 4 euros, no Café Cultural Auriense.
¬TEATRO. Seis clases de baile
en seis semanas.Dúas personaxes soas, illadas, anti-sociais e cheas
de prexuízos atópanse a través do
baile. Unha obra dirixida porTamzin
Townsend e que conta no seu
elenco con Lola Herrera e Juanjo
Artero. O domingo 14, ás 20:00, no
Teatro Principal.
¬TEATRO. Robin Hood. Logo de
cinco anos nas cruzadas, Robin
volve á súa vila natal con idea de
gozar dun merecido descanso.
Musical infantil de producción galega, pola compañía Acontrabutaca, o domingo 14, ás 12:00, no
Auditorio Municipal.
PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Norge Batista. Cantautor cubano residente en Galiza,
actúa este sábado 13 , ás 23:30, no
Pub Leblón.
PONTEVEDRA
¬CINE. Ao outro lado. O Cineclube proxecta este filme de Fatih Akin, gañador do mellor
guión no Festival de Cannes
2007.As vidas de 6 persoas crúzanse a través dunha serie de encontros e relacións. O mércores

17,ás 19:15, na Biblioteca Pública
de Pontevedra.
¬ EXPO . François Kollar e a
moda. Exposición dun dos fotógrafos máis relevantes dos anos 30
no mundo da moda e a publicidade que retratou a importantes
persoeiros 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, relacionando 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 século XX, ao que o Museo de Pontevedralle adica esta exposición e xornadas dentro dos actos de conmemoración do centenario do seu
nacemento. Até o 11 de xaneiro.
¬EXPO. Colectiva de Nadal.
Mostra de pintura de diversos/as autores, que estará pendurada até o 24
de xaneiro do ano vindeiro, na Galería Trisquel e Medulio.
¬MÚSICA. Cantos na Maré, Festival Internacional da Lusofonía. Un proxecto creado en Galiza coa aposta cultural de trazar un
mapa común entre os territorios da
lusofonía que comparten raíces. Desenvolverase até o sábado 13, día en
que terá lugar o concerto central, ás
21:00 , entradas a 12 e 10 euros, no
Pazo da Cultura.
¬MÚSICA. Concerto múltiple.
Organizado pola Sociedade Filarmónica de Pontevedra, actuarán
oCuarteto Leonor coa corda, Alberto Bocini no contrabaixo e Daniel del Pino ao piano. O luns 15, ás
20:30, no Teatro Principal.
¬MÚSICA.Banda de Música de
Pontevedra. Cuarto e último concerto das probas de selección do director titular da Banda de Música de
Pontevedra. Entrada libre, oxoves 11,
ás 21:00, noCentro Social Caixanova.
¬TEATRO. No comment: Obra.
Quico Cadaval dirixe este espectáculo, con Marcos Orsi, Vítor Mosqueira e Borja Fernández.O xoves
11, ás 20:30, no Teatro Principal.
O PORRIÑO
¬MÚSICA. Tangata. Fundado no
1988, este grupo galego de merecido prestixio, unha das mellores formacións europeas, orienta o seu repertorio polas diversas formas do
tango na actualidade. O venres 12,
ás 23:00, entradas a 6 ou 3 euros, no
Café Bar Liceum.
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“Yawar Mallku”, (O sangue do
Cóndor), filme boliviano, clásico dos cineclubes dos anos 70, será proxectado
en Santiago este luns.

PORTO DO SON
¬MÚSICA. Kephir + Tijuana
Baby. Concertopara o sábado
13, ás 00:00, entrada gratuita, no
Pub Ardora.
SADA
¬TEATRO. Arte. A compra dun cadro de dubidoso valor serve de partida a unha divertida comedia do
grupo Fulano, Mengano e Citano.
O domingo 14, ás 20:00, na Casa da
Cultura Pintor Lloréns.
REDONDELA
¬CINE/DEBATE. Aillados. Organizado pola Fundación Illa de San Simón, osábado 13 terá lugar no Auditorioda illa, ás16:30 a proxección do
documental "Aillados" de Antón Caeiro, e ás 17:30 , unha mesa redonda
sobre a represión na illa. Con Antón
Caeiro e Juan A. González Pérez,
historiador. Haberá transporte marítimo dende o peirao San Adrián de
Cobres- Vilaboa ás 16:00 e 17:00. Regreso a partir das 19:00.
SALVATERRA
¬MÚSICA. Los Casanovas.
Unha banda de versións de rock
and roll e rithm and blues que recupera a música de grupos dos 50
e 60. O sábado 13, ás 00:00, no Vagalume Café Concerto.
SANTIAGO
¬CINE. O Sangue do cóndor.
Filme boliviano de 1969 co que
Jorge Sanjinésfilma a crúa historia
da esterilización de mulleres campesiñas por membros do chamado
Corpo de Paz, un xeito de limpeza
étnica entre os indíxenas.O luns 15,

Figura precolombina.

