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Galinux ofrece as mesmas prestacións que os programas propietarios de Microsoft e doutras
multinacionais. A súa forma de
uso é moi similar; conéctase automaticamente ás redes sen fíos; ten un paquete ofimático
completo (procesador de textos,
base de datos, etc.); programas
de imaxe e facilita a navegación
e a xestión do correo.
Como é posíbel dar tales servizos de balde? A clave é que se
trata de software libre. En realidade Galinux é unha adaptación de
Ubuntu (unha mellora do famoso Linux); unha aplicación que,
por ser código aberto, calquera
pode traducir, mellorar e copiar.
Foron voluntarios galegos do
software libre e Mancomun.org
–o programa da Consellería de
Industria a prol do código aberto– os que adaptaron o Ubuntu.
Sumáronlle máis programas
traducidos ao galego até formar
unha distribución que satisfai as
necesidades de calquera usuario medio.
A Xunta pretende que Galinux sexa a cabeza de ponte para
introducir definitivamente o

Elena Veiguela, directora xeral de Promoción Industrial, na presentación da
OTTO / AGN
campaña ‘Galiza, Terra de Navegantes’.

’’

A Xunta pode aforrar unha
enorme suma no pago
de licenzas a Microsoft”

software libre nos ordenadores
dos funcionarios. O goberno
aforraría así unha enorme suma
no pago de licenzas a Microsoft.
O pagamento anual é tan elevado que é habitual ver copias piratas nas oficinas públicas.
Antes de superar este déficit,
Galinux deberá gañar a confianza dos que prefiren empregar

copias ilegais antes que instalar
programas libres polo medo, inxustificado, a danar o computador. Para vencer esta desconfianza, Galinux pódese usar sen
ter que instalalo. Probas e, se che
gusta, instalas.
É posíbel descargar o paquete na rede ou conseguir un dos
5.000 CDs dispoñíbeis nun cento de concellos e asociacións veciñais. O conselleiro de Industria, Fernando Blanco, presentouno a pasada semana en Santiago; acto no que tamén participou Helena Veiguela, directora
xeral de Promoción Industrial e
Sociedade da Información.G

Solución propia ante o fracaso do ADSL rural
A directora xeral, Helena Veiguela destaca a Mancomun.org como un dos “alicerces” da política
tecnolóxica da Xunta, un campo
no que segue pendente levar a
internet de alta velocidade a todo o rural. Ante o fracaso do plan
estatal para espallar o ADSL de

Telefónica ás aldeas, Galiza e outras comunidades lograron que
o Estado lles permitise ensaiar
solucións autónomas.
Así, Industria presentará
“nas vindeiras semanas” unha
macro-rede sen fíos propia da
Xunta. O Goberno autónomo

instalará numerosas redes WIMAX no rural e seguirá a subvencionar a expansión da fibra
óptica de R. Para logralo, usará
un préstamo estatal de case
100 millóns, segundo explicou
Veiguela nunha entrevista en
ANT Diario.G

n de cada tres mozos españois amósase a favor
da pena de morte. O 16 por cento dos mozos recoñécense como contrarios aos matrimonios
entre persoas do mesmo sexo.
Só o 18 por cento amosa un mínimo interese pola política e,
para eles, o goberno é só a sétima institución máis valorada.
Dous de cada tres mozos admiten que as tarefas do seu fogar
fanas, maioritariamente, as
mulleres. Os varóns teñen un
salario medio de 1.076 euros
fronte as mozas que só chegan a
827 euros, un 30 por cento menos ca eles. Así, Alba, así o di o
Informe Xuventude en España
2008 do Instituto da Xuventude.
Esta investigación, de carácter
cuadrianual, está baseado na
enquisa feita en novembro de
2007 a unha mostra de 5.000
mozos e mozas de entre 15 e 29
anos de todo o Estado. ¿A que é
incrible que agora que se conmemora o 30º aniversario da
Constitución andemos con estas lerias da pena de morte e do
interese na política? A pequena
vulcanoctopus hydrothermalis
espelica os seus tentáculos con
sorna. ¿E por que criminalizades os rapaces? –dime– ¿Por que
non mirades o voso propio embigo e admitides que a responsabilidade das súas opinións é
tamén vosa? ¿Como non vedes
que tanta hiperprotección está
creando unha xeración individualista onde o social constitúe
tan só unha molestia necesaria
nos seus intereses egoístas? A
Síndrome do Emperador manifesta a tiranía de quen non quere medrar, dos peterpans mimados e consentidos que viven
folgadamente... Pero a culpa
non é só de quen así actúa senón tamén de quen o alimenta.
E a pequena exemplar de polbo
branco abre tanto os ollos sen
iris que non sei que dicirlle. G

’’

¿Como non vedes que tanta
hiperprotección está
creando unha xeración
individualista?”
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Educación para a cidadanía non se impartirá en inglés en Valencia. A
Generalitat valenciana renunciou a que se imparta en inglés a materia de
educación para a cidadanía, despois das protestas que se produciron dende
distintas estamentos educativos. Impartir esta ensinanza en lingua inglesa
obrigába ao Goberno valenciano a contratar tradutores que lle custaban
máis de oito millóns de euros. G
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CAMBIO DE TENDENCIA

Os servizos cada vez máis centralizados
Como no caso do afundimento
do Rosamar e o do GPS do maltratador
de Pontevedra, son moitos os servizos
que se concentran en Madrid

H.V.

A semana pasada, a localización das alarmas marítimas en
Madrid retardou catro horas o
rescate do Rosamar, afundido a
24 millas de Burela. Unha situación semellante deuse no caso
do recluso da Lama que matou
a súa muller durante o permiso.
Nesta ocasión, o aviso dado pola pulseira con GPS que o delataba, soou en Madrid, mais os
gardas non a detectaron. Non
son as únicas ocasións nas que
a centralización de servizos representa un atranco.
Ana, posuidora dun vehículo da
marca Renault, detectou unha
avaría nos freos e foi ao concesionario. Alí dixéronlle que fallaba o
servofreo e citárona para uns días
despois para levar o coche e proceder á reparación na mesma
xornada. “Tiven a precaución de
ir o día anterior á data sinalada e
descubrín que non solicitaran a
peza a Madrid porque parece ser
que queren que lles confirmes
por segunda vez que desexas ese
reposto; seica resulta moi caro”,
explica. Tras unha segunda solicitude, o recambio tarda entre 24
e 48 horas en chegar desde o almacén central en Madrid.
A centralización dos recambios
dos automóbiles produciuse
para aforrar custos, aínda que
en Galiza existen locais de almacenaxe para pezas de pequeno tamaño e prezo reducido. “Cando o reposto resulta
barato, entón si está no almacén de Santiago e a reparación é
rápida”, indica Ana.
O sistema de centralización xeralizouse nos últimos anos e
chegou a sectores como o dos libros. As grandes empresas edi-

toriais concentraron a distribución de libros sobre todo en
Madrid, aínda que algunhas tamén en Barcelona. “Nos primeiros anos foi un desastre, pero unha vez normalizado despois de 24 meses, os libros chegan, aínda que un pouco máis
tarde que antes”, sinala Xurxo
Patiño, xerente da libraría Librouro de Vigo.
Ademais dos atrasos en servir os
pedimentos, a centralización
complicou a loxística. “Agora os
pedimentos teñen que ser máis
grandes, en caso contrario as librarías teñen que correr cos gastos” indica Patiño, que matiza
que, “nas devolucións, son eles
quen corren cos gastos porque
non é o mesmo devolver un libro en Galiza que en Madrid”.
TELÉFONODEATENCIÓNAOCLIENTE.Outros sectores tamén recorreron
á centralización de servizos. Un
deles é o envío de telegramas en
Correos. O problema xorde
cando se quere enviar telefonicamente o telegrama en galego.
O sistema, mediante un mecanismo de voz gravada, permite
o uso das linguas autonómicas
até o momento no que hai que
ditar o texto e o enderezo do
destinatario. Entón, transfiren a
chamada a un operador situado fóra de Galiza. Dependendo
da hora do día e da sorte, ás veces é posíbel comunicarse en
galego e que o telegrama estea
nesta lingua. Cando non é así,
hai que soletrear o texto. Mentres, o contador do número de
tarifación adicional que ofrece
Correos, segue correndo.
A centralización dos servizos de
atención ao cliente é unha prác-

Correos centralizou parte dos servizos, o que, entre outras cousas, complica o envío de telegramas en galego.

’’

Nos primeiros anos
foi un desastre, pero unha
vez normalizado despois de
24 meses, os libros chegan,
aínda que un pouco máis
tarde que antes”
[Xurxo Patiño]
Xerente de Librouro.

tica cada vez máis habitual que
limita os dereitos dos cidadáns
a empregar a súa propia lingua.
Un exemplo é o de Telefónica.
Esta compañía en teoría ofrece
a posibilidade de comunicarse
con ela en galego, mais en momentos como o fin de semana,
a demora na atención é tal, que
a clientela opta polo servizo
prestado en español desde cen-

PACO VILABARROS

tros de atención nin sequera situados en España. O problema
habitual nestes casos é que os
operadores telefónicos entenden castelán, pero moitas veces
non son quen de transcribir a
toponimia ou ignoran aspectos
da ordenación do territorio como que nalgúns municipios o
nome do concello non coincide
co da súa capital.G

Centralización en tempos de bonanza,
descentralización nos de crise
A prensa é un dos sectores nos
que a centralización é menos
acusada. No pasado, os xornais de Madrid chegaban a
mediodía á Galiza. As novas
tecnoloxías permitiron a impresión en Galiza das súas edicións locais e en consecuencia
comezaron a distribuírse a primeira hora da mañá. Con todo, en momentos de crise como os actuais, a primeira redución de custos que acordan
os xornais madrileños é o das
delegacións e edicións locais.

Neste sentido, os gratuítos
Que!, ADN e Metro suprimiron as edicións galegas.
Por outra banda, a adquisición da construtora galega Fadesa por parte da madrileña
Martinsa no último trimestre
de 2006 implicou o traslado a
Madrid dos seus órganos directivos e parte do cadro de
persoal, a pesar da promesa
de manter na Coruña a sede
operativa da compañía.
Mais a centralización en
tempos de bonanza durou

mentres non chegou a crise e
non se produciu o afundimento da construción. Nese momento, a empresa de Fernando Martín declarou a suspensión de pagamentos e dirixiu
todas súas actuación xudiciais
cara o xulgado do mercantil
número un da Coruña. Así,
desde que se produciu a intervención, nos cómputos de empresas en quebra, os medios
de comunicación estatais localizan en Galiza a construtora
Martinsa-Fadesa.G
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ELECCIÓNS AUTONÓMICAS

UN COMITÉ
BOCHORNOSO
María Xosé Queizán

A

Declaración dos Dereitos
Humanos cumpriu 60
anos. Un dos avances humanitarios na súa consecución
foi a Lei de Igualdade para
erradicar a discriminación entre mulleres e homes, lei que
foi aprobada no parlamento
galego o 16 de xullo do 2004.
Unha das súas consecuencias é a Paridade: un termo
que introduciu o feminismo
na linguaxe e nos foros políticos. Consiste en paliar un déficit democrático e conseguir
unha proporcionalidade representativa de mulleres nas
institucións e nas Administracións públicas. Trátase de acadar un equilibrio nos poderes
públicos e políticos. A norma é
que ningún dos dous sexos ha
ter unha presenza maior do
60%, nin menor do 40%. O
presidente español, José Luis
R. Zapatero, marcou a pauta,
xa na anterior lexislatura, nomeando un goberno paritario.
En Galicia está custando
aceptala. E así asistimos abochornadas ao nomeamento pola Secretaría Xeral de Comunicación dun comité de expertos para redactar a proposta de reforma da CRTVG. Son sete homes
os que acometerán esa “rexeneración democrática”, que ironía!,
duns medios, como son a radio e
a tele, que teñen unha enorme
influencia na transmisión de valores á sociedade. Na actualidade, acostuman a infravalorar as
mulleres, marcarlle roles tradicionais, colocalas como obxecto
de pracer masculino e como reclamo publicitario... É urxente
un cambio ideolóxico nos medios para que reflictan a realidade das mulleres actuais e acaben
coa misoxinia que tanta dor e
asasinatos causa. Cando as galegas temos tanto que dar nesa reforma, é indignante que só haxa
homes nese comité. G

’’

Éurxenteuncambio
ideolóxico nos medios
para que reflictan
a realidade
das mulleres
actuais”

Reconto do voto emigrante na circunscripción de Pontevedra nas pasadas eleccións Autonómica do 2005.

Casa Co

PACO VILABARROS

O tráfico de papeletas
Un arxentino que garda a saca dos votos entre as pernas, un
montón de votantes con apelidos italianos, axentes electorais que
pagan por voto conseguido, votantes que non coñecen Galiza...
O voto emigrante dalle ás eleccións galegas unha cor diferente
Alberte Rivero

D

os
máis
de
2.664.000 galegos
con dereito a voto
nas próximas autonómicas, 334.000 farano dende o exterior, un censo que aumentou nun 5% –máis de 17
mil electores no último ano–,
mentres que dentro da propia
Galiza descendía.
No concello de Bande xa
superan en número os residentes ausentes os que viven
no propio municipio. Incluso
un dos edis reside de maneira
habitual en Arxentina, tan so
acudiu a un pleno na lexislatura. Hai sesenta e dous concellos galegos co vintecinco por
cento do voto no exterior, en
dez deles os residentes ausentes supoñen o corenta por
cento do censo, son Val do Du-

bra na Coruña, Crecente en
Pontevedra e oito concellos
Ourensáns. No pasado nos
concellos de Bande ou Verea
as alcaldías viraron cos votos
da emigración, na maioría dos
casos cidadáns que hai máis
de cincuenta anos que non estiveron na Galiza, ou incluso
votou quen non coñece o concello no que o fixo.

’’

NaArxentinahaimáis
de 120.000 votantes e seguen
aumentando, a pesar da
nula emigración dos últimos
anos”

VOTO NON ROGADO. A diferenza
das eleccións municipais, onde o voto dos residentes ausentes é rogado, nas eleccións
xerais e autonómicas non é
necesario solicitar con anterioridade o dereito de exercer
o mesmo. Todos os emigrantes censados reciben no seu
domicilio as papeletas e a certificación para poder votar, isto obviamente inclúe os falecidos que non foran dados de

baixa, o que acontece especialmente nos xa moi radicados no país de acollida e con
nula relación con Galiza.
Por exemplo en Arxentina,
a bolsa máis importante de residentes ausentes, un total de
121 mil, a pesar da nula emigración nos últimos tempos, o
censo aumentou dende as

municipais en máis de catro
mil. Este pais sudamericano,
so superado polos concellos
de Coruña e Vigo en número
de electores, ten un peso determinante na provincia ourensá onde o 15% dos posíbeis
votantes fano dende alí. Un de
cada tres residentes ausentes
galegos está censado en Arxentina, a pesar de que non se
recolle emigración potencial a
este país dende 1956.
Entre a comunidade galega
son moi coñecidos os denominados “axentes electorais”, incentivadores do voto encargados de espertar unhas conciencias, adormiñadas políticamente respecto dun país de
orixe co que en moitos casos
teñen unha nula relación.
Fundamental para estes
axentes e ter “controlado” un
grupo de votantes, a poder ser
con mínima preocupación
política por Galiza. Se esta razón non tivese o peso suficinte, un pequeno incentivo convence fácilmente a cidadáns
aos que lles interesa máis o
poder darse un capricho, que

>>>
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As pantasmas
cada vez
son máis

Casa Consistorial de Bande.