ás 20:00, no Auditorio da Facultade
de Ciencias da Comunicación.
¬COMIC. Pepe Carreiro. O autor
dos Bolechas dirixe un obradoiro
de banda deseñada dirixido aos
máis cativos, este sábado 13
ás11:00, no Centro Sociocultural José
Saramago, Vite.
¬CONFERENCIA/ACTO.50 anos da
Revolución. Acto institucional
impulsado polo Consulado Xeral de
Cuba para Galiza, Asturias e Cantabria, co gallo da celebración do cincuenta aniversario da Revolución
Cubana. O martes 16, ás 20:00, no
Clube Internacional de Prensa.
¬EXPO.Exposicións de pintura
Reseña de varias exposicións abertas na cidade:
Miguel A. Campano. A Galería
Trinta presenta a primera mostra
individual de ste artista, até o 10
de xaneiro.
Paisaxe cotiá. Obras de Sabela

Arias. Na Galería Sol & Bartolomé.
Clemens Von Wedemeyer. Exposición no CGAC, até o 11 de xaneiro.
Kermesses. Obra de Antón Pulido, até o 17 de decembro na Galería Metro.
Marxes e mapas. A creación de xénero en Galiza.Colectiva. Até o 1 de
febreiro, noAuditorio de Galicia.
¬EXPO. Jirí Kovanda. Os anos setenta son escenario fundamental da
actividade de performancesdo checo
Jiri Kovanda (Praga, 1953), na actualidade recoñecido tras o seu paso pola
Documenta 12. O CGACacollerá a primeira retrospectiva do artista no estado, até o 1 de febreiro.
¬EXPO. Bestiario.Trátase dunha
selección de obra do artista inglés
Philip West, que incide na importancia simbólica que se lle atribúe ós animais ó longo de toda a traxectoria do
artista. Até o 31 de decembro. Na
Fundación Granell.
¬EXPO. O Caribe antes de Colón. Fray Ramón Pané realizou o
que se considera o primeiro traballo
de etnoloxía americana mediante a
aprendizaxe da lingua dos taínos, os
habitantes indíxenas da illa da Española, na 2ª viaxe de Colón. Até o 8 de
febreiro, na Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO.De Vigo a Bos Aires, Laxeiro 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. Real Filharmonía de
Galicia.Baixo a dirección de Antoni
Ros Marbà, o pianista Jorge Federico
Osorio e a RFG interpretarán obras
de Schubert e Beethoven. O xoves
11, ás 21:00, no Auditorio de Galicia.

O debuxante e colaborador desta revista Pepe Carreiro impartirá un obradoiro de banda deseñada, este sábado en Santiago.
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Gogol Bordello , o grupo de
punk cigano provinte de Nova York e
que poderá ser escoitado na Sala Capitol santiaguesa.

¬MÚSICA.Gogol Bordelló. Un
grupo de gypsy punk do Lower East
Side de Nova York, formado en
1999. Un dos seus rasgos máis característicos son os frenéticos directos,
e outro o son inspirado na música xitana. Este xoves 11, ás 22:00, na Sala
Capitol. Na mesma sala, o venres 12,
ás 22:00, estará o cantante Quique
González. E o mércores 17, ás
22:30, actúan Asian Dub Foundation + Baselab.
¬MÚSICA. Guadi Galego & Guillerme Fernández. Tras a súa
marcha de Berrogüeto, a cantante
iniciou varios proxectos musicais,
como Espido, no que se acompaña
deste guitarrista. O mércores 17, ás
22:00, no Bar Ultramarinos.
¬MÚSICA. Aynur. O festival de
músicas do mundo Sons da Diversidade pecha o seu programa de
2008 cun concerto da cantante
kurda. O recital vai ser o sábado 13,
ás 21:00, entradas a 15 euros, no
Auditorio de Galicia.

¬TEATRO/DANZA.Daniel Abreu:
Perro. Montaxe de danza deste
bailarín, que estará desde o xoves 11
ao sábado 13, ás 21:00, na Sala Nasa.
¬TEATRO. O2, Pegadas sen
identificar dunha traxedia
grega. Unha visión moi persoal
deste xénero dramático, baixo a dirección de Theodor Smeu.O luns 15
e martes 16, ás 21:00, na Sala Santart,
Ruela de Brión, 5, baixo.
¬TEATRO. A mirada de Pier
Unha divertida comedia de Clara
Gayo que trata do desexo nas súas
diversas formas expresivas, polo
grupo Nut Teatro. De xoves 11 a sábado 13, ás 21:00, ás 21:00, no Teatro
Principal.
¬TEATRO. A boa persoa de Sezuán O director Nuno Cardoso, un
dos nomes destacados da nova escena de Portugal, conta cun equipo
artístico galego-portugués para levar a escena a versión galega desta
obra de Bertolt Brecht, primeira
produción propia do Centro Dra-

¬TEATRO. A Pensión. Estrea desta
obra dirixida polo cineasta Alex
Sampaio(información en destaque
aparte). O martes 16 e mércores 17,
ás 21:00, na Sala NASA.
TOURO
¬CINE. Mentíndolle á vida.
Dentro da programación Cinemas
Dixitais, este filme de Jorge Algora,
o venres 12, na Biblioteca Municipal
X. Neira Vilas .