PACO VILABARROS

quen sexa o futuro Presidente
da Xunta.
O axente electoral normalmente xa se encarga de emitir
o voto. Alcaldes galegos que
foron a Arxentina recoñecen
ser sabedores destas prácticas.
Un rexidor da provincia de

ALBERTE RIVERO

Ourense asegura que “é un secreto a voces, ninguén o quere
recoñecer, coméntase que incluso por algún voto, o axente
electoral incentívao económicamente, todo depende da necesidade do votante”.
A porcentaxe de voto que é

“manipulábel” por este sistema resulta unha incognita,
aínda que segundo alcaldes
galegos, habituais das caravanas electorais ao país sudamericano, esta aumentou nos últimos tempos, impulsada pola
crise económica, pero tamén

polos residentes ausentes censados últimamente, cuxa relación con Galiza é nula, non so
deles senón mesmo dos seus
pais. As acusacións son mutuas entre os partidos políticos. Ter o poder en Madrid garante a maioría dos votos.G

Un axente e candidato coa saca entre as pernas
No concello ourensá de Bande teñen dereito a voto 1921
residentes en Galiza, vinte e
sete máis, e decir 1948 exercen o dereito a sufraxio dende

Alfredo Enríquez Badás[á esquerda]
co Alcalde de Bande, só acudiu a dous
plenos no ano e medio de lexislatura.

>>>

o exterior. É o segundo concello galego, conxuntamente co
de Avión, onde máis do 50%
dos votantes son residentes
ausentes. Este voto é determinante nas eleccións municipais. Nas celebradas no 2003
deulle a alcaldía, con maioría
absoluta, ao finado Amador
de Celis e, no 2007, o Partido
Popular acadou o sétimo concelleiro tamén grazas ao voto
residente ausente. Este sétimo posto estaba ocupado
precisamente por Alfredo Enríquez Badás, residente na Arxentina e que so acudiu a
dous plenos no ano e medio
que se leva de lexislatura.
Este emigrante preside en
Bos Aires o Centro Ourensán
da cidade, sen sede fixa pero
con moita actividade política
nos últimos tempos. Na pasada ponte da Inmaculada recibía os alcaldes de Arnoia e Beade. En novembro foi o anfi-

’’

Odíadaselecciónsninfoi
comer, estivo vixiando
como un doberman
os votos que trouxera
el mesmo da Arxentina”

trión dos rexidores de Bande,
Verea, Celanova e do tenente
alcalde de Quintela de Leirado entre outros.
Dende as filas da oposición
de Bande, tanto o BNG como
o Partido Socialista acusan veladamente a este edil popular
de “controlar” o voto emigrante dende Arxentina con
prácticas antidemocráticas.
Xosé Antonio Dorado, actual
portavoz do PsdeG, víase coma alcalde até que chegou “a
saca da emigración”, contro-

lada segundo o edil socialista
por Enríquez Badás, actual
concelleiro popular. “O día
das eleccións nin foi comer,
estivo vixiando como un doberman os votos que trouxera
el mesmo da Arxentina. Tivo
todo o día a saca entre as pernas. É un escándalo, estivemos até as sete da mañán por
que viñan lacrados. No futuro
teremos que ir buscar os votos
alá e non pedilos aquí”. Ao socialista Dorado chámalle a
atención que so acudise a
dous plenos coincidindo con
eleccións.
Máis difícil resulta coñecer
os votantes ou buscarlle referencias na nosa terra. Segundo Dorado “nin os apelidos
eran de aquí, a maioría con
apelidos italianos. Aínda nos
rimos no xulgado onde abrimos os cento cincuenta últimos votos por que non coñeciamos a ningúen”.G

En Verea, Ramirás, Avión, Beariz
ou Quintela de Leirado o censo
dos residentes ausentes estase
aproximando tamén ao cincuenta por cento do total de
electores. Mentres, descenden
os residentes no propio concello. Por exemplo, en Verea, o
número de electores residentes en Galiza descendeu en
máis do 50% nos últimos dez
anos. A ritmo case inverso aumenta o dos votantes no exterior, maioritariamente na Arxentina, a pesar de que ás persoas menores de 50 anos lle
custa identificar a algún veciño
que estea nese país.
Neste concello ourensá, e
segundo a oposición nacionalista e socialista, o voto do exterior deulle a alcaldía ao Partido
Popular. Xosé Antón Valado,
portavoz do BNG en Verea, conta o caso da súa familia: unha irmá da súa aboa, xa falecida, aínda figura neste censo. A pesar
de que ela nunca veu a Galiza,
dende que marchou a mediados dos anos cincuenta. Teñen
tamén dereito a voto un fillo tamén xa falecido e os seus netos,
segundo Valado “con nula relación con Galiza dende hai moitos anos”.
Nestes concellos é onde os
veciños cuestionan máis os votos procedentes do exterior, especialmente nas eleccións municipais. Lois Antón, veciño de
Ramirás, tiña once irmáns, algún deles non so perdeu a relación con Galiza senón coa propia familia. Non embargante, a
distancia física e sentimental
non lle impide participar activamente nas eleccións.
Tamén no Viso de Ramirás,
Perfecto Pérez sinala que el é o
único de trece irmáns que vive
na Galiza. Os outros doce residen en Arxentina, so se xuntaron unha vez no ano 1986. A
pesar de que só catro deles veñen de vez en cando á terra, todos partipan activamente nas
eleccións, e non so eles, senón
toda a rama familiar, fillos e netos, moitos sen ningún vínculo
con Galiza.
Como na novela de Juan
Rulfo, Pedro Páramo, as pantasmas poden acabar sendo os
únicos habitantes, e votantes,
dalgúns destes municipios.G
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O Consello de Europa
pide máis galego no ensino

A

’’

Nonhaiquesertan
mirado coas palabras
do adversario”

O informe da UE
gaba as Galescolas
e avoga por que
a Xunta tome as
medidas necesarias
para que se aplique
o decreto do galego
na educación

María Obelleiro

“As comunidades autónomas
con máis dunha lingua deberían traballar nun modelo de ensino de inmersión total”. Esta é
unha das conclusións do Comité de Expertos despois de ter debullado a situación lingüística
no Estado español. O segundo
informe periódico sobre o Cumprimento da Carta Europea das
Linguas Rexionais ou Minoritarias adícalle a maior parte da
análise á presenza do galego no
eido educativo, que o Consello
de Europa cualifica de “insatisfactoria”, xa que o galego “non
está amplamente dispoñíbel”
na educación primaria e en secundaria. Ademais, o documento alerta de que “o número de
nenos de educación preescolar
cubertos” polo ensino en galego
“segue a ser moi baixo” e cífrao
no 1,3 por cento.
As directrices do Consello de
Europa avogan por incrementar
a presenza da lingua no ámbito
educativo. De aí que subliñe a
iniciativa da Vicepresidencia da
Igualdade e do Benestar, “o Comité de Expertos desexa eloxiar
en particular as autoridades polo
proxecto Rede Galescola”. O informe tamén aborda o decreto
que regula o uso do galego no
ensino e non só o apoia, senón
que reclama a aplicación de medidas para asegurar o seu cumprimento. Neste sentido, Europa
solicita “con interese” avaliacións periódicas sobre o cumprimento da norma e incide en que
non recibiu información por
parte das autoridades verbo da
aplicación do decreto do galego.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA, SATISFEITA.
Nun comunicado de prensa, a
Secretaría Xeral de Política Lin-

PACO VILABARROS

s verbas do deputado Joan
Tardá apelando á morte
do Borbón foron un exceso retórico, ou erudito se acreditamos nas explicacións historicistas da soflama. As verbas do
senador Fraga invocando a necesidade de colgar os nacionalistas foron outro exceso, unha
chanza que riu moito a concorrencia porque a concorrencia
sempre está pronta a rir as grazas do orador. Pero o qeu son
absolutamente excesivas e ridículas son as reaccións provocadas por ambas as proclamas. O
ditado da corrección abáfanos
nunha beataría hipócrita que
se fai de cruces diante de calquera parvada. Tanto pudor e
tanto escándalo fan parte dun
novo puritanismo civil tan gris
como o vello das sotanas.
Como me teño por sensato,
dou por certo que nin Tardá fixo un chamamento ao rexicidio nin Fraga propuxo a exterminación dos nacionalistas
que non son do seu nacionalismo xenuíno, é dicir, o da única
nación española. Se abandonamos o eido da retórica e nos
instalamos no das ideas poderemos ver que o que os dous fixeron foi proclamar, cun grafismo inequívoco, a cerna do seu
pensamento. Os dous fan propostas que se sitúan fóra do actual marco constitucional, postulando un a república e outro a
supresión do termo nacionalidades, que disque foi un erro.
Non hai nada novo nin motivo
de escándalo: Tardá é deputado dun partido republicano e
Fraga foi presidente dun erro
pero agardou a deixar o cargo
para dicilo. Nada diso é pecado.
Pecado é mentir, non dicir a
verdade aínda que sexa cun
exabrupto.
Non hai que ser tan mirados coas palabras do adversario. É máis clarificador atender ao que di, e ten menos
desperdicio. G

güística valora “positivamente”
o informe e subliña que “gaba as
políticas desenvolvidas polo
Goberno galego para darlle
cumprimento á Carta”. Pola súa

banda, a conselleira de Educación, Laura Sánchez Piñón, preferiu non expresar ningunha
opinión respecto ás conclusións
do informe, xa que segundo

A UE insta a promover o multilingüismo
O Comité de
lles ás autoridaMinistros do
des “promover
Consello de Eu- Oinformeapuntaque
as virtudes do
ropa subliña os castelanfalantes parecen multilingüismo
que os castela- non ser suficientemente
e a diversidade
nofalantes “palingüística”. O inconscientes do carácter
recen non ser
forme tamén
multilingüe da sociedade” destaca o “alto
suficientemente conscientes”
grao de recoñedo carácter
cemento e promultilingüe da sociedade espa- tección” do que se benefician as
ñola. Neste sentido, recoménda- lingua rexionais.G

’’

apuntou, refírense ao período
2002-2005, e lembrou que o decreto do galego comezou a ser
aplicado no curso 2006–2007.
“Haberá que agardar polo próximo informe”, apuntou. Con
todo, no informe é posíbel atopar referencias ao decreto do galego e continuadas queixas pola
carencia de datos que as autoridades non lles fixeron chegar.
O vicepresidente da Xunta,
Anxo Quintana, tamén se pronunciou sobre o informe. “Se algunhas críticas teñen que vir de
Europa, que sexan esas todas”.
“Debería chamar a atención
que sexa fóra desde onde reclamen que se debe protexer o
idioma”. Nas súas declaracións,
Quintana instou o presidente do
PPdeG, Alberte Núñez Fei- >>>

A Mesa
e Galicia
análises

O presidente d
Lingüística, Ca
“baño de realis
forme, que, a
Plan de Norma
tá a aplicar. Cal
tados dos exp
contra a polític
Pola súa ba
diu o informe xa
educación com
ro só se o quere
mir a filosofía d
as crianzas non
za integrament
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Odocumentoalertadeque
‘o número de nenos de
educación preescolar
cubertos’ polo ensino en
galego ‘segue a ser moi
baixo’ e cífrao no 1,3%”

’’

OsorzamentosdePolítica
Lingüística para promover
o galego decreceron no
2009 e así non se pode facer
protagonista unha lingua”
[Manuela López Besteiro]
Portavoz de Educación do PPdeG.

>>> xóo, a que “teña en conta”
o documento antes de criticar
actuacións políticas como as galescolas ou o decreto do galego.

OPPdeG,ESCÉPTICO. “Non sei como
se fixo nin con que criterios se
desenvolveu este informe”, sinalou a deputada popular Manuela López Besteiro. A portavoz de
educación do grupo parlamentario do PPdeG apuntou que se a
situación fose tan negativa, os
profesores terían que suspender
os alumnos en galego e isto non
está pasando”, afirma. López
Besteiro engade que “ou os profesores non saben avaliar as
competencias ou algo pasa”. A
deputada do partido da oposición criticou a Secretaría Xeral de
Política Lingüística da Xunta,
“practicamente non medraron
os orzamentos nesta lexislatura
para a promoción do galego e
mesmo nas contas do 2009 decrece e así non se pode facer protagonista unha lingua”.G

A Mesa
e Galicia Bilingüe,
análises antagónicas
O presidente da Mesa pola Normalización
Lingüística, Carlos Callón, cualificou de
“baño de realismo” as conclusións do informe, que, ao seu ver, “amosan que o
Plan de Normalización do 2004 non se está a aplicar. Callón considera que os resultados dos expertos son “un correctivo
contra a política lingüística da Xunta”.
Pola súa banda, Galicia Bilingüe aplaudiu o informe xa que “avoga por implantar a
educación completamente en galego, pero só se o queren os pais. A entidade di asumir a filosofía do documento e admite que
as crianzas non teñen garantida a ensinanza integramente en galego.G

Nove tradutores para 9.000 procesos xurídicos
O relatorio alude ao “desaxuste manifesto entre algúns compromisos
subscritos e ao nivel de protección
asegurado” ás linguas cooficiais e
considera “insuficientes” as garantías dos cidadáns para falar na súa lingua perante a xustiza e a administración. Concretamente, en Galiza
destaca os “notorios atrasos” por
mor de que o Departamento Lingüístico da Xustiza galega “dispón
de nove tradutores para máis de
9.000 procedementos”.
O informe recoñece o “esforzo” da Xunta malia que “isto non

entra nas competencias do Goberno de Galiza”. Non obstante, o
presidente da Mesa, Carlos Callón,
fai fincapé en que “parte moi importante” recae na Consellaría de
Presidencia, “que pode facer máis”.
“Tanto os programas informáticos
como os cursos de formación dependen da Xunta”.