A cantante kurda Aynur.

mático Galego para a temporada
2008-2009. Xoves 11, ás 20:30, e domingo 14, ás 18:00, no Salón Teatro.

¬ CONVOCATORIAS
I Premio Pacheco- Prósperi
de ensaio.
O concello de Vigo convoca o primeiro Premio Pacheco-Prósperi de
Ensaio, dotado con 11.000 euros e
enmarcado nas actuacións que se
están a desenvolver para acadar a
posta en valor do arquivo Pacheco,
adquirido en 1991.
Os participantes no primeiro
Premio Pacheco- Prósperi de ensaio
poden presentar os seus traballos,
por quintuplicado e baixo plica, antes das 15 horas do 30 de xuño de
2009 na Concellería de Cultura do
Concello de Vigo.
Os traballos, inéditos e realizados en lingua galega, deberán desenvolver un ensaio fotográfico nas
liñas histórica ou crítica, nunha extensión comprendida entre os
250.000 e os 300.000 caracteres,
aínda que deberá presentarse precedido cun resumo de extensión
máxima de 5.000 caracteres.
O xurado estará composto por
persoas de recoñecida competencia
no campo da fotografía e da imaxe e
fará público o seu fallo o día 30 de
setembro do 2009.
III Congreso de Educación
Ambiental dos Centros de
Ensino da Coruña
Xa está aberto o prazo de inscrición
para o III Congreso de Educación
Ambiental dos Centros de Ensino da
Coruña, que se celebrará no mes de
maio de 2009.
O evento está organizado polo

CEIDA – Centro de Extensión Universitaria – coa colaboración da Dirección Xeral de Conservación da
Natureza da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia, da Deputación da Coruña, da Universidade da
Coruña e dos Supermercados Haley.
Unha vez feita a inscrición, que
poderá realizarse até o 18 de xaneiro do 2009, os educadores ambientais do CEIDA poñeranse en
contacto con aqueles centros que
desexen participar e asesoraranos
para desenvolver un proxecto de
educación ambiental nun espazo
natural .Os alumnos traballarán en
proxectos que defendan a conservación deste espazo natural. Para levar a cabo este traballo contarán
cunha axuda económica.
Os interesados poderán obter
máis información en www.ceida.org .
No enderezo : educacio @ceida.org
ou no teléfono 981.630.618.
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 intención de conservala e darlle pulo e relevancia, 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

TUI
¬CONGRESO. Congreso Álvarez
Blázquez. Congreso adicado ao
escritor e historiador galego, que
terá lugar de xoves 11 ao sábado 13
no Teatro Municipal (máis información en destaque aparte).
¬EXPO. A palabra e os días. Homenaxe a Xosé María Álvarez
Blázquez.Exposición con obxectos persoais e publicacións do galeguista, que sepode ver na na Sala
Municipal de Exposicións.

VIGO
¬CINE. Dous irmáns. Historia de
dous irmanciños tigre, con destinos
dispares. Dirixida ao 3º ciclo de primaria. Do luns 15 ao venres 19, ás
10:00 e 12:00, no Auditorio Centro
Cultural Caixanova.
¬EXPO. Os murais de Faro. Exposición 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 transformación. Arte e maxia táctica.
Unha exposición coproducida entre
o Marco e o Frankfurter Kusntverein,
reúne unha trintena de obras, entre
fotografías, vídeos, películas, instalacións, esculturas e unha performance . Até o 11 de xaneiro de 2009,
no MARCO.
¬EXPO.Fernando Botero. Abughraib-O Circo. Mostra que presenta dúas series recentes deste artista colombiano. A exposición com-

¬ ANUNCIOS DE BALDE
que se inscriban no Concello de Boimorto antes do día 24 de Decembro de 2008 (até un máximo de 20
participantes).
Enderezo:
Concello de Boimorto - Rúa Vilanova,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
metálico, con cargo ao futuro orzamento 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 concello que actuará como secretario.
5)Ás 16:30 celebrarase o certame
seguido do fallo do xurado e entrega de premios. Pregamos a chegada das cuadrillas con antelación.
6)Valorarase:
-Que sexa un canto de Reis tradicional.
-Afinación.
-Posta en escea.
A participación no certame supón a
aceptación destas bases.