’’

Existeunhapreocupación
social polo feito de que
a prensa non reflicta o grao
no que a lingua galega
se utiliza en Galiza”

RENFEESQUECEOGALEGO. O informe
do Consello de Europa non só alude á situación do galego no ensino
e na xustiza. Tamén aborda os medios de comunicación. “Existe un-

ha preocupación social polo feito
de que a prensa non reflicta o grao
no que a lingua galega se utiliza en
Galiza”, recolle. Os expertos láianse

da “tendencia negativa observada” no caso concreto de RTVE.
O eido das finanzas non queda
á marxe. Malia que o Consello de
Europa valora os esforzos de Caixanova e Caixa Galicia na promoción
cultural do galego, alude aos “lentos progresos” no seu emprego.
Pola outra banda, o informe
asegura que non se realizaron actividades para promover a lingua
no servizo de ferrocarrís (ADIF e
RENFE), nos servizos postais (Correos e Telégrafos) ou nos servizos
aeroportuarios (AENA).G
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CRÓNICA PREEECTORAL

Nervios no inicio da campaña máis pop
Medra a tensión política pola
proximidade das eleccións e os
movementos mediáticos de última hora

Touriño revela este xoves que
domingo de marzo haberá comicios, pero os candidatos xa
andan nunha precampaña na
que a miúdo mesturan o interese público co partidario.
Touriño afronta a recta final
con boas enquisas, cando menos as oficiais. Se hoxe houbese eleccións; o 24,4 por cento
votaría o PSdeG; o 20,9 ao PPdeG e o 12,3 ao Bloque. Así o
prevé o novo Clima Social de
Galicia, estudo que paga a Presidencia da Xunta, en mans socialistas.
A enquisa fornece datos sorprendentes. Por un lado proba
que a crise chegou ao país;
máis da metade dos cidadáns
cualifica a situación de “mala”
ou “moi mala”. Sete de cada
dez pensan que irá peor nun
ano. Pero por outra banda, o
labor do Goberno recibe un
aprobado. A intención de voto
do PSOE non só non empeora,
senón que sobe cinco décimas
dende o verán. Polo contrario,
o BNG perde 1,3 puntos e o PP
cede case un punto.
“Parécenos ridículo que Touriño gaste os cartos de todos en
enquisas irreais e que serven só
para satisfacer o seu ego, que por
cento ten moi grande”, ataca o
deputado do PP Diego Calvo ao
fío da enquisa. Calvo admite que
“cada partido fai as súas propias
enquisas” e que as do PP van pola segunda quenda. Di Calvo que
lles dan “moitísimas posibilidades de gobernar con maioría”.
Para evitalo Touriño coroouse o domingo como o candidato que garante “equilibrio e integración”. Fíxoo ante 5.000
persoas segundo o PSdeG, nun
recinto, o Palacio de Congresos,

no que oficialmente caben
2.100. Os socialistas mostraron
a escenografía de campaña, incluído un fío musical tan pop
como foráneo (Supergrass,
Duffy, Coldplay, The Cranberries, Oasis, Dover e Sabina).
A 50 quilómetros Anxo
Quintana xuntaba a 5.700 mulleres na Semana Verde nun
acto organizado pola Xunta. Ao
PP non se lle escapou que a Vicepresidencia organizou o
evento á mesma hora que a
proclamación socialista e acusou o BNG de “contraprogramar a Touriño nun acto de autobombo a conta dos galegos”.
Os nacionalistas tamén afrontan as críticas lanzadas por La
Voz de Galicia. O diario máis lido no país comezou unha serie
de reportaxes contra a xestión
do BNG a semana pasada, xusto cando o novo Xornal de Galicia chegou aos quioscos.
Queda por ver se tal ofensiva
ten continuidade e até que
punto afecta ao electorado.G

Anxo Quintananun acto en Silleda ante público feminino.

CARTAS
POLÍTICOS,
MEDIOS E GALEGO
Penso que a clase politica tiña
que dar un paso adiante no tema das relacións cos medios
de comunicación. Que cando
un politico fala para os medios
en galego, eses mesmos medios escriban as conversas tamén en galego e non llelas traduzan a outro idioma, neste
caso o castellano , xa que eses
medios son galegos e para Ga-

licia e por que os dous idiomas
son oficiais. Así que lle pido á
clase politica mais coherencia
e que lles digan aos medios
que as súas opinións non sexan traducidas e as reflictan
na escrita igual que foron expresadas. Políticas e políticos,
este país necesita de todos
vós, na defensa do noso idioma, xa que o idioma é a seña
máis importante da nosa
identidade.G
Xosé Manuel Ribeira
(As Pontes)

XOSÉ LOIS

Manuel Vilas

A.G.N.
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PEPE CARREIRO

FEDERALISMO
Damián Villalaín

E

Touriño busca o centro
Emilio P. Touriño
proclamou a súa
candidatura a
renovar a
presidencia
da Xunta, facendo
balance do
goberno
X.C.

Actos masivos e programados
nas fins de semana é o que nos
espera até o día da votación, só
cunha pequena baixada de ritmo polo paréntese do Nadal.
Emilio Pérez Touriño concentrou toda a súa forza en Santiago,
aínda que varios autobuses con
simpatizantes que chegaban de
Lugo e Ourense quedaron no camiño por mor das nevaradas.
A proclamación tívoo a el como protagonista único e non se
fixeron máis intervencións, por
máis que estaba presente o número 2 do partido, o vicesecretario xeral, Xosé Blanco, acompañado dos ministros Cesar Antonio Molia e Helena Espinosa
ou os presidentes de Andalucía,
Estremadura e Asturias.
As críticas centráronse no PPdeG e o seu candidato Núñez
Feixóo, que tentarían encaixar a
convocatoria galega nun programa de longo alcance para levar a
Raxoi á Moncloa, “primeiro Galicia e sempre Galicia, que non
pode ser unha peza para alimentar unha estratexia nacional”. Segundo o candidato socialista
Feixóo, Baltar, Louzán e Raxoi
“non admitiron que Galicia
cambiou. Un paso atrás agora
sería como unha gran frustración colectiva. O PP pensa que o
poder lle pertence, gañen ou
perdan. Non cambiaron, e se
non que llo pregunten aos viciños de Mos.

AGRADECEMENTOEDISTANCIACOBNG.
Touriño fixo na súa interven-

Emilio Pérez Touriñono acto de proclamación en Santiago.

’’

O ton adoptado por
Touriño deixa entrever
que a súa mensaxe
electoral procurará
un centro ampliado”

ción referencia aos socios nacionalistas no goberno, “agradezo
tamén ao BNG, que colaborou
con nós na tarefa de goberno.
Cada un desde as súas ideas, estamos todos a buscar o mesmo:
facer unha Galicia máis forte”,
facendo tamén unha inflexión
para marcar distancias, “outros
pretenden, en plena globalización, que Galicia saia adiante
por si mesma, sen contar con

ninguén e sen abrirse a España e
á Unión Europea”.
Referiuse tamén ás linguas
cando dixo que “nos xunta un
bilingüismo esencial, que sempre vivimos con naturalidade. O
galego únenos, o castelán, tamén, porque os dous son nosos,
de todos. Únenos o que temos
de galegos, pero tamén o que temos de españois. A vocación de
avanzar cara á modernidade,
sen renunciar ás nosas raíces,
construíndo a España plural,
das liberdades, das autonomías,
nunha Europa Plural”.
O ton adoptado por Touriño
deixa entrever que o groso da
súa mensaxe electoral procurará situarse nun centro ampliado
baixo o lema “O que nos xunta”,
que resumiría o “obxecto central das miñas iniciativas, por-

A.G.N.

que no pasado non foi así” e esa
vontade que cualificou de excluínte é un mal camiño polo
que non pensaba transitar.
Segundo Touriño, “necesitamos a todos e a todas neste país.
Estamos a facer a maior transformación de Galicia, e non a imos
deter. Un cambio silencioso, sereno, pero profundo. Nestes tres
anos avanzamos máis na democratización, na transparencia, na
xestión dos recursos e da administración que nos 25 anos anteriores. Ese é o sinal de identidade
dunha forma de gobernar o país.
Todo isto fixo que as mentiras
lanzadas polo PP non calasen na
sociedade, non atopasen terra
sementada. Nunca nos sacarán
do camiño da moderación e do
encontro, o camiño da unidade.
Ese é o camiño”.G

stes días, cando se celebrou o aniversario do referendo constitucional, alguén
falou de “federalismo inconsciente” ao referirse ao modelo
de Estado autonómico rascuñado na Constitución e desenvolvido durante estas tres décadas de democracia. Creo
que a expresión non é desafortunada e sinala un dos problemas máis serios e, ao tempo,
con menos visos de solución
inmediata que afronta o entramado constitucional español.
España é un Estado federal sen
institucións federais: eis o gran
paradoxo.
A inconsciencia federal española vén dada por esa ausencia institucional, pero tamén polas grandes dificultades que ten a dereita para desfacerse do seu pavor histórico
a un concepto que a súa propia propaganda asimilou a desintegración e ruptura. Os nacionalismos soberanistas tamén teñen problemas, aínda
que polas razóns contrarias,
para aceptar o federalismo implícito na Constitución. E no
campo socialista o asunto vénse manexando cunha cautela
excesiva, que impide que o debate federal saia das universidades e chegue a unha sociedade que se limita a preguntarse, entre perplexa e irritada,
para que serve o Senado.
A pregunta é lóxica, pois a
Cámara Alta na súa formulación actual só serve para atrasar uns días a aprobación dos
Orzamentos do Estado. Talvez
o problema poida empezar a
resolverse cando o PP se dea
conta de que un Senado federal sería unha garantía de preservación da unidade do Estado e cando os nacionalistas
perciban que o federalismo
institucionalizado tamén significaría un avance para as súas comunidades nacionais.
Mentres tanto, agravios, vitimismo e contenciosos. G

’’

EspañaéunEstado
federal sen institucións
federais: eis o gran
paradoxo”
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Xosé Luís Barreiro, politólogo

‘Quintana non é un candidato
feito e dereito, pode sorprender’
O politólogo Xosé Luís Barreiro analiza en Vontade de
Nación (Difusora) a figura de
Anxo Quintana. Barreiro gaba
o seu liderado no cambio de
imaxe do Bloque, pero opina
que aínda ten que demostrar
se é capaz de erguer un discurso político propio. A obra
foi presentada o pasado sábado 13 en Santiago, ante un
nutrido auditorio de políticos,
xornalistas e representantes
da empresa.
Por que aceptou o encargo de
Difusora para escribir un libro
en profundidade sobre Quintana?
Foi unha invitación inusitada
nun mundo editorial tan escuálido como o noso. Ademais, a figura de Quintana
dentro do BNG é moi interesante de analizar, non é a primeira vez que me achego a ela.
En terceiro lugar, o estudo político non se fai só avaliando as
grandes teorías importadas,
senón as prácticas máis próximas.
Ten Quintana máis opcións
que Beiras de facer do BNG
unha forza líder?
Quintana tenta cambiar a
imaxe que a sociedade ten do
BNG. Antes mostrábase como
unha forza sobre todo reivindicativa e agora postúlase
como unha forza realmente
transformadora, que goberna.
A primeira parte deste cambio
está cumprida, participa no
goberno da Xunta e de moitos
concellos, malia que sexa
como a parte máis débil
dunha coalición en case todos
os casos. Neste cambio, Quintana está cumprindo moi intelixentemente a súa función
pero é imposíbel predicir se
vai ser quen de culminar o
proceso. O certo é que o PSOE
e o PP estanlle deixando moitos ocos para que faga o seu
xogo pero non sabemos se llos
van deixar moito máis tempo.
Que espazos son os que están
deixando libres o PP e o PSOE?
Incomprensiblemente, o PP
está abandonando un espazo
que tiña como representante
da identidade galega; o PP en
Galicia percibíase como máis
pegado á terra que o PP no
Estado. Agora está deixando

A.G.N.

Manuel Vilas

’’

Quintanatentacambiar
a imaxe que a sociedade
ten do BNG”

’’

PSOEePPestanlledeixando
moitos ocos a Quintana
para que faga o seu xogo”

’’

OPPtendifícilchegar
á maioría
pero non imposíbel”

que prevaleza máis a visión
de Madrid. O PSOE xa ten
unha tradición centralista
moito máis forte, malia que
herdara certo discurso galeguista do PSG.
Pensa que os nacionalistas ven
a Quintana como líder capaz
de chegar á Presidencia da
Xunta?
Quintana é un candidato moi
novo, non só por idade. No libro queda claro que foi un activista político moi activo, pero é
novo no aspecto de teorizar, de
ser quen de construír un discurso ideolóxico e cultural.
Non se pode falar del como
dun candidato feito e dereito; e
pode deparar sorpresas, ao
contrario que Touriño, que a
tal altura non vai cambiar.
Quintana inicia agora unha tarefa pero o seu liderado no
BNG xa é sólido, o seu papel foi

clave para o bipartito na Xunta,
que resultou moi rendíbel para
o Bloque.
Podemos agardar cambios importantes nos resultados das
próximas autonómicas?
As enquisas din que non, polo
menos a nivel cuantitativo.
Ninguén agarda xa que o PP
perda a condición de forza
máis votada, vai aguantar moi
ben, e os outros dous partidos
parece que tamén se van manter. Pero cualitativamente
pode haber dous cambios moi
importantes. O PP pode gañar
un escano, ten difícil chegar á
maioría pero non imposíbel. A
outra opción é que o BNG lle
recorte algún deputado ao PSdeG, cambiando o reparto de
poder dentro da coalición.
Pero todo depende dun escano, é moi difícil vaticinar o
que vai pasar.G

’’

O CONTO DO
PLUS
Luís Lamas

G

alicia sempre tivo tradición de contos populares,
quizais por iso durante meses
o nosos gobernantes, especialmente o presidente Touriño,
empeñáronse en dicir que Galicia tiña un plus de resistencia
fronte a crise, unha especie de
apócema coma a de Astérix.
Sabía ben Touriño que o único
plus era a estrutura do seu
mercado laboral e a propia posición xeográfica periférica,
que facían que a crise tardase
máis en chegar. Pero a crise,
coma o cuco, había vir.
Pregúntome que pretendía
Touriño con tal estratexia que,
era evidente, máis cedo ca
tarde, fracasaría. Debería ter
presente aquela frase de Abraham Lincoln que dicía que podes enganar todo o mundo algún tempo, podes enganar algúns todo o tempo, pero non
podes enganar todo o mundo
todo o tempo.
Os datos do desemprego en
Galicia son preocupantes, no
pasado mes de novembro o
paro medrou un 7,36 % fronte
o 6% no resto de España. Pódese dicir que é un dato puntual, ou que os datos interanuais seguen sendo mellores
no noso país, pero a autocompracencia adoita ser perigosa.
Os sinais de alerta, para os
que queren velos, levan tempo
acendidos. Chama a atención
que unha provincia como
Lugo, con menor peso do sector industrial, leve tres meses
sendo a provincia con maior
crecemento do paro, cunha
medra do 10 % en novembro.
A situación é delicada, e non
parece que a solución sexa esperar a que escampe confiando só nas políticas sociais,
necesarias pero non suficientes mentres non se aborde o
grande obxectivo: non destruír
emprego. Plus neste país só
queda o de altos cargos, contacontos queda algún máis. G

’’

Chamaaatenciónqueunha
provincia como Lugo
leve tres meses como líder
do crecemento do paro,
cunha medra
do 10 % en novembro”
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ENPOLEIROALLEO
A LEVEDADE DE FRAGA
Fraga vén de demostrar as súas
dotes mediáticas ao sacar o seu
partido dun apuro cando o PP
se aliou a ERC para votar contra
os orzamentos do Estado no
Senado. As súas declaracións
tiñan lugar uns días despois do
PP pedir a cabeza de Joán Tardá por dicir “morte ao Borbón”.
O ex presidente da Xunta, unha
figura amortizada polos populares, aseguraba que hai que
colgar os nacionalistas, creando unha polémica que disimulaba a alianza entre o PP e ERC.
Xosé L. Barreiro abordou en
La Voz de Galicia as declaracións
de Fraga e citou cinco razóns para considerar errado o rebumbio
mediatico que xeraron. As súas
palabras “teñen unha importancia política equivalente ás que
pronuncian os nenos, ao saír da
escola, cando a súa mamai lles
dá a merenda: ‘Non quero froita,
quero chocolate’”. “O primeiro
erro cometémolo ao xerar un
Manuel Fraga hipervalorado pola transición, o segundo cométeno os medios, que seguen á procura de declaracións escandalosas, o terceiro quen comenta as
súas palabras coa soa intención
de darlle bazas fáciles a Zapatero
e os nacionalistas. Os erros cuarto e quinto son do PP. E non só
polo feito de manter desmarcado o seu afiliado máis insigne e
renovarlle a diario as pillas do
seu megáfono mediático, senón
por dedicar gran parte da súa estratexia opositora a glosar as trapalladas dos seus adversarios
–Pedro Castro e Joan Tardá foron os últimos exemplos– e converter certas frases irrelevantes e
facilmente interpretábeis en fitos transcendentes da nosa esmirrada axenda política”.G

DE MUÍÑOS E XORNAIS
Cúmprense dous anos da edición galega de El País e, como estaba previsto, o delegado Félix
Monteira retorna a Madrid.
Queda, no seu lugar, Xosé Hermida. Noraboa aos dous polo
traballo. Por outra banda, no último mes case todos os días almorzamos coa campaña dos
nosos amigos de La Voz de Galicia contra as consellarías do
BNG, sobre todo a de Innovación e Industria. Están en desacordo co concurso da Xunta para outorgar as concesións eólicas
e as súas críticas fixéronse máis
intensas conforme se aproximaba o 17 de decembro. Mais todos

’’

H. Vixande

SENSIBILIDADE
SOCIAL

UN MILAGRE
EN PRIMEIRA PÁXINA

Carlos Aymerich

A economía é o que nos afoga,
pero o importante é ter saúde.
Faro de Vigo informa do colapso das urxencias dos hospitais
vigueses, á espera dun novo
centro que require un enorme
investimento orzamentario. O
propio Faro parece optar por
solucións máis imaxinativas. O
mércores dez ofrecía como foto
de portada a dunha muller á
que a futura santa Nai María
Clara dis que lle curou unha
gangrena, e só encomendándose a ela! A noticia debe ter miga, porque tamén levou unha
páxina impar enteira, ilustrada
con varias imaxes do brazo da
doente nunha reportaxe que
glosa a figura da relixiosa á que
Bieito XVI vén de declarar “venerábel”. O diario informa de
que esa veciña de Baiona sufriu
durante 34 anos unha gangrena no brazo dereito. “O seu mal
era incurábel até que se encomendou a Sor María Clara, fundadora das Irmás Franciscanas, e sandou en 2003. A súa curación é clave para a canonización da relixiosa”, sinala o texto

’’

[Xosé M. Barreiro]
Vicepresidente do PPdG:

PSOEeBNG
contraprográmanse
actos de membros
do Goberno”
Xornal de Galicia

’’

[Marcelino Camacho]
Ex secretario xeral de CC OO:

Fidalgo
non é de esquerdas”
Público

sabemos que na Voz non actúan
por xenreira co Goberno, o que
pasa é que están un chisco alporizados polo nacemento de Xornal de Galicia –os nosos parabéns aos novos compañeiros–,
pois pensan se cadra atinadamente que lles van facer a competencia. A ver se nos explica-

A

que acompaña a foto de portada, na que aparece a baionesa
ensinando o brazo e cunha estampa da santa na man. Iso si,
non consultaron cun médico

mos: Xornal de Galicia é propiedade de Udramedios, unha
compañía do Grupo San José,
que tamén concorre ao concurso eólico cun proxecto con posibilidades pero en igualdade de
condicións que o resto das empresas. Seica na Voz consideran
que zoupándolle a San José na
cara da Consellaría de Innovación, os lectores non van mercar
o novo diario.

HAI QUE CONTRAPROGRAMAR. Isto
da libre concorrencia é o que ten
e, por se acaso, Faro de Vigo e La
Opinión de A Coruña contraprograman, non vaian perder
lectores eles tamén. Unha técnica moi empregada é alimentar
unha polémica na que dous
medios da mesma empresa, pero de diferentes cidades, defenden posicións enfrontadas para
manter o público pendente da
disputa e en consecuencia, deses xornais. Faro e La Opinión
forman parte do Grupo Prensa
Ibérica e comparten moitas seccións, pero non todas. La Opinión, que en tempos hostilizaba
a Paco Vázquez, apuntouse agora ao localismo. Así, o mércores
dez iniciaba unha campaña
porque a Xunta nomeou Vigo

nin cun chamán. Son os tempos que corren, os diarios informando sobre as vidas dos santos e a igrexa convocando manifestacións.G

como centro empresarial, económico e portuario de Galiza e
Norte de Portugal. No Faro, ao
día seguinte, respondían, defendéndose do ataque e reivindicando “a súa condición de capital da Eurorrexión”. O culebrón
continúa, e sen saír da casa.G

CIUDADANOS CONTRA
O CENTRALISMO
Faro de Vigo tamén ofrece unha
información interesante sobre
Ciudadanos-Partido de la Cidadanía. Parece que esta forza política é máis xacobina do que presume. Que llo digan á súa sección galega, que decidiu disolverse entre outras razóns, por
falta de autonomía. “O partido
en Galiza depende de Valladolid
para tomar calquera tipo de decisión”, denuncian. As tentativas
para ser máis autónomos enfrontáronse cn “non rotundo”
de Barcelona, onde está a sede
central. A outra razón é económica. “Non imos aceptar que os
dirixentes de Ciudadanos se estean a manter a costa da cota
que pagan os militantes galegos”, afirmaron desde Pontevedra afiliados a unha forza que, a
este paso, rematan no BNG.G

nda o PP preocupado polas familias e os traballadores. "O que me preocupa", dixo
este día Núñez Feixoo na TVG,
"non é a data das eleccións senón os milleiros de galegos que
perderon o seu traballo". Si, é
certo, este partido sempre tivo
unha gran sensibilidade social.
Sobretodo cando, como agora
na Galiza, está na oposición.
Cando gobernan, as prioridades
desta dereita son ben outras.
Leva razón o PP cando denuncia que os salarios e as
pensions galegas son das máis
baixas de todo o Estado. Mágoa que non fixese nada para
os subir. Porque alén de describir unha realidade xa coñecida, este partido non ofrece
proposta ningunha ou, por
mellor dicir, esfórzase por agachar as que teñen, as de toda a
vida. Só cando se ven apretados acaban por recitar o vello
mantra: déficit cero, rebaixa
do imposto de sociedades,
moderación salarial, flexibilización do mercado de traballo
e redución do gasto social.
Con todo, moito ollo. Porque nestes tempos de precampaña o PP dedicarase, mais
outravolta, a finxir que defende uns intereses cando, en realidade, os que promove son os
seus contrarios.Tentarán, por
todos os medios, manter na
sombra a súa axenda oculta,
aquela que recolle abaratar o
despedimento, recurtar a proteción social e privatizar uns
servizos públicos previamente
sometidos a un estudado programa de asfixia financeira.
E contan con bons prestidixitadores. Mais nos momentos
de dúbida faremos ben en
lembrar como o 16 de decembro os deputados do PP apoiaron no parlamento europeo a
Directiva que eleva o tempo de
traballo a 65 horas semanais.
Eis a súa verdadeira sensibilidade social.G

’’

OPPtentará,portodos
os medios, manter
na sombra
a súa axenda oculta”
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Cambio na alcaldía
protexido por matóns
de discoteca
O PP faise co concello de Mos grazas
ao apoio dun tránsfuga
Antonio Cendán

O pacto antitransfuguismo
non funciona a nivel local. Así
se vén de demostrar unha vez
máis despois do espectáculo
ocorrido en Mos, no que o PP
retornou a alcaldía desta localidade grazas ao apoio que lle
prestou o concelleiro Xerardo
Alonso que saíra elixido nas
listas do PSdeG.
A presentación desta moción que lle arrebatou o goberno local ao bipartito formado
polo socialistas e o BNG provocou de novo a división da veciñanza nun concello, no que
non faltaron os incidentes cando se levou a cabo o cambio de
rexedora. Un pleno previsto
para as doce da mañá dun venres rematou preto das tres da
tarde, despois de que unha
gran parte dos partidarios do
anterior goberno local se achegasen até o improvisado salón
de plenos, instalado no Centro
de Desenvolvemento Local,
converténdoo nunha especie
de feira, na que non se deixaba
falar a ninguén. As apelacións
do secretario do concello resultaron inútiles. Tamén fixeron
caso omiso das peticións da
aínda rexedora de Mos, María
Xesús Escudero, pois cada palabra que pronunciaba era interrompida polos aplausos dos
seus partidarios. Por se fose
pouco, o líder local do BNG,
Xosé Ramón Martínez Oxea,
instaba a que se suspendese a
sesión plenaria por entender
que non se daban as condicións necesarias para a súa celebración.
OS “MATÓNS DO PP”. A presenza
duns individuos de aspecto rudo, cualificados pola veciñanza
coma “matóns de discoteca
contratados polo PP” encrespou aínda máis os ánimos. As
peticións da súa retirada por
parte da alcaldesa censurada,
dos máis de 200 veciños alí con-

gregados e incluso a invitación
feita pola policía local foron desoídas por estes mozos, moitos
dos cales xustificaban a súa
presenza no local, aducindo
que eran habitantes de Mos.
Membros da seguridade privada polemizan cos veciños.

’’

Arévalo foi acusada
de dar “un golpe de
estado”, auspiciado polo
presidente da Deputación
de Pontevedra, Rafael
Louzán”

Tras máis de dúas horas de
ardúa tensión comezaban as
intervencións dos voceiros dos
distintos grupos que se escoitaban de xeito entrecortado
entre os berros e os insultos
dos presentes que tiñan en Xerardo Alonso postas todas as
súas miradas. Este edil escoitou as peores dedicatorias que
lle puideron dicir ao longo da
súa vida. Pero quen o pasou
peor foi a aspirante a alcaldía
polo PP Nidia Arévalo, para
quen o 12 de decembro de
2008 foi unha xornada inesquecíbel. Non só porque fose
proclamada nova rexedora de
Mos, senón polas condicións
en que accedía ao posto. Arévalo foi acusada de dar “un golpe de estado”, auspiciado polo
presidente da Deputación de
Pontevedra, Rafael Louzán.
Mentres a xa ex alcaldesa,
María Xesús Escudero, víase na
obriga de dirixirse aos congregados, mentres recibía aplausos
e berros de ánimo. A súa saída
era triunfal, en tanto que o novo
equipo de goberno tiña que facelo por unha porta posterior
en vehículos da Garda Civil. Nin
a forte seguridade privada, nin
os antidisturbios da benemérita
chegaron a intervir.G

PACO VILABARROS
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Cayo Lara, novo coordinador xeral de IU. O até agora máximo responsábel de Izquierda Unida en Castela A Mancha, Cayo Lara, da liña do PCE,
foi elixido novo coordinador xeral desta formación na súa última asemblea. O novo líder de IU substitúe no cargo a Gaspar Llamazares que ocupaba o liderazgo desta organización política dende o ano 2000.G

INVOLUCIÓN
Xesús Veiga

O DEBATE DA LINGUA: A EXPERIENCIA DE CATALUÑA

N

o mes de Xullo de 1998, a
Declaración de Barcelona
subscrita por CiU, PNV e BNG
apostaba por unha reforma
constitucional ou, no seu defecto, por unha lectura da norma
vixente mais favorábel ao desenvolvemento do autogoberno nas tres nacións históricas recoñecidas no texto de 1978.Daquela, non se escoitaban voces
partidarias de cambios significativos na “lei de leis” procedentes do PSOE ou do PP. A maioría
absoluta de Aznar no 2000 abriu
un período de ofensiva recentralizadora que só foi neutralizada co novo mapa parlamentar
xurdido das eleccións do 1-M de
2004.O primeiro goberno de Zapatero comezou a percorrer o
camiño postulado na Declaración de Barcelona e abriu a porta das reformas estatutarias.Polo que hoxe estamos vendo, semella que, despois do 9-M, o inquilino da Moncloa decidiu escribir o punto final do relato da
España plural.
No recente cabodano constitucional asistimos a unha sorprendente coincidencia nas
análises publicadas. Abandonando pasados conservadorismos nominalistas, escoitamos
que é necesario acometer cambios de certa fondura que actualicen o valor desta norma básica.
A ledicia inicial transformouse
en grave preocupación ante a
natureza da maioría das propostas relativas á estrutura territorial
do Estado. A conclusión está servida: é preferíbel seguir traballando na creación dunha cultura plurinacional antes que comezar o exercicio práctico dunha reforma que, cos vimbios políticos existentes e as ideas dominantes na opinión publicada,
consagraría unha evidente involución nos niveis de autogoberno actualmente recoñecidos.G

’’

Despois do 9-M, Zapatero
decidiu escribir o punto final
do relato da España plural”

Escola Tres Pins en Vallromanes.

PRATS I CAMPS

A inmersión lingüística en
catalán, balance de 25 anos
A libre opción de país e profesores
acabou por ser rexeitada
porque creaba unha división
entre grupos lingüísticos

Helena Domínguez [Barcelona]

O primeiro programa de inmersión lingüística planificado
pola Generalitat botou a andar
no curso 83-84 para reforzar a
aprendizaxe da lingua nos centros educativos de dominio cas-

telán. Naquel entón, a provincia de Barcelona concentraba
unha alta porcentaxe de poboación foránea, resultado das sucesivas ondadas migratorias
dos 60 e 70. “Un neno de Santa
Coloma ou de calquera outra

Elemento de cohesión non libre de críticas
Tralo restablecemento democrático, Cataluña contaba cun corpo
docente composto por un elevado número de mestres de fóra e
por un profesorado catalán que
descoñecía a gramática e a ortografía da súa lingua. Un dos eixes
da ambiciosa política lingüística da
Generalitat, xa desde o goberno
provisional de Josep Tarradellas, foi
a formación do profesorado.
“Eu son do grupo de mestres
que nos educamos en castelán e
ensinamos en catalán”, explica

Mercé Vidales, unha mestra de primaria de 56 anos. “Comezamos
dando clase e formándonos ao
mesmo tempo. Fomos unha xeración de mestres con pouca base
pero con moita vontade e ilusión.
Embarcamos no proceso de reciclaxe con ganas e sen protestar, tiñámolo moi claro”.
Non todo o profesorado se
amosou igual de entusiasmado
coa catalanización do ensino. Durante os oitenta, xurdiron iniciativas
belixerantes como o Manifiesto de

’’

Un dos eixes da ambiciosa
política lingüística da
Generalitat foi a formación
do profesorado”
los 2.300 ou o grupo de Acción Cultural Miguel de Cervantes. Tamén
se produciron protestas illadas dalgúns pais que consideraban ameazados os seus dereitos como caste-

lán falantes. E nos últimos tempos,
destacou polo seu ataque á inmersión lingüística, o partido conservador Ciutadans.
Máis alá das críticas, minoritarias, o catalán constitúe hoxe a
principal lingua de instrución das
novas xeracións formadas en Cataluña. E a inmersión lingüística
amosouse como a mellor das solucións coñecidas non só para a preservación e revalorización dunha
lingua minorizada, senón tamén
para a cohesión social.G
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O PSC ameaza con rachar co PSOE. Os socialistas cataláns advertiron a
Executiva central do PSOE que están dispostos a rachar con este partido si
se seguen a “incumprir os acordos de financiamento”. O PSC asegúrase
que se non hai vontade de cumprir o Estatuto a relacións non volverían a
ser coma antes. Desde Madrid afírmase en cambio que o acordo entre PSC
e PSOE está “avanzado”.G

cidade con escasa presenza
ambiental do catalán, non tiña
posibilidades de chegar a falalo
nunca se non o practicaba na
escola”, afirma Joaquim Arnau,
profesor de Sicoloxía Evolutiva
da Universitat de Barcelona.
Foi neste contexto que o catalán pasou de ser unha materia de
ensino a converterse progresivamente na lingua vehicular da escola. Inspirada no modelo de
educación francófona do Quebec (Canadá), a inmersión lingüística en catalán aspiraba a
que os nenos adquirisen o novo
idioma nas primeiras etapas de
escolarización, na idade na que
presentan as mellores condicións de plasticidade mental.
A catalanización da escola
non se produciu de xeito homoxéneo nin xeneralizado. Cada
centro educativo ensaiou, con
maior ou menor acerto, as solucións que considerou convenientes. Inicialmente, a inmer-

sión concibiuse como un programa opcional, á vontade da
decisión dos pais e dos mestres.
Así que houbo centros que decidiron crear aulas diferentes para
o alumnado, segundo optasen
por escolarizarse en catalán ou
en castelán. “Posteriormente
rexeitouse esta liña porque creaba unha división en grupos lingüísticos”, explica Arnau.
O CATALÁN VEU UNIDO A UNHA MELLORA DA CALIDADE. Entre 1984 e 1996,
coincidindo coas tres maiorías
absolutas de CiU nas eleccións
autonómicas, a adopción do
catalán como lingua vehicular
estendeuse á case totalidade
dos centros de infantil e de primaria.“Os pais amosaron unha
boa actitude”, continúa Joaquim Arnau, “porque, ademais,
a escola en catalán veu acompañada dunha mellora na calidade da educación”.
Para Joaquim Arnau, no éxi-

’’

ESPAZO CATALÁN DE COMUNICACIÓN
Marina Llansana
Deputada de ERC no Parlament.