 Traspásase Café no centro
de Gondomar en pleno funcionamento.
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
 Ofrécese rapaza para coidar

anciáns e nenos. Con experiencia e título. Polas mañás e fins
de semana. En Santiago e comarca. Tel: 617 407 697.
 Búscanse comerciaispara A
Coruña e Lugo. Xornada completa. Vehículo Propio. C.V. coa
foto ao Apartado 18 de Lugo.
 Voume seis mesesde viaxe e
busco persoa que queira quedar 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

Compostela e cercanías de tódalas materias de letras a alumnos de E.S.O.; e de Xeografía,
Historia, Arte e Filosofía a alumnos de Bacharelato, e a maiores
de 25 anos para exame acceso á
Universidade. Experiencia en
academia privada: 85% aprobados. 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

 Vendo cueiros lavabeis de
segunda mao a bó prezo. Aforram lixo e dinheiro.
Chamade ao 656 321 305

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

 Licenciado en Xeografía e
Historia imparte clases particulares a domicilio en Santiago de

 Ofrécese electricista, fontaneiro. Responsable e con rapidez. Telf.: 608527989

Guieiro 1337
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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.

Cornelius é un grupo de puxante
carreira, saído desde Vilagarcía de
Arousa, e que actuará este sábado en
Vigo.

ponse 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 Verbumdiense. Mostra que dá a coñecer o
laborioso proceso de creación dun
códice, e a importancia que tivo Galicia neste campo. Estará até o mes
de xuño do 2009, no museo Verbum,
Casa das Palabras.
¬EXPO. Paul Strand. Primeira retrospectiva en España do fotógrafo
norteamericano Paul Strand (New
York, 1890 - Francia, 1976) na que se
reúnen fotografías de todos os periodos creativos da súa carreira. Até o
11 de xaneiro do 2009, na Fundación
Barrié de la Maza.

¬EXPO. Xulio Fuentes. Exposición de pintura , no Hotel Junquera
(Rua Uruguai).
¬EXPO. Marxinal. Obra de catro
artistas galegos que teñen como
leit-motiv o patrimonio marítimo.
Até o 11 de xaneiro de 2009, no
Museo do Mar de Galicia.
¬MÚSICA.Orquestra Sinfónica
de Galicia. Coa dirección de
Marc Albrecht e a interpretación
da soprano Christiane Iven, o concerto será este xoves 11, ás 20:30,
no Teatro-Sala de concertos de Caixanova.
¬MÚSICA. Pacífico. O grupo vigués estará o sábado 13, ás 00:00,
en La Iguana Club .
¬MÚSICA. Lamatumbá + O Leo
i Arremecaghona. O exitoso
grupo ourensán e o orixinal cantautor vigués-compostelán darán
un concerto este sábado 13, ás
22:00, con entradas a 18 e 15 euros,
na Sala A!.
¬MÚSICA. Festival Are-More. O

festival musical vigués chega á súa
fin, tras tres meses de actuacións e
actividades. Do xoves até o martes,

Cartel do filme Dous Irmáns.

en que será a clausura (ver programación en destaque aparte).
¬MÚSICA. Festival de panxoliñas. Este ano participan no
concurso 71 corais do sur de Galicia, cada unha delas con tres temas, un en galego como mínimo.
O sábado 13, ás 12:00 e 19:00, e
domingo 14, ás 19:00, no Centro
Cultural Caixanova.
¬MÚSICA. Cornelius. Unha das
bandas galegas con mellor directo
e futuro, acertada mestura de estilos rock, funk e soul. O xoves 11, ás
22:30, na Fábrica de Chocolate. O sábado, na mesma sala e ás 22:30, estará o grupo El Columpio Asesino.
¬MÚSICA. Elodio y los Seres
Queridos. Actuación do orixinal
grupo pop galego, o venres 12, ás
23:00, na sala Contrabajo.
¬MÚSICA.MexaPorDentro +
Noishock.Concerto polo 11 Aniversario de Discos Tipo. Programado
para o sábado 13, ás 22:00, entrada
a 3 euros, na Sala Havana 20.

¬TEATRO. Os músicos de Bremen. Partindo da coñecida fábula
dos Irmáns Grimm, esta obra recrea
unha versión singular na que o texto
en rima se conjuga coa música para
crear unha atmosfera vitalista e poética. Polo grupo Teatro Paraíso. Do
xoves 4 ao mércores 10, ás 10:00 e ás
12:00, no Auditorio do Centro Cultural
Caixanova.
VILALBA
¬TEATRO. No comment: Obra.
Quico Cadaval dirixe este espectáculo, con Marcos Orsi, Vítor
Mosqueira e Borja Fernández.O
sábado 13, ás 20:30, no Auditorio
Municipal.
VIVEIRO
¬TEATRO. Medidas preventivas.
A obra lanza unha mirada irónica e
crítica, con humor negro, sobre as
novas relacións e os novos comportamentos sociais. O sábado 13, ás
20:30, no Teatro Pastor Díaz.