Á

larga lista de promesas incumpridas do goberno español hai que engadir a falta de acordo entre TV3 e o Canal 9 para que ambas se vexan en Valencia e Catalunya.
Hai meses que a pelota está no tellado do Consello de Ministros porque o Govern fixo os deberes. Coa mesma habelencia e perseveranza coa que conseguiu impedir o peche de
Radio 4, o conseller Tresserras conseguiu que o goberno valenciano aceptase pactar esa reciprocidade. Chegábase a unha resolución definitiva do conflito e acabábase coa precariedade legal coa que sempre emitiu a TV3 no País Valenciano.
Co pacto desaparecía calquera atranco político e se reducía o problema a unha cuestión puramente técnica: que a televisión pública valenciana dispuxese do segundo multiplicador para emitir a TV3 pola TDT. Namais cumpría que Madrid aprobase a modificación dun real decreto, un compromiso que xa adquirira no 2007 o daquela ministro de Industria, Joan Clos. Mais constátase que os compromisos dos ministros de Zapatero non son máis ca papel mollado.
Todo semella indicar que o atraso non é só por cuestión
ideolóxica (un intento de frear a construción do espazo catalán de comunicación) senón que tamén pola presión da
Unión de Televisións Comerciais que viu perigar as súas expectativas publicitarias co incremento de espectadores que
habían ter Canal 9 e TV3 cando haxa reciprocidade. G

’’

O conflito entre TV3 e Canal 9
reduciuse a unha cuestión
puramente técnica”

ESPAÑA.15.

José Montilla,
presidente da Generalitat.

’’

Unnenodecalqueracidadeconescasapresenzaambiental
do catalán, non tiña posibilidades de chegar a falalo nunca
se non o practicaba na escola”
to do proceso foi decisiva a adhesión da administración e de

toda a comunidade educativa,
así como os bos resultados na

competencia do alumnado,
tanto en catalán como castelán.
“Todos os informes de competencia e de lecto-escritura deron resultados positivos”, asegura, “e non hai ninguén formado no noso sistema escolar a
partir de 1978 que poida dicir
que non sabe falar catalán”.G
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2009: o ano de Irán

’’
GANSTERISMO
LATEXOS

UNIVERSAL

As eleccións en Irán e Israel, xunto coa
chegada de Obama á Casa Branca
converten o ano que vén nun período
crucial para o futuro do país asiático
Roberto Mansilla Blanco
analista do IGADI (www.igadi.org)

Outros acontecementos mundiais non deben disipar a atención cara a Irán. O 2009 supón
un momento sumamente decisivo para este país e, por conseguinte, para a situación xeopolítica estabelecida nun marco xeográfico que se estende por
Oriente Próximo, Asia Central, o
Golfo Pérsico e o sueste asiático.
O 20 de xaneiro asumirá Barack Obama a presidencia dos
EE UU. Existen múltiplas expectativas sobre a súa real visión cara a un Irán provisto de
programa nuclear. Neste sentido, e no marco da confección
do seu futuro gabinete presidencial, Obama vén barallando
determinadas variábeis destinadas a afondar o poder dos
“falcóns” neorrealistas en Washington, receosos de que Teherán logre concretar o seu programa nuclear.

OSFALCÓNS.Con diversos sectores
co consell. MORTE-

“neoconservadores” formulando publicamente as súas demandas de afondar a política
militarista cara a Irán, Obama
busca candidatos que semellan
diminuír a intensidade da pro-

X.L. Franco Grande

A

’’

RecoñéceseenNetaniahu
a condición de firme
partidario de atacar as bases
militares e nucleares
iranianas, con ou sen apoio
de Washington”

’’

Obamavénbarallando
variábeis destinadas
a afondar o poder
dos ‘falcóns’ neorrealistas
en Washington, receosos
de que Teherán concrete
o seu programa nuclear”

mesa electoral de “negociar con
Teherán” en favor dunha política de endurecemento de sancións. Xorden así o nomeamento do “duro” Rahm Emanuel na
oficina presidencial, o mantemento de Robert Gates no Pentágono e, incluso dunha Hillary
Clinton como secretaria de Estado e directora da diplomacia.
Se en Washington están ocu-

O presidente iraniano, Mahmud Ahmadineiad, fala en presenza de Ari Lariiani,
presidente do parlamento e o seu principal rival político. MORTEZA NIKOUBAZL / REUTERS

pados por confeccionar a listaxe
de membros do futuro goberno, resta por observar cal será a
evolución da inestábel política
interna de Israel, que se apresta
a realizar eleccións anticipadas
no 2009. O goberno de Tzipi
Livni non atopa consensos políticos, lastrado polo volátil apoio

lexislativo, mentres ascende a
figura de Beniamin Netaniahu e
o dereitista partido Likud como
posíbel futuro líder do goberno.
Recoñécese en Netaniahu a
condición de firme partidario
de atacar as bases militares e
nucleares iranianas, con ou sen
apoio de Washington.G

Ahmadineiad pode perder as eleccións
Teherán deberá medir con cautela todas estas variábeis nos EE
UU e Israel. Para xuño de 2009
están previstas as eleccións presidenciais iranianas, con posíbeis escenarios de cambio. O
presidente Mahmud Ahmadineiad non conserva sólidas cotas de popularidade e apoios
políticos entre a influente clase
dos aiatolás mentres emerxe a
figura de Ahmed Lariiani, un
moderado conservador, avaliado por ter sido negociador do
programa nuclear, exercendo
actualmente como presidente
do parlamento.
No eido diplomático, Irán
impulsa un dinámico sistema
de alianzas internacionais concibidas para amortecer o im-

’’

Reforzandoasúaalianza
política, militar e enerxética
con Venezuela, Rusia
e a China, Teherán
dá a entender que está
disposto a xogar dentro
do hemisférico occidental”

pacto das sancións en curso
por parte de Occidente. Reforzando a súa alianza política,
militar e enerxética con Venezuela, Rusia e a China, ao que
se engadiron recentemente
países con menor peso como
Ecuador, Bolivia e Nicaragua,

Teherán dá a entender que está
incluso disposto a xogar o seu
pulso dentro do propio espazo
hemisférico occidental.

AS VECIÑANZAS DIFÍCILES. Un ascenso xeopolítico de Teherán
no contexto rexional e internacional constitúe unha seria preocupación para os EE UU e Israel. As recentes alianzas enerxéticas de Teherán con países
como Turkmenistán, Uzbekistán e Acerbaixán aumentan a
súa importancia estratéxica,
sen esquecer a proximidade xeográfica de Irán con “zonas
quentes” para a seguridade internacional, como son Afganistán, Paquistán e a India.
Obama xa declarou que Af-

ganistán e Paquistán serán eidos prioritarios para a súa política exterior, precisamente por
considerar que constitúen o
epicentro da loita antiterrorista
global. Pero esta declaración
“estratéxica” do próximo presidente estadounidense pode tamén intuír unha perspectiva
destinada a rastrexar de perto os
movementos iranianos.
Así, e sen menosprezar que a
tentación bélica segue presente
en diversos sectores de poder
nos EE UU e Israel, o 2009 pode
traer novidades no pulso que
manteñen Irán e Occidente. De
primeiras, o próximo ano
anuncia un novo goberno na
Casa Branca e pode que tamén
en Tel Aviv e Teherán. G

o día de hoxe xa ninguén
pon en dúbida a existencia
dun gansterismo económico
universal. Ademais dun gansterismo financeiro (máis evidente
cada día, pois novos casos xorden aquí e acolá), temos un
gansterismo neocolonialista
que se ceba nos países emerxentes ou máis débiles e produtores de materias primas.
O primeiro, o financeiro, pode corrixirse como se corrixiu o
gansterismo de Al Capone e outros. Foi necesario que a sociedade resultase ferida no seu lardo vivo para que sinta a viva necesidade de endereitar un rumbo que nunca se debeu torcer.
Xa estamos vendo agora mesmo o difícil que é corrixilo.
O segundo, o neocolonialista –así chamado polo propio director xeral da FAO– maniféstase en toda a súa entidade na especulación de materias primas
e alimentos: as vítimas son aquí
os países emerxentes e os explotadores as corporacións
multinacionais que hoxe actúan de maneira semellante aos
vellos colonizadores.
Un e outro gansterismo teñen vocación universal. Aínda
que o primeiro xorde maiormente nun país concreto, pode
afectarnos a todos, como xa é
ben sabido. O segundo é, pola
súa natureza mesma, internacional. Un e outro non poden
ser corrixidos con leis nacionais
tan só.
Trátase de gansterismos moi
sofisticados e, moitas veces, legais. E ese é un dos problemas.
É a comunidade internacional a
que ten que ter claro que cómpre chegar a un novo marco xurídico que supere o nacionalismo financeiro e económico baixo unhas normas internacionais novas, garantidas por un
poder hoxe en día inexistente.
Case nada. G

’’

Trátasedegansterismos
moi sofisticados
e, moitas veces,
legais”
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PACTO DE DEFENSA MUTUA
EN LATINOAMÉRICA
Os principais líderes
latinoamericanos, presentes nas
xuntanza de
países do
Mercosur, Felipe Calderón.
CaribeAmérica Latina e Unasur na
Costa do Sauípe (Brasil)
acordaron asinar un Pacto
de Defensa Mutua para minimizar os riscos de conflitos
rexionais e diminuír a dependencia militar dos EE
UU. Nesa mesma xuntanza,
o presidente de México pediu a supresión de aranceis
en toda a área latina “para
mellor encarar a crise”.
A policía militar conduce un detido no, xa pechado, Campo X-Ray en Guantánamo.

MARC SEROTA / REUTERS

CORRUPCIÓN/ALEMAÑA

É tan fácil pechar Guantánamo?
Facer esquecer o máis famoso campo de
concentración dos nosos tempos é promesa
principal de Obama para o ano próximo mais as
dificultades para “recolocar” os presos alí
esquecidos fai complicada unha saída ventureira
Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)

A comezos da década do 1970,
sendo ministro do Interior Reginald Maudling o goberno británico, promoveu detencións masivas en Irlanda do Norte. Creáronse campos de internamento
polos que pasaron 2.000 persoas, sospeitosas de ter algún tipo
de relación co Exército Republicano Irlandés (IRA). Con posterioridade, o ministro avaliou a
política de internamentos como
catastrófica: Non socavara a estrutura central do IRA, pola contra, aumentou o número de
candidatos a entrar, a simpatía e
o financiamento.
Cando Barak Obama tente
acabar con Guantánamo, como grande xesto simbólico do
cambio norteaméricano, atoparase cun problema semellante. Moitos dos 270 prisioneiros que levan máis de seis
anos retidos, sen cargos, serán
potenciais candidatos a formar
parte de redes de apoio a grupos terroristas.
Este é o principal obstáculo
para devolver os 100 detidos de
Iemen, onde o presidente Alí
Abdullah Saleh non quere axi-

tar augas fundamentalistas no
seu país, e previsibelmente os
deixaría en liberdade, tal como
fixo cos 13 que chegaron en xullo deste ano.

70 ABSOLTOS. Igual de complexo é
o caso de 70 persoas que xa foron enxuizadas e absoltas. Pero
non poden ser repatriadas por
ter moitas posibilidades de ser
torturadas, como acontece no
caso dos uigures, orixinarios da
provincia nacionalista de Xinxiang, reprimidos por Beixing.
Obama vai precisar axuda internacional para recolocalos. Até o
de agora, tan só Albania acce-

’’

Moitosdos270prisioneiros
que levan máis de seis anos
retidos, sen cargos, serán
potenciais candidatos a
formar parte de redes de
apoio a grupos terroristas”

’’

Complexoéocasode
70 persoas que xa foron
enxuizadas e absoltas. Pero
non poden ser repatriadas
por ter moitas posibilidades
de ser torturadas”

deu a acoller cinco e Arabia Saudita un, no 2005. O Reino Unido,
no 2007, permitiu a repatriación

de catro ex residentes legais británicos. Convencer outros países de Europa dependerá de
progresos irreversíbeis na recuperación dos dereitos humanos.

OS 120 SEN FUTURO. Complicado
será atopar saída para os 120
considerados como perigosos,
mais aos que non hai posibilidade de levar a xuízo, por carecer
de probas inculpatorias, por posuír confesións contaminadas
por torturas: interrogatorios prolongados a baixas temperaturas,
obrigación de estar espertos, illamento, posicións con dor...
Tan só 15 dos 270 detidos
actuais están imputados nalgún tipo de delito. Para recuperar parte da inxente credibilidade perdida, os acusados deberían ser arrincados das gadoupas cegas da xustiza militar
extraterritorial, para ser tramitados pola xustiza federal.G

Os 750 asasinos máis perigosos do mundo
Por Guantánamo pasaron
750 presos. Inicialmente cualificados por Dick Cheney,
aínda vicepresidente estadounidense, como: “perigosos integrantes dunha organización maligna”, polo daquela secretario de Defensa,
Donald Rumsfeld, como “os
asasinos máis perigosos, mellor adestrados do mundo”.
Foron privados do dereito de
Habeas Corpus, incumpriuse
a Convención de Xenebra, re-

’’

Expertosenantiterrorismo,
opinan como o xefe da
Unidade Ben Laden da CIA,
entre 1999 e 2006: Pillamos
a xente que non era”

tidos indefinidamente sen
acusación procesal, torturados...

Expertos en antiterrorismo, militares ou xefes de intelixencia opinan como o xefe
da Unidade Ben Laden da
CIA, entre 1999 e 2006: “Pillamos a xente que non era”.
Hai tanta impunidade, ilegalidade e incompetencia
acumuladas en Guantánamo
que a partir de xaneiro moitos
ollos estarán cravados en
Obama, esperando ser testemuña do peche do cadeado
desta vergoña universal. G

SIEMENS ADMITE QUE PAGOU
SUBORNOS
A compañía alemá Siemens,
que fabrica desde ascensores a teléfonos, admitiu que
pagou subornos en Venezuela, Blangadesh e Arxentina para conseguir licitacións
públicas. Na causa que se segue en Washington contra as
filiais americanas do xigante
europeo, comprobouse que
altos directivos da Siemens
pagaron 105 millóns de dólares para comprar os favores de funcionarios arxentinos baixo o mandato de Menem, De la Rúa e Duhalde.
NEGOCIACIÓNS/CHINA

TAIPEI E BEIXING PERMITEN O
TRANSPORTE DIRECTO
Despois de
60 anos de
prohibición
de transporte directo
entre Taiwán e a China continen- Ma Ing Jeou.
tal, ambos os
gobernos acordaron traxectos de buques a través do golfo da Formosa e 16 voos aéreos. As razóns deste achegamento son eminentemente
diplomáticas pero tamén
económicas, xa que con esta
medida os empresarios dos
dous países poderían chegar
a aforrar 101 millóns de dólares ao ano en gastos de viaxe.
Até agora había que facer varias escalas para chegar de
Beixing a Taipei. O presidente taiwanés Ma Ing Jeou foi o
mentor do acordo.G
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Citroën critica que o Goberno vincule as axudas á produción de “coches
limpos”. Pierre Ianni[na foto], director da factoría do grupo PSA Peugeot
Citroën en Vigo, pensa que a solución á crise do sector do automóbil pasa
por “un plan de urxencia que reactive a compra de coches para o que é necesario que a xente teña posibilidade de empréstitos doados e baratos”.G
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CONFLITO LÁCTEO

UUAA nega que pretenda boicotear
os contratos homologados do leite
A tensión política
acentúase despois
das mobilizacións
contra Leite Río
Xurxo González

A importación de leite francés
volveu centrar o conflito que
manteñen gandeiros e industrias transformadoras. Membros de Unión Agrarias filmaron
un camión de Leite Río desde
Rennes, na Bretaña francesa, até
O Corgo, en Lugo. Segue así o
enfrontamento aberto entre este
sindicato e a única industria
transformadora de capital galego, que tamén é a maior das
que operan na Comunidade Autónoma. Do mesmo xeito que
no pasado mes de abril, cando se
deron as primeiras accións en
solitario de Unións Agrarias contra a empresa de Xesús Lence,
agroman as críticas cara o sindicato. Os detractores destas mobilizacións ven intencións políticas moi determinadas.
Fontes do sector aseguran
que UUAA pretende favorecer os
intereses do Goberno central, ao
boicotear o desenvolvemento
dos contratos homologados galegos. Leite Río foi a única industria importante das que operan
en Galiza que se comprometeu a
asinar este documento. Sectores
próximos ao nacionalismo interpretan os ataques de Unións
Agrarias como parte dunha estratexia de desestabilización da
Consellería de Medio Rural que
dirixe Alfredo Suárez Canal.
CONEXIÓNCOGOBERNO.Unións Agrarias é a filial en Galiza da Unión
de Pequenos Agricultores
(UPA), que á súa vez está integrada na estrutura de traballadores autónomos da UGT, segundo indica o sindicato agrario na súa páxina en internet. As
conexións entre este sindicato e
o PSOE son notorias. Un dos
exemplos máis destacados foi a

carreira política de Fernando
Moraleda, que fora reelixido en
cinco congresos consecutivos
secretario xeral de UPA e que na
primeira lexislatura presidida
por Jose Luis Rodríguez Zapatero ocupou os cargos no Goberno como secretario xeral de
Agricultura e Alimentación e secretario de Estado de Comunicación. Actualmente é deputado do PSOE pola provincia de
Cidade Real.
Estas relacións provocan suspicacias a poucos meses das
eleccións autonómicas. Os detractores da estratexia de Unións
Agrarias aducen que as súas mobilizacións en solitario se dirixen
exclusivamente cara Leite Río,
que non está integrada na Federación Nacional de Industrias
Lácteas (Fenil). Esta organización agrupa as industrias transformadoras de produtos lácteos
máis importantes do Estado, nas
que predomina o capital español
e francés. Os seus membros son
os máis combativos á aplicación
de contratos homologados que
acaben co tradicional sistema de
venda, no que as transaccións se
fixan de forma verbal e as industrias teñen capacidade case absoluta para variar os termos das
operacións de forma unilateral,
sen contar cos produtores.
Tamén son os membros
desta patronal os que máis leite
importan de Francia a España.
Os datos da Axencia Tributaria
sinalan que no primeiro semestre do ano Leite Río importou 4
millóns de quilos de leite, o que
supón o un por cento do total.
Óscar Pose, secretario de Servizos de Unións Agrarias, apunta
que “sabemos que esta industria
non é a que máis importa no Estado, pero é a única da que temos
constancia que o fai a Galiza. A
nosa mobilización dirixíase a denunciar as importacións de leite
francés, non estritamente a Leite
Río”. En canto á posición do sindicato respecto aos contratos homologados, Pose incide en que
“nós sempre os defendemos
como unha das medidas necesa-

O Corgo (Lugo), 11/12/08. Membros do Sindicato Unións Agrarias pararon unha cisterna de leite francés con destino a Leite Río,
e tomaron mostras para analizalo.
XOSÉ MARRA

’’

Fontesdosectoraseguran
que UUAA pretende
favorecer os intereses
do Goberno central,
ao boicotear o
desenvolvemento
dos contratos homologados
galegos”

’’

Anosamobilización
dirixíase a denunciar
as importacións de leite
francés, non estritamente
a Leite Río”
[Óscar Pose]
Secretario de Servizos de UUAA.

rias para os gandeiros galegos.
Aplaudimos que se comecen a
asinar, aínda que é preciso que se
acompañen dalgún sistema de
orientación de prezos e que se
controlen as importacións”.

MANTER O CONTROL CENTRAL. Pola
contra, fontes próximas aos nacionalitas consideran que as actuacións de Unión Agrarias
buscan, máis que atacar o problema das importacións de leite
francés a un prezo menor que
os custos das explotacións galegas, perpetuar o centro de decisión nos organismos estatais.
Na lexislatura a piques de rematar a Mesa do Leite galega, formada por produtores, industria
e administración autonómica
tomou algunhas decisións que
atoparon eco na Administración estatal, como o propio
contrato homologado (que o
Ministerio de Medio Ambiente
e Medio Rural se apurou a presentar un día antes antes que a
Consellaría galega, segundo as
mesmas fontes) ou modificacións nas retencións económicas por superación das taxas
lácteas. Outras medidas adoptadas nos últimos catro anos foron o estabelecemento do Observatorio do Sector Lácteo e do
modelo de recibo, que desglosa
os conceptos polos que cobran
os produtores.
Estas actividades levantaron

as suspicacias da Administración central que, segundo as
fontes consultadas estaría incómoda coas iniciativas galegas.
O seu obxectivo sería manter as
tomas de decisións de organismos interprofesionais (nos que
debaten gandeiros e industrias)
no marco estatal e restar protagonismo á autonomía. Os críticos con esta política aducen
que en torno á metade das explotacións gandeiras do Estado
están en Galiza, polo que reclaman capacidade de decisión
para o sector.
Óscar Pose rexeita estas interpretacións e considera que
estas acusacións teñen o único
obxectivo de dividir o sector.
“Non temos nada que demostrar. Levamos vintecinco anos
defendendo os intereses dos
produtores e seguirémolo facendo”, sinala o dirixente de
UUAA. Pose indicou que o sindicato seguirá con este tipo de
accións sen a colaboración do
Sindicato Labrego Galego e Xóvenes Agricultores, xa que “para
organizar este tipo de mobilizacións é mellor que participe un
número reducido de xente”.G
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Manuel Cao

AFORRAR ENERXÍA

O

divorcio entre economía real e financeira prosegue
coa caída das expectativas de ganancias especulativas afectando todos os grupos sociais sexan ricos ou pobres. A lotería do desastre financeiro estase a estender entre a colectividade aprofundando nun clima de incerteza e
desconfianza onde non é razoábel fiarse xa de ninguén.
A estafa do persoeiro das finanzas Bernard Madoff
lanza unha sombra de sospeita sobre as bases reais nas
que asenta o capitalismo financeiro liderado polos EE UU
pero tecnicamente vén ser o axuste inevitábel dun sistema construído sobre a especulación que facía que moitos axentes se fosen enriquecendo con métodos máis á
beira da delincuencia organizada que da apropiación das
ganancias polo máis agudos a costa do analfabetismo financiero dominante na maioría dos participantes no negocio bancario-bolsista (depositantes e pequenos accionistas).
Unha das peculiaridades desta crise é que á parte de
aos hipotecados e debedores que han de entrar en mora
ou creba por non responder ás débedas comprometidas
tamén está a danar a rendistas que tiñan unha fe cega
–máis ben idolatraban– no sistema financiero dos EE UU
e coidaban que ninguén mellor que a banca americana ou
Wall Street para ter a bon recaudo os seus contiosos fondos e, máis aínda, para acadar pingües beneficios en investimentos garantizados por unha economía e un dólar
supostamente invulnerábeis. Esa debe ser a razón pola
que o dólar segue sobrevalorado á marxe dos déficits público e exterior –manifestación inequívoca dunha sociedade que vive por enriba das súas posibilidades– pois as
grandes fortunas e operadores nos mercados de valores
seguen a confiar talvez por inercia no “país máis poderoso
do mundo”, dificultando así un axuste máis rápido e congruente coa dinámica da economía real globalizada.
As características do deseño piramidal de Madoff revelan o grao de exposición dos capitais e rendas doutros países que se poden ver afectados polo manexo que os grandes intermediarios financeiros fan cos fondos dos clientes. Velaquí un caso flagrante que mostra a necesidade de
deseñar institucións e mecanismos de control a nivel internacional para proporcionar unha información consistente e a baixo custo sobre as garantías e forma de actuar
dos axentes que operan nos mercados globalizados. En
caso contrario, veranse reducidos os fluxos financeiros ao
incorporar un risco elevado derivado da falta de información veraz e da posíbel connivencia entre as axencias de
control privadas ou semipúblicas coa rede de poder das
grandes prazas financeiras internacionais.
O período de axuste no sistema financeiro internacional acentuará a desconfianza entre os axentes e o caso
Madoff é unha peza anecdótica máis, pero de 50.000 millóns de dólares e con afectados de postín, que no curto
prazo agravará os problemas pero no medio e longo prazo
pode contribuír a reasignar recursos da economía especulativa á real. G

’’

Unhadaspeculiaridadesdesta
crise é que á parte de
aos hipotecados e debedores
tamén está a danar a rendistas
que tiñan unha fe cega
no sistema financiero dos EE UU”

O coche eléctrico,
unha realidade
en 1979
H.V.

Outubro de 1979, a segunda
crise do petróleo vén de comezar e agroman das primeiras ideas alternativas aos
combustíbeis fósiles. Unha
delas é o coche eléctrico,
como mostra a revista americana Popular Mechanics na
edición dese mes. Google
ofrece toda a colección en liña
dentro do seu programa para
publicar libros e revistas. Trátase dun artigo descritivo que
presenta o invento como
unha solución fiábel, empregando termos semellantes
aos que se usan na actualidade.
“Por que non coches eléctricos nos trinques dos concesionarios de costa a costa?”, pregúntase a revista, que tamén
indica que un cidadán norteamericano pode adquirirlle un a
General Engine’s CommutaCar, que daquelas xa os tiña en
produción a un custo de 4.500
dólares de entón por unidade.
Un prezo elevado para correr,
como máximo, a 70 quilómetros por hora.
Tamén ofrece outras opcións comerciais, como o U.S.
Electricar’s Renault Lecar, a
7.500 dólares, ou o Pacer Wagon da Electric Vehicle Associates, de 14.000 dólares. Na
reportaxe ofrécense outros
modelos aínda en fase experimental.
Mais Popular Mechanics inclúe a sección habitual de “fágao vostede mesmo”, con instrucións sobre “como construír o meu propio coche eléctrico” mediante a reconversión
dun vehículo de gasolina nun
con motor eléctrico e varias baterías. Vintenove anos despois,
o mercado aínda non conta
con este tipo de alternativa.G

Unha reportaxe da revista americana
Popular Mechanics informaba hai 29 anos das opcións
que habia no mercado para comprar un coche eléctrico
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Toyota quere que o Goberno dos EEUU rescate General Motors.A pesar de que durante os últimos anos competiron duramente, a multinacional xaponesa considera que a quebra de GM [na foto], Ford e Chrysler ameazaría a supervivencia dos provedores que comparten e a economía dos EE
UU, un mercado vital para Toyota.G
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A CRISE COMO FRACASO E COMO
OPORTUNIDADE
A crise actual non está provocada por unha acentuación da
loita de clases que puxera en
apuros os mecanismos da
acumulación do capital,
como, en parte, puido ter ocorrido coa crise dos setenta, nun
contexto de loitas obreiras e libertarias en todo o mundo.
A crise actual é o fracaso
dun modelo económico conducido con enteira e libérrima
liberdade por parte do capital,
en especial do capital financeiro. Nese sentido a crise é o
fracaso do seu modelo, sen poder atribuír culpas a nada nin a
ninguén que non sexa o propio comportamento dos xestores das entidades financeiras, fondos e bancos centrais
guiados por eles. Nin tan sequera poden aducir complicacións internacionais que impedisen aos que pilotaban ese
modelo actuar con liberdade:
desde a caída da URSS, os Estados Unidos puideron actuar
como hiperpotencia global
sen tropezar con ninguén que
realmente actuase de contrapoder. Polo tanto, o dominio e
hexemonía do neoliberalismo
auspiciado polos Estados Unidos, o chamado “sistema Dolar-Wall Street”, non tivo contestación que temer. Dito en
prata, fixeron o que quixeron e
como máis lles interesou. Esta
crise é da súa enteira responsabilidade e representa o fracaso,
a inviabilidade, do seu modelo.
Se fracasou é porque era intrinsecamente inviábel. Como
xa acontecera co liberalismo
económico decimonónico.

ENTÓN, CON QUE ESPÍRITO DEBEMOS
AFRONTAR ESTA CRISE? Non podemos enfrontala como se fose
un feito catastrófico que viñese
destruír as bases dun modelo
económico que funcionaba
ben, que xeraba e repartía riqueza de xeito razoábel. Non.
É a desfeita e o fracaso dun
modelo que mentres funcionou empobreceu a gran parte
do mundo; reduciu de xeito
sistemático a capacidade ad-

e virar o modelo económico.