Axendas a nosa terra 2009
Axenda semanario
Galiza na liña do ceo

Diario 2009

Axenda Elas 2009

Información e pedidos no teléfono (986) 43 38 30
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Xosé Valiñas

Natalie Portman en My Blueberry Night.

EN CARTEL.

Todd Haynes, cos seus seis Bob
Dylans e Control, o biopic sobre
Joy Division de Anton Corbijn.

My Blueberry Night
Dirixe: Wong Kar Wai.
Intérpretes: Norah Jones,
Jude Law.
Drama. EE UU, 2007

Pesaba como unha lousa na credibilidade da carteleira estatal a
ausencia do último Wong Kar
Wai un ano despois da estrea comercial en medio planeta. Era xa
un imperativo moral a súa recuperación e semella que non
imos despedir o 2009 sen ter a
oportunidade de ver en salas a
aventura norteamericana do director de In the Mood for Love e
Chungkin Express. Unha viaxe
espiritual e emocional de romantismo arrebatado polas estradas e os horizontes desa América infinita que atravesa o continente de costa e costa a través da
iniciática Ruta 66. Wong Kar Wai
incorpora a mítica de Jack Kerouac e das road movies contestatarias ao seu propio universo e
tece a odisea dunha muller que
se busca a si mesma nun filme
que mestura fondo e forma no
persoal estilo do realizador
hongkonés. Na conta das ausencias incomprensíbeis aínda
agardan vez o I'm not there, de

Pérez,
o rato dos teus soños 2
Dirixe: Andrés Schaer.
Intérpretes: Claudia Fontán,
Manuel Manquiña.
Animación. Galiza, 2008

A animación galega entra no
mundo das secuelas. Logo de
que Dygra estreara O espírito do
bosque, Castelao Produccións
–ou Filmax que tanto monta–
trae para este Nadal a segunda
parte de Pérez, o rato dos teus
soños. Como na anterior, combina imaxe real: as personaxes
humanas, con animación 3D: os
ratos. Xulio Fernández acode de
novo á coprodución arxentina, a
canteira austral achega de novo
o direcctor, e o toque autóctono

Dúas imaxes de Pérez, o rato dos teus soños 2. Manquiña, arriba.

Scott Derricksondirixe Ultimato á terra.

Juanma Bajo Ulloa.

corre a cargo de Manuel Manquiña, interpretando o malo, un
pérfido empresario sen escrúpulos que se quere facer millonario
vendéndolle ao mundo os segredos do rato Pérez.

nome da rosa, O oso– era algo así
como un moderno Cecil B. De
Mille europeo. Os seus filmes
xuntaban técnica esmerada e
ambición sen límite para ofrecer
espectáculos audiovisuais circenses de catro pistas que rara
vez deixaban indiferentes os
despachos de billetes, non así a
crítica especializada, que sempre o tratou con certa condescendencia. Non queda xa moito
do vello Annaud que regresa
agora sen demasiado ruído mediático con esta fantasía que se
retrotrae cripticamente aos mitos gregos para narrar, en ton
alegórico, a historia dun porqueiro convertido. polo azar. en
monarca dunha imaxinaria illa
do Exeo.

Ultimato á terra
Dirixe: Scott Derrickson.
Intérpretes: Keanu Reeves,
Jennifer Connelly.
Ciencia ficción. EE UU, 2008

Remake do mítico filme de ciencia ficción pacifista dirixido en
1951 por Robert Wise. No seu día
supuxo todo un fito a contracorrente, no medio da vaga de alegorías que mesturaban a ameaza comunista coas invasións
extraterrestres máis bizarras –A
invasión dos ladróns de corpos,
de Don Siegel, recentemente refeita polo alemán Olivier Hirschbiegel, foi a máis ambigua e, sen
dúbida, a mellor– a proposta de
Wise avogaba tamén polo discurso metafórico pero para advertir a humanidade sobre os riscos da carreira armamentística
emprendida por sovieticos e
norteamericanos. O remake de
Derrickson –director d’O exorcismo de Emily Rose– respecta
esa intención aleccionadora orixinal pero (non podía ser doutro
xeito) trocando as inquedanzas
atómicas polo perigo da hecatombe ambiental. Os nostálxicos
do vello cinema de pratiños voadores tamén botarán de menos a
icona da nave extraterrestre aterrando no Alameda Park de Washington, aínda que a substitución polo Central Park de New
York tampouco está nada mal.