COMO OPERATIVIZAR ESA OPORTUNIDADE? Primeiro, parándolle os

Oficinas de Madoff en Nova York. A súa xestión financeira estaba baseada no famoso timo piramidal.

quisitiva dos salarios; fixo que a
demanda solvente medrase
lentamente e o consumo tivera que financiarse en base a
un endebedamento galopante; permitiu que os beneficios xerados na economía fosen capturados nunha proporción cada vez maior por parte
do capital financeiro e os rendistas (finanzarización); aumentou as desigualdades de
xeito espectacular alí onde con
máis radicalismo se impuxo
(latinoamérica, mundo anglosaxón, etc); alargou o abismo
entre as grandes fortunas e a
pobreza no mundo e no interior desas mesmas sociedades;
privatizou os bens públicos a
beneficio dunha minoría de financeiros rendistas; desmantelou moitos dos servizos públicos básicos (a educación e a
sanidade nos Estados Unidos
ou no Reino Unido non son
nin a sombra do que foran no
pasado); especularon até o límite con produtos financeiros
derivados e futuros de petróleo, alimentos, vivenda e agora
coa terra do terceiro mundo...
poñendo en risco a estabilidade no abastecemento dos
bens máis básicos. ¿Habemos

de laiarnos por que ese modelo entre en crise? ¿Habemos
de asumir os custes da súa desfeita? ¿Habemos de asumir
aínda maiores esforzos e sacrificios para intentar prolongar a
súa vixencia? ¿Habemos de facernos cómplices do intento
de rescate hipotecando recursos públicos actuais e futuros?
É obvio que non. Non merecería a pena e ademais sería inútil, porque o modelo fracasou
polos seus propios méritos e
non vai ser viábel a medio
prazo por moitos sacrificios
que asumamos.
Polo tanto, debemos encarar a crise como unha oportunidade de mudar. Xa que non
fomos quen de parar o neoliberalismo mentres ía vento en
popa; xa que as forzas populares e de esquerda non foron
quen ou non souberon gañar
unha batalla certamente desigual; xa que durante trinta
anos a loita de clases no
mundo foi a dos ricos contra
os pobres e aqueles conseguiron impoñerse con folgura, teremos que aproveitar a crise
para cando menos reequilibrar as forzas. Debemos ver a
crise non como un momento

CHIP EAST / REUTERS

’’

Omodelofracasoupolos
seus propios méritos
e non vai ser viábel
a medio prazo por moitos
sacrificios que asumamos”

’’

Xaquenonfomosquen
de parar o neoliberalismo
mentres ía vento en popa,
teremos que aproveitar
a crise para reequilibrar
as forzas”

de “oportunidades”, en plural,
como din os empresarios
(oportunidades para comprar
gangas, para absorber empresas en crise, para facerse cos
bens dos morosos, para aproveitarse dos parados dispostos
a traballar a calquera prezo...)
senón que debemos encarala
como unha oportunidade, en
singular, para mudar a correlación de forzas na sociedade

pés a todas esas decisións irresponsábeis que entregan cantidades billonarias de recursos
públicos presentes e futuros
para rescatar un modelo que
necesariamente debe ser substituído por outro; en vez de
malgastar na prolongación artificial do vello compre investir
nun novo; parando tamén as
políticas monetarias pro-inflacionistas orientadas a reducir o
valor das débedas dos bancos e
minar o poder adquisitivo dos
salarios e pensións. Segundo,
des-globalizar as finanzas e regulalas en función das necesidades da economía produtiva
de cada país, o que non significa preconizar ningunha autarquía senón tomar nota do
que Keynes demostrara en
1944, que a liberalización simultánea de movemento de
capitais, tipos de cambio e tipos de xuro só pode conducir a
espirais especulativas continuas. Terceiro, regular estratexicamente o comercio e asumir o control público de institucións clave de crédito para
poder garantir e orientar un
fluxo de crédito regular á economía produtiva; no noso
caso, Instituto de Crédito e Investimento, Caixas de Aforro e
Banca Pública. Cuarto, recuperar o carácter progresivo do sistema fiscal, en particular un
imposto das grandes fortunas
que permita unha progresiva
socialización das enormes fortunas especulativas amasadas
nos últimos anos e con eses recursos financiar proxectos para
un futuro sustentábel. Quinto,
preservar a conquista máis revolucionaria: o sistema público
de pensións. Sexto, repensar o
consumo, o aforro e o tempo
de traballo. E, sétimo, re-elaborar o concepto de soberanía,
con especial coidado pola alimentar, a enerxética e a financeira... e a política, of course.
Logo falamos dos detalles.G
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Especial Seleccións 08 en A Nosa Terra Diario (www.anosaterra.com).
Con motivo dos partidos das seleccións masculina e feminina de fútbol este
mes, www.anosaterra.com estrea unha sección especial onde seguir os encontros en directo, acceder á base de datos dos internacionais e acompañar
toda a actualidade da gran festa do fútbol galego.G

SELECCIÓNS GALEGAS DE FÚTBOL

A convocatoria máis seria de Galiza
Xa se coñecen os internacionais que
defenderán a camiseta branquiazul nos GalizaChile e Galiza-Euskadi. Prestixio entre os
homes e novos talentos nas mulleres
César Lorenzo Gil

Galiza vaille collendo o xeito ao
seu partido anual. Por primeira
vez nestes catro anos, a convocatoria coñeceuse con case dúas semanas de antelación e polo número de convocados parece que os dous seleccionadores
“ataron” a presenza de todos os
futbolistas reclamados.
A falta de sorpresas posteriores, no Galiza-Chile do 27 de decembro debutarán dous dos
mellores xogadores do momento: o ferrolán Nacho Novo e o vigués Borja Oubiña. Novo xoga
no Glasgow Rangers e sempre
estivo ausente por compromisos co seu equipo nas datas do
partido de Galiza. Pero este ano
fixo forza para estar coa selección galega e espérase con ansia
a súa presenza en Riazor. A pesar
de que a liga escocesa non vai
parar tampouco neste Nadal, o
ariete non terá medo en viaxar á
Coruña para xogar e volver a
Glasgow case na mesma noite,
ao estilo dunha estrela do rock.
Outro que nunca vestiu a camiseta da chuvia –ben, si a vestiu, para unha foto oficial horas
antes do debú diante de Uruguai no 2005– é Borja Oubiña. O
mediocampista sempre estivo
lesionado de diferentes doenzas os últimos tres decembros.
Nesta ocasión, o capitán do Celta sae dun grave problema físico e as dúbidas aparecen porque os servizos médicos que o
tratan non garanten que poida
xogar máis que dun xeito testemuñal na Coruña.
Na convocatoria de Fernando Vázquez e Arsenio Iglesias
destaca a presenza de xogadores do Celta. As bancadas do
eterno rival aplaudirán a Noguerol, Trashorras e Roberto La-

go, á parte de Oubiña. E iso que
na selección non estarán dous
xogadores que parecían fixos:
Rubén e Dani Abalo.
Rubén, titular indiscutíbel no
Celta, era até agora un dos internacionais máis veteranos, xa
que estivo nos tres partidos anteriores. A procedencia dos demais futbolistas é diversa, que
indica que fóra dos celestes, ningún conxunto aposta claramente polo talento galego. Só o Deportivo se salva, con dous internacionais: Paulo Álvarez, outro
dos “cracks”, e Adrián López,
novo e en progresión positiva
neste ano. Outros xogadores a
seguir de perto son Diego Castro, fundamental no Spórting de
primeira; Jonathan Pereira, dotado dun talento pouco común
e dous “veteranos aínda mozos”, Xulio Álvarez, do Almería, e
Iago Bouzón, habitual no once
inicial do Recreativo de Huelva.
A experiencia chega da man
de Míchel Salgado, do Madrid;
Emilio Viqueira, capitán do Xerez e Roberto Losada, que vive
unha segunda mocidade no
Lugo e que sempre destacou
polo seu compromiso coa idea
da selección propia.G

O once inicial do 2007 en Vigo.

PACO VILABARROS

As ‘irmandiñas’ fanse un oco
Nestas páxinas analizouse noutrora
o impacto positivo que os partidos
da selección tiveron sobre os futbolistas galegos. Esta influencia foi aínda máis positiva no caso das internacionais de fútbol feminino. Xogar
contra Catalunya en Vigo o ano pasado deulles visibilidade, permitiu
abrir unha fenda. Este ano, fronte a
Euskadi en Pontevedra o 28 de decembro as rapazas queren facerse
un definitivo oco.
A seleccionadora Pilar Neira

aposta por un combinado moi novo. A máis veterana é Carolina Baños, de 29 anos, do Atlético Arousá.
Entre as 16 internacionais do 2008

hai nove menores de 20 anos, o que
mostra a influencia da canteira na
composición do combinado nacional e o agradecemento da seleccionadora ao traballo de base que se
realiza nos diferentes clubs galegos,
principalmente O Olivo de Vigo, o
Pontevedra e o Atlético Arousá.
Hai que resaltar tamén que o talento galego non pasa desapercibido fóra. Mari Paz Vilas xoga no Barcelona; Vanesa Hermida e Joana
Montouto xogan no Espanyol.G

derosos veciños do Brasil, o Uruguai e a Arxentina.
Os xogadores máis arelados polos seareiros galegos son os noviños
Matías Fernández, do Vilarreal, Arturo Vidal, do Bayer Leverkusen, e Alexis Sánchez, do Udinese. Tres talentos de poucos anos que están en todas as axendas dos olleiros dos
clubs máis ricos de Europa.
No plano sentimental, os afeccionados recordarán a Pablo Con-

treras, ex do Celta, agora no PAOK
de Salónica, e Mauricio Pinilla,
que tamén xogou en Vigo e que
agora defende a camisa do Vasco
da Gama brasileiro. E como non,
pode ser unha boa oportunidade
para o segundo de Bielsa, o tamén arxentino Eduardo Berizzo,
para dar a coñecer o seu traballo
como técnico, do que xa apuntara indicios cando era contundente central no Celta. G

Un intre do Galiza Catalunya.

M. NÚÑEZ

Un Chile talvez descafeinado
Por primeira vez, soubemos antes a
convocatoria galega que a visitante.
Chile esperará até o último momento para comunicar a convocatoria. A
explicación ten lóxica: o encontro
contra Galiza non o organiza a Federación Chilena senón o Sindicato de
Futbolistas, que organiza un partido
ao ano para recadar fondos para os
seus afiliados.
No contrato entre o goberno galego e o sindicato lográronse dous

obxectivos, que Marcelo Bielsa estea no banco –non está obrigado
durante o partido do sindicato– e
que polo menos 12 dos xogadores
convocados teñan sido internacionais absolutos no último ano.
Á espera de que se confirmen
os termos dese contrato, Chile pode visitarnos cunha combinación
de xuventude e traballo, calidades
máis destacábeis dun fútbol ao
que lle costa sobresaír entre os po-
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ARTE EN PORTO

A terra baldía

A Fundación Serralves do Porto
presenta, até o 18 de xaneiro, unha
retrospectiva das enigmáticas obras do
escultor madrileño Juan Muñoz
Manuel Xestoso [´TEXTO & FOTOS]

D

úas pequenas figuras permanecen deitadas na
escuridade, baixo
a tenue luz dun único foco cenital. Inmóbiles. O espectador escoita unha gravación na que se
repite, insistente e interminabelmente, o mesmo diálogo, articulado por dúas voces que tartamudean: “–Que dixeches?
–Non dixen nada. –Nunca dis
nada. –Non, pero ti sempre volves ao mesmo”. Trátase da obra
Peza tatexante do prematuramente desaparecido Juan Muñoz (Madrid,1953-Ibiza, 2001),
pero ben podía ser un fragmento extraido dalgún texto de Samuel Beckett. E non unicamen-

te pola teatralidade que emana
da instalación –unha teatralidade que Muñoz amaba e que
empregaba para definirse como “contador de historias”– senón tamén pola visión lucidamente pesimista que destila. O
paradoxo beckettiano que fusiona a necesidade de comunicarse e a imposibilidade de facelo plana sobre todas as obras
do artista madrileño coma un
símbolo da impotencia do ser
humano ante un mundo incomprensíbel, ante a revelación
da arrepiante soidade á que estamos abocados.
En The Waste Land (A terra
baldía), un espazo espido cun
pavimento de deseño óptico dirixe a nosa mirada cara a un pequeno personaxe –un boneco

de ventrílocuo– sentado nun recanto. A distancia que o trompe
l’oeil xeométrico do chan impón entre o espectador e o monicreque que o contempla todo
cunha expresión anódina remite á esterilidade da civilización
moderna: “Cales son as raíces
que prenden, que pólas medran / fóra deste pedrallento
vertedoiro. Fillo de home /non
podes dicilo, nin adiviñalo, pois
só coñeces / un feixe de imaxes
crebadas nas que o sol bate”, resoa o poema homónimo de T.
S. Eliot no que está baseada a
instalación. Cando se interna
no cuarto que contén The Waste Land, o público devén actor
do descoñecido drama que está
a ter lugar, só que non sabe se o
diminuto homiño é un prisioneiro ou o amo do lugar, se debe aprecialo ou temelo.
Toda a obra de Muñoz consegue transmitir ese estraño e
contraditorio sentimento de
afinidade e incomodidade.
Asistimos a escenas nas que
personaxes a un tempo misteriosos e familiares protagonizan
sucesos a un tempo puerís >>>
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mos con detención, descubrimos algo aínda máis aterrador:
carecen de pés. Como se estivesen condenados a permanecer
eternamente no mesmo lugar,
executando os mesmos xestos,
representando a mesma intranscendente comedia. Como
se fosen seres sen memoria.
De igual xeito, os vínculos
que se estabelecen entre estes
enigmáticos personaxes invocan a ambigüidade existente
nas relacións de poder vixentes
entre as persoas. En Shadow
and Mouth (Sombra e boca), as
posicións relativas das figuras
suxiren o dominio da que está
sentada á mesa sobre a que ten
en fronte, que lle murmura algo á parede. Psiquiatra e paciente ou interrogador e víti-

>>> e intimidatorios. Urxidos
pola curiosidade desexariamos
non abandonalos, permanecer
con eles para compartir o seu
destino pero, á vez, sabemos
que agochan algo ameazante. E
a pouco que meditemos sobre
esa indeterminación descubriremos que o máis inquietante
consiste no estarrecedor parecido que manteñen connosco.
Os executantes das escuras historias de Muñoz son ananos,
bonecos de ventrílocuo, clónicos orientais cun sorriso idiota
nos seus rostros… Como é posíbel que eses sexamos nós, que
nos representen dun modo tan
axeitado? A ridícula deformidade desas figuras preséntasenos
daquela como o símbolo das
nosas imperfeccións, das deficiencias que eivan a nosa relación co mundo. O monstro son
eu e, simultaneamente, é o Outro, pensamos.

MEMORIA E PODER. Quizais sexa
na instalación máis emblemática de Muñoz, Many times
(Moitas veces), onde se nos interroga máis directamente sobre a nosa identidade a través
da outredade: cen orientais
reunidos no que semella unha
praza pública. Malia que os
corpos están dispostos nas
máis variadas posturas, o espectador decátase de que todos os seus rostros son idénticos, de que a expresión e sempre a mesma. E cando nos fixa-

’’

TodaaobradeMuñoz
consegue transmitir un
estraño e contraditorio
sentimento de afinidade e
incomodidade”

’’

Aridículadeformidade
desas figuras preséntasenos
daquela como o símbolo
das deficiencias que eivan a
nosa relación co mundo”

’’

Maliaqueoscorposestán
dispostos nas máis variadas
posturas, o espectador
decátase de que a expresión
e sempre a mesma”

’’

Osvínculosquese
estabelecen entre estes
enigmáticos personaxes
invocan a ambigüidade
existente nas relacións de
poder vixentes entre as
persoas”

ma? Hanging figures (Figuras
suspensas) inspírase nun alegre equilibrista pintado por Degas: Muñoz transfórmao na
imaxe da tortura.
Estas perplexidades son as
que alimentan a produción de
Muñoz; o instrumento que utiliza é a dislocación da nosa
perspectiva, a redefinición do
punto de vista dende o que observamos. Xa nas súas primeiras obras interesábase por balcóns que situaba nun interior
ou por pasamáns sen escaleira,
creando unha distorsión no espazo. Reducindo a escala das
figuras ou situándoas en perspectivas elevadas obríganos a
redescubrir novas dimensións
que transforman a nosa contorna, ampliando a nosa per-

CULTURA.25.

cepción do que nos arrodea.
Nese ámbito desarticulado,
onde os nosos sentidos resultan máis vulnerábeis, atopamos a miraxe dun reflexo, espellos que, en realidade, son
trampas emocionais.
Juan Muñoz declarou en
certa ocasión que os seus personaxes andaban á busca dun
autor. Igual ca no xogo pirandelliano, as súas obras amósannos que a soidade é unha intimidade inmensa cuxos devastadores efectos só podemos
arrostrar despoxándonos, unha
tras outra, de todas as máscaras,
mergullándonos na memoria,
na busca das pegadas que nos
indiquen o tortuoso camiño cara á nosa incerta identidade, cara á sombra.G
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Lecturas de nadal,
da poesía ao xornalismo
Entre as novidades que as editoriais achegan para
este inverno, destaca a presenza do ensaio e das
recompilacións xornalísticas, dende Sofía
Casanova a Fran Alonso. Pero tampouco faltan
propostas de poesía: a que sería a despedida de
Ramiro Fonte ou algúns dos premios máis
destacados do ano, a primeira obra poética de
Iolanda Zúñiga ou o novo de María do Cebreiro
Lara Rozados

POESÍA.