DVD. VENDA.
Ás de bolboreta
& A nai morta
Dirixe: Juanma Bajo Ulloa.
Intérpretes: Silvia Munt,
Fernando Valverde,
Karra Elejalde.
Drama. España, 1991-1993

Quen dixo que a industria cinematográfica estatal non era
capaz de sacar xei-

A súa maxestade Minor
Dirixe: Jean-Jacques Annaud.
Intérpretes: Xosé García,
Vincent Cassel.
Fantástico. Francia, 2007

Houbo un tempo no que Annaud –Na busca do lume, O

Mélanie Bernier
en A súa maxestade Minor.

tosas edicións en dvd capaces
de tratar de ti a ti as xoias para
coleccionistas ás que nos ten
acostumados a industria internacional? Aínda que Airbag o
condenou ao ostracismo artístico, Juanma Bajo Ulloa iniciou
a década dos 90 como o realizador con máis pulo da península. Dous filmes, recuperados
agora en exemplar edición doméstica por Avalon Films, cimentaron todo o prestixio dun
realizador que, a base de miradas turbias e abafantes universos concéntricos, engaiolou o
xurado de Donostia no 91 e reconquistou crítica e cinefilia,
dous anos despois, coa súa segunda fita. A edición das dúas
películas que agora saen ao
mercado inclúe substanciosos
extras, como as buscadas mediametraxes previas de Ulloa,
Akixo e O reino de Víctor acompañadas, ademais, de cadanseu cd coa respectiva banda sonora de Bingen Mendizábal.
Atención en especial a Akixo,
protagonizado por Ion Gabella
no pelello dun adolescente
conflitivo no Euskadi de finais
da década do 1980. G
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por Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA

XADREZ

Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

As time goes by.
En Casablanca, nun ateigado e bullicioso Rick's café aparece a solitaria figura de
Humprhey Bogart inclinado sobre unha defensa francesa nun taboleiro de xadrez.
Bogart foi un gran afeccionado que de mozo xogou ao xadrez por cartos nas rúas de
Nova York. Posteriormente xa como o actor mellor pagado de Hollywood continuou
xogando con frecuencia e mesmo foi directivo da Federación de EE.UU. Xogaba nos
descansos dos rodaxes con Lauren Bacall e con Katharine Hepburn e tamén xogou
por correspondencia con soldados feridos en Europa na II Guerra Mundial, polo que
foi investigado polo FBI debido aos extraños códigos escritos nesas cartas.
Bogart, Humphrey
Bacall, Lauren
1951. C60. Apertura Española. Unusuais
terceiros movementos de negras.
Como no xadrez o tempo, e as súas variantes insertas na memoria en forma de
recordos, xoga un papel decisivo no filme.
O tempo pasará, tema musical que envolve en Casablanca a Rick e Ilsa na agridoce añoranza do seu pasado amoroso,
foi composta nos anos 30 por H. Hupfeld

como un alegato antirelativista que no
fondo reflictía o medo e a incerteza que
tras os tolos anos 20 acompañaban á gran
depresión.
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 g6 4.d3 d5
5.exd5 Dxd5 6.c4 Ab4+ 7.Cc3± Axc3+
8.bxc3 Dd6 9.a4 Ad7 10.Aa3 Df6
11.De2 Cge7 12.Axe7 Dxe7 13.Axc6
Axc6 14.Cxe5 Axg2 15.Tg1 Ah3 16.Tg3
Ae6 17.d4 c6 18.d5 cxd5± 19.cxd5
Axd5 20.c4 Ae6-+ 21.Te3 f6?[21….00-+]
22.Cd3 Rf7± 23.Cf4 Tae8? [23...Db4+

24.Rf1 Axc4 25.Cd3-+] Diagrama
24.Cxe6? [24.0-0-0] 24…Db4+?
[24...Dxe6 25.Txe6 Txe6 26.Dxe6+ Rxe6-+]
25.Rf1+- Te7 26.Te1 The8 27.Cd8+ Rf8
28.Txe7 Txe7 29.Dxe7+ Dxe7 30.Txe7
Rxe7 31.Cxb7 1-0.

SUDOKU
Horizontais:
1- Nome de muller. Beira, do río ou do mar. 2- Antigo reino español
que comprendía dúas comunidades norteñas. 3- Terreo abondoso
nunha rocha, coma o que explota Villar Mir na súa mina de Serrabal.
Siglas presentes nas publicacións, iniciais de “International Standard
Serial Number”. 4- Na pesca, peza de madeira que mantén estendido o aparello e que serve de empalme entre a rede do cerco e a
corda de tiro. Xefe, patrón. 5- Prefixo latino que significa “un”. Fiestra,
ventá. 6- Golpe ruidoso que dá un contra o chan cando cae. 7- Acto
de andar unha distancia pequena, polo pracer de facelo. O documento oficial que nos dá identidade. 8- Así, literalmente. Conxelarse
a auga nas superficies á intemperie cando a temperatura é inferior a
cero graos. 9- Xoguete formado por dous pequenos discos redondos unidos por un eixe, que se fai subir e baixar mediante un cordeliño que se enrola e desenrola. Peixe de río, ou de piscifactoría. 10Tiveran lugar, sucederan.11- Estilo de debuxos, animados ou impresos, de orixe xaponesa. Que padece alalia ou privación da fala.
Verticais:
1-Festa e período relixioso, tanto xudeo como cristián. Antigo
nome de Tailandia. 2- Limpan, poñen presentable. Escaseza de
bens materiais, miseria. 3- Manexo, emprego ou uso de algo ou
alguén. 4- Riqueza ou abundancia de cousas caras e prescindibles.
Osmio. Organización non gubernamental. 5- Vila de Castela que dá
nome a unha famosa peza musical ou concerto. Tantalio. 6- Letra
dobre. Ao revés, oferta de compra de accións dunha empresa. Planta e bebida de infusión. 7- Percibe polo oído. Infiltración xeneralizada de líquido plasmático no tecido celular subcutáneo e nas serosas que provoca unha inflamación de todo o corpo. 8- Nome propio masculino. “... Wood”, o peor director de cine da historia. Outro
nome propio masculino. 9- Peza de vaixela ou trofeo tenístico
recentemente gañado por España. 10- Gasterópodo sen cuncha
con afición polas follas de coles e repolos. Relativo ao nacemento.
11- Équido máis pequeno que o cabalo, usado tradicionalmente
para labores de carga ou para o transporte. Mandatario que exerce
o poder despóticamente.

SOLUCIONS
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Horizontais:
1-Paula.Orela.2-Asturleonés.3-Seixal.ISSN.4Calón.A.Amo.5-Uni.Xanela.6-A.Zoupada.T.7Paseos.DNI.8-Sic.Z.Axear.9-Ioio.Troita.10Aconteceran.11-Manga.Álalo.
Verticais:
1-Pascua.Siam.2-Asean.Pioca.3-Utilización.4Luxo.Os.ONG.5-Aranxuez.Ta.6-LL.Apo.Té.7Oe.Anasarca.8-Roi.Ed.Xoel.9-Ensaladeira.10Lesma.Natal.11-Asno.Tirano.
Crucigrama

difícil

difícil

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

AUTODEFINIDO

doado

Horizontais:
Sexaxesimal.Asir.Sésega.LL.Racionar.Topaba.Bó.V.Ares.Suarna.Rastro.Rea.I.Erasmista.Co
tas.Oc.Uf.Asa.Andorra.Rosario.Han.
Verticais:
Saltaricar.Eslora.Óso.Xi.Pesetas.Arrastrar.A.X.A
b.Rasar.Escasos.Ni.Sei.U.Modo.Isobárico.Men
ores.RH.Agá.Natura.Larva.Afán.
Autodefinido
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César Lorenzo Gil

C

omo sucede sempre
que hai unha crise económica, algúns gurús
empresariais tíranlle a poeira á
receita de abaratar os despidos.
Hai solucións que fracasan non
por desapropiadas senón por

ABARATAR
O BARATO
desactualizadas. As relacións laborais son xa moi baratas. En
Galiza, o 35 por cento dos contratos son eventuais e no con-

xunto do Estado, oito de cada
dez novos contratos son temporais. Ademais, tal e como se ve na
construción ou a hostalaría, despedir indefinidos ten uns custos
pecuniarios modestos. A pregunta é se reducir cadros de persoal soluciona o problema das

empresas. O magnate mexicano
Carlos Slim, que ten o monopolio da telefonía móbil no seu
país, recomendoulles aos seus
empregados gastar menos en
móbil, combustíbel, papel e
electricidade. Pensa mellorar o
balance un 10 por cento. G

Os Terribles eran agrupacións musicais de instrumentos de vento e gaita da primeira metade do século
pasado. En Vincios, Porriño e Gondomar, existiron este tipo de formacións, que servían de
acompañamento músical nos seráns.

Manolo Sousa,músicod’OsTerriblesdeDonas
‘No disco incluiremos temas de hai oitenta anos,
dos Terribles orixinarios’

PACO VILABARROS

Alberte Rivero

Os máis sonados foron Os Terribles de Donas, os primeiros, que
naceron en plena guerra civil
agrupándose en torno aos irmáns Sousa Antúnez, outros
músicos do lugar. Manolo
Sousa, fillo de Claudino, fundador dos Terribles, tocou na formación dende os dez anos e
agora, chegada a xubilación
como barbeiro de Sabarís, refundou a formación que permaneceu decadas desaparecida.
Neste momento non só Manolo Sousa, senón outros descendentes dos orixinarios Terribles, participan na elaboración
dun disco, que sairá á rúa a primeiros do vindeiro ano. A sona
d’Os Terribles de Donas chegou
a Sudamérica, onde boa parte
dos fundadores emigraron nos
primeiros anos cincuenta. Alí
fundaron unha agrupación músical co mesmo nome.
Comezou moi novo?
Con once anos, pero no 1955 tíveno que deixar. Con dezaseis
ia en bicicleta a tocar á Guarda,
ao remate de traballar, e atropeloume un vehículo. Eu entrara
polo Zapateiro, que se fora a
Montevideo, como posteriormente outros dos integrantes.
Até o Uruguai chegaron os Terribles?
Alá fundaron unha agrupación
co mesmo nome, Os Terribles
de Donas, incluso no centro ga-

lego do Val Miñor, en Montevideo, hai fotos nas paredes das
súas actuacións por alá. Fun hai
anos e o recebimento foi extraordinario, queríanos moito.
O verán era moi intenso?
Lembro que eu era un rapaz,
marchabamos da casa en abril
e volviamos pasado setembro.
As viaxes eran moi pesadas e
longas, en tren, en carro, en
burro, a pé ou no que cadrase.
Aparte de tocar na Galiza tamén o faciamos en Castela, Asturias e Portugal. Especiais

Placeres Castellanos
ELSA QUINTAS ALBORÉS
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para nós eran as despedidas
dos quintos en toda a comarca,
facíaselle unha festa cando
marchaban para a mili.
Hoteis non coñeceron moitos
daquelas?
Para dormir había que estar
onde nos cedían cama os das
comisións de festa, a veces en
palleiros, onde lle coincidese.
Para comer repartíannos polas
casas un en cada unha. Eran as
turnés de verán, esgotadoras.
Pero o certo e que tamén o pasabamos moi ben.

Foron os primeiros Terribles?
Foi unha idea do meu pai Claudino, xuntaron instrumentos
que quizás non casaban de maneira habitual, gaitas e vento,
pero demostrouse que eran as
agrupacións ideais para os seráns. O certo é que todos eles
estaban namorados da música,
amor que herdamos a maioría
dos descendentes. O meu pai
era o gaiteiro, a el uníuselle Manolo o Zapateiro e Besada o Terrible, a partir de aí fomos os
máis novos. O que pasa é que
na agrupación, a partir dos sesenta, entre a emigración e outras circunstancias, foi entrando xente e saíndo, até que
ao final desapareceu. Foi a principios dos oitenta e até agora.
E recuperárona con cd in cluido?
Tiña moitas ganas, non só por
volver tocar coma terrible, senon por facerlle unha especie
de homenaxe os que comenzaron esta bonita historia. Estíveno cabilando hai anos pero
nunca tiven o tempo suficiente, até agora que me xubilei coma barbeiro. Se ao principio era o neno, agora son o veterano da formación. Aínda
que xa tivemos varias actuacións, agora estamos mergullados na elaboración de un cd.
No mesmo queremos incluír
temas orixinarios dos Terribles
de hai case oitenta anos.G

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.

Edicións A NOSA TERRA
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VAMPIROS
E ÁRBORES
Laura Caveiro

E

u tamén escribín unha novela de vampiros. Onde
unha personaxe citaba a obra de
Bret Easton Ellis na que, seica, os
humanos se converten en vampiros ao se namorar. Nunca lin a
tal novela da icona da Xeración
X. Ía escribir icona decadente,
pero igual o da decadencia de
Bret Easton Ellis, ou da moda do
culturalismo, é un dicir. Crepúsculo de Stephenie Meyers non
será icona cultural, pero decadente, como moda, tampouco
é. En todo caso, ao falar de culturalismo e de vampiros, era costume adornar con algún adxectivo, viñese a conto ou non, e con
algunha frase en latín.
Por iso entro, en latín, na segunda parte das conversións, a
das árbores. O “genius loci” que
se converte en árbore sagrada
para exercer unha protección
sobre o grupo. Que cadaquén
escolla o “genius” que prefira,
cadra ben o de calquera manifestación artística suxeita a modas e grupos, e que escolla o “locus” que máis lle preste. Despois
que adorne con algunha lenda.
Coma a do xefe da tribo que lle
ofrece á arbore sacrificios humanos para que o espírito siga a
protexer o asentamento. Protección divina contra a chegada de
alleos á tribo, porque a árbore e
os deuses só saben de perpetuar
no poder a quen o ostenta. Pola
eternidade dos vampiros.
Quen estea libre de decadencia, ou de seguir as modas, que
lle tire a primeira pedra á árbore
sagrada. Ou ao corazón dos
vampiros. G

’’

Crepúsculo,deMeyers
non será icona cultural,
pero decadente, como
moda,
tampouco
é”