Reversos

Fíos
Autora:Diana Varela Puñal.
Edita:Espiral Maior.

cas da inmigración ou a
memoria histórica. O xurado que lle
concedeu o o
XXIV Premio
de Poesía Cidade de Ourense salientou “o
carácter intenso e comprometido, así como a música e o ritmo
interior que se inicia no primeiro
poema e que se mantén constante até o final do libro”.

A que resultou a derradeira obra do
poeta Ramiro
Fonte, falecido recentemente, segue
co ciclo de
poemas complementarios de
formas clásicas, recompilado
n’A rocha dos poscritos (2005).
Escrito na primavera pasada en
Cataluña, reúne cento quince
poemas onde dan a man o culto
e o popular, o clasicismo e a modernidade, como ao longo de toda a súa obra.

O xeito de Freud

Non son de aquí

A Nosa Terra. Xornalismo e
nacionalismo político

Autor:Carlos Lema.
Edita:Espiral Maior.

Autora:María do Cebreiro.
Edita:Xerais.

Autor:Bieito Alonso.
Edita:A Nosa Terra.

Obra premiada na XI edición do Premio de Poesía
Johán Carballeira do Concello de Bueu.
Carlos Lema
(San Sadurniño, 1958) traballou
en Sotelo Blanco entre 1989 e,
dende o 2002, é director de edicións de Galaxia. Colaborou nos
xornais Diario de Galicia e no suplemento cultural Signos, de El
Ideal Gallego, ademais de na Revista das Letras d’O Correo Galego, onde se encargou da crítica
de literatura estranxeira. Interesado polas relacións entre as literaturas, escribiu o ensaio Importación e exportación de textos literarios. Prologou e editou A
ollada do desexo (Obra fotográfica 1933-1973), de Eduardo Blanco Amor. É membro do consello
de redacción da revista Grial.

Este novo poemario de
María do Cebreiro non
quere fundar
nada. Quere
achegarse ao
lugar dende
fóra do lugar, escribir poesía coma se non houbese poesía, e falar coma se todo o mundo tivese
dereito a falar. A distancia pode
ser anterior ao sentido de pertenza, e o desapego pode ser a
condición do amor.

Coincidindo
co centenario de A Nosa
Terra, o historiador
Bieito Alonso faille un
repaso á historia deste medio. Máis en concreto, analiza a súa relación co
nacionalismo político.

Migracións
Autor:Rafa Villar.
Edita:Espiral Maior.
XIV Premio de Poesía Cidade de
Ourense, Migracións está composto por arredor do medio cento de poemas escritos por Rafa
Villar ao longo de 2007. Destacan
a implicación social e as temáti-

samento, traducido pola investigadora Iria Sobrino Freire.
Amais do testemuño da convulsa Europa de comezos do século XX que Casanova lle achegou
á prensa, atopamos tamén varios relatos e a ficción titulada
Exóticas, publicada por vez primeira en Madrid en 1913.

Amor Amén

A obra, gañadora do IV
Premio de
Poesía Uxío
Novoneyra, é
o primeiro libro da autora. Nacida en
Corme, estudou Dereito na
USC e exerce como avogada
na Coruña. Colaboradora en
diferentes revistas, entre elas o
Anuario Brigantino de Betanzos, no ano 2006 foi gañadora
do Premio de Poesía Díaz Jácome do Concello de Mondoñedo e ese mesmo ano obtén
o Premio de Poesía Uxío Novoneyra do Concello das Pontes na súa IV edición coa obra
Fíos.

Autor:Ramiro Fonte.
Edita:Xerais.

Ramiro Fonte.

Autora:Iolanda Zúñiga.
Edita:Xerais.
Primeiro poemario de Iolanda Zúñiga,
que, como os
relatos do seu
Vidas Post-It,
sitúase ao pé
do asfalto para nos contar sobre o medo á
soidade, ao abandono, ao engano. Monólogo fragmentado sobre o desamor, as lesións múltiples, as fracturas a peito aberto
que chegan a producir adicción.

ENSAIO E XORNALISMO.

Exóticas
e escritos xornalísticos
Autora:Sofía Casanova
Edita:Sotelo Blanco-Servizo Galego de Igualdade.
Recóllese o
traballo desta
pioneira no
eido do xornalismo feminino, no
cincuentenario do seu pa-

ción patriarcal. Un cambio de
perspectiva que choca cos intereses sociais, políticos e económicos acomodados á situación:
ou como superar a escisión que
relega as mulleres á escuridade,
ao espazo do privado para chegaren ao espazo público. A dicotomía home-muller, culturanatura, ten de ser superada.

O natural é político
Autora:Teresa Moure.
Edita:Xerais.
A autora propón, co seu
talento para
alternar o xénero ensaístico coas narracións, como
xa fixera en A
palabra das fillas de Eva, unha revolta contra o
medioambientalismo eslamiado e o consumismo masivo. O
ecoloxismo como estratexia de
liberación nacional, atenta á
conservación da vida, que poña
os coñecementos técnicos e
científicos ao servizo dos ecosistemas e desenvolva técnicas
menos agresivas na liña da ecoloxía profunda.

A revolução pendente
Autor:Carlos Diegues.
Edita:Estaleiro.
É o terceiro libro desta iniciativa editorial, que inaugura a colección de Ensaio. Carlos
Diegues, doutorando de Filosofía, achega aquí
unha proposta fronte aos conflitos sociais provocados pola demanda de recoñecemento da diferenza, dende a teoría ética e a
política feminista.

Antinatura
Autora:María Xóse Queizán.
Edita:Xerais.
Queizán propón unha nova mirada sobre o saber, quen de suprimir a opresión e a apropia-

Un país a medio facer
Autor:Fran Alonso.
Edita:Xerais.
O autor aborda a evolución da cultura galega nos
últimos vinte
anos a través
das voces dos
protagonistas: Rivas, Reixa, Uxía ou Xurxo Souto reflicten,
a través de varias entrevistas, a
obsesión dunha época por acadar a normalidade cultural. Rematada a ditadura, os 80 foron a
eclosión cultural dun “país a medio facer” que buscaba a súa
identidade. O libro avanza, logo,
20 anos no tempo para comprobar o resultado.

Dicionario enciclopedia
do pensamento galego
Coordinadores:A. Torres Queiruga e Manuel Rivas García.
Edita:Xerais-Consello da Cultura.
A través das
achegas de
46 persoas,
téntase elaborar un dicionario de
cento dez nomes clave do
pensamento
en Galiza, e mais unha enciclopedia que complementa temas, ideas e persoeiros que
propiamente non caben na
primeira, relacionados coa antropoloxía, pensamento científico, dereito, economía, estética, exilio, feminismo, literatura,
matemática, medicina, nacionalismo, pedagoxía, política,
prensa e relixión.G
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Axuda ao pobre Papá Noel a atopar o camiño cara a
cheminea, para poder deixar os seus regalos

Aquí tes cómo se di o Nadal en distintos idiomas. Saberías dicir cales son?

Neste
barullo
de letras
están
metidos
8 palabras
relacionadas co
Nadal.
A atopalas!

Antes de vir por aquí, os Reis Magos
pasaron por estes “burgos”. Por que
países viaxaron?

Que vas comer pola Noiteboa?

Qué p

O nome:
Decembro
mano (can
O seu nom
tamén se c

A ver se atopas rápidamente as 8 diferenzas que hai no segundo debuxo.

Datas e fe
O 21 de de
de verán; e
verno, o dí
máis longa
datas está
braba de m

Solucións pasando dúas páxinas...

Na Nature
As aves m
abrigo en l
Lanzada. A
frioleiras, fa
Xa se em
pode ir fac
É tempo
ano, de fo
paisaxe, p
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Qué pasa neste mes?

DECEMBRO

O nome:
Decembro era o décimo mes do Calendario Romano (cando o ano comezaba no mes de marzo).
O seu nome remite ao número 10. Popularmente
tamén se coñece como mes de Nadal.
Datas e feitos:
O 21 de decembro é, no hemisferio sur, o solsticio
de verán; e no hemisferio norte, o solsticio de inverno, o día en que comeza esta estación e a noite
máis longa do ano. A celebración do Nadal nestas
datas está relacionada con este feito, que se celebraba de moito antes de existir o cristianismo.
Na Natureza:
As aves migratorias que veñen do norte buscan o
abrigo en lagoas costeiras, ou en esteiros como o da
Lanzada. Algunhas pasan aquí o inverno. Outras, máis
frioleiras, fan parada no seu camiño a África.
Xa se empezan a podar as viñas, labor que se
pode ir facendo até marzo.
É tempo de xeadas, e cando cadra, como neste
ano, de fortes nevaradas, que tan bonita pon a
paisaxe, pero tamén causa problemas cos trans-

Refraneiro

portes e outros servizos.
As árbores caducifolias xa perderon as súas follas,
e entran no seu letargo do inverno. A maior parte da
natureza, plantas e animais, repousa, diante do frío e
a neve. A xente do agro tamén se reclúe na casa, ante
a falla de labores do campo, ocupada coa matanza ou
outros traballos de interior.
Os lobos percorren os montes, e o bufo real
busca parella.
Só florecen nestas datas algunhas prantas “rariñas”, como o acivro, coas súas chamativas boliñas,
a hedra ou o visgo.

Panxoliñas e Reises
Con Un Sombreiro de
Palla (Fuxan os Ventos)
Con un sombreiro de palla
un galego a Belén foi,
mentras adouraba ao Neno,
comeulle o sombreiro o boi,
Deixade os pastores
deixadeos pasar
que van a cantar o Rei

a Xesús no portal !
Deixade os pastores
deixadeos pasar
que van a cantar o Rei
a Xesús no portal !
Nunhas pallas deitadiño
ien coiriños aí está!;
sendo Dono diste mundo
e Señor de canto hai!
Deixade os pastores

Nadal chuvioso,
xaneiro ventoso.
Pola Santa Lucía,
some a noite e
medra o día.

O que queira ter bo
allal pránteo no
nadal.
No mes de Nadal, a
carón da lareira vaite
sentar.

Cando o Nadal
nada, sinal de boa
anada.

No Nadal inverno a
fartar.

Nadal mollado e
xaneiro ben xeado.

Se polo Nadal neva,
todo se aleda.

deixadeos pasar
que van a cantar o Rei
a Xesús no portal !
Deixade os pastores
deixadeos pasar
que van a cantar o Rei
a Xesús no portal !
Con un sombreiro de palla
un galego a Belén foi,
mentras adouraba ao Neno,
comeulle o sombreiro o boi

Cantar de Reis
(popular)
Cantámosche os reises
Orellas de cabra;
Cantámosche os reises,
Canela de cabra,
Touciño de cocho,
Orella queimada.
Cantámosche os reises
Non nos deches nada.
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A POMBA DA PAZ

Os Vixiantes do Camiño Xabarín e o
seus colegas: Roi, os xemelgos Rómulo e Reme e o mago Merlín, terán
que combater con todas as súas forzas ao malvado hipopótamo Dabondo e o seu acólito Balbino, a rata
albina para que o desaparecido Camiño das Estrelas recupere todo o
esplendor perdido. Custa 12’95 €.

ton instálanse na cidade e sementan
o terror. Custa 9’95 €.

Jack, Rei do Amazonas. Conrad, un
multimillonario mesquiño que planea rodar unha película, quere a Jack
de protagonista e vaino raptar ao
bosque onde vive. Xa nos estudios
de cine, Jack decide fuxir canda a súa
amiga Rita. Pero, de súpeto, Jack non
quere escapar, esta cómodo dabondo na luxosa “prisión”....O DVD
custa 9’95 €.
Lucky Luke en Daisy Town. A pequena cidade de Daisy Town atrae os
bandidos, o vicio e a violencia. Para
poñer orde, a cidade contrata os servizos de Lucky Luke, o único capaz
de facer respectar a lei. Pero, cando
todo parece estar tranquilo, os Dal-

Detective Conan. Dúas aventuras
completas dun dos máis grandes criminólogos da historia, Shinichi
Kudo, a quen unha poción encerrou
no corpo dun neno. Convertido en
Conan Edogawa, o detective Conan,
enfróntase a dous casos extraordinarios: “O Asasinato no Castelo Drácula” e “O Asasinato da lendaria Muller de Neve”. Prezo de 9’95€.
Ademais, tamén tedes aventuras de
Asterix, as Historias de Galicia ou
as andanzas dos sempre tolos Tonechos, entre outros títulos.

O pracer da lectura

1-Inglés. 2-Francés.
3-Portugués. 4-Italiano.
5-Euskera. 6-Alemán.

Solucións aos pasatempos:

Alba Piñeiro

Idiomas:

A mestría narradora de Xabier P.
DoCampo xunto coa lucidez plástica
de Xosé Cobas mestúranse para agasallarnos cun fermoso libro dirixido ao
público xuvenil, pero co que tamén,
calquera lector poderá gozar e experimentar o reencontro co pracer da lectura verbal e visual. Trátase dun volume
en formato esvelto cuxo contido distribuído en trinta curtos e emotivamente
intensos capítulos, recolle a transcri-

xeito poético,
amosan o
sentido da
vida: “Anda o
viaxeiro para
volver, pois
son os camiños sempre
regresos. Nas pasadas que nos achegan á orixe, ollar atrás semella avanzar.
Mais sabe o viaxeiro que só se avanza
se miramos con coraxe cara a dentro,
para encontrarmos os vieiros que nos
levan polos montes e chairas de nós
mesmos”.G

Os países son:
Rusia, Suecia, Alemania,
Francia, Escocia.

Autor: Xabier P. DoCampo
Ilustrador: Xosé Cobas
Editorial: Xerais

ción de dous cadernos de viaxe, ademais da inclusión de todo tipo de
apuntamentos que o viaxeiro, o protagonista, vai anotando ao longo do seu
percorrer exterior e interior. Nesta travesía cara ao coñecemento hai implícita unha homenaxe ao libro”As cidades invisibles” de Italo Calvino. Temática simbólica tanto pola linguaxe
como polas escenas que reflicten o
mundo fantástico do ser humano cos
claroscuros da realidade vivida e dos
soños desexados. Destaca, cara á metade do libro, a simbiose do texto e das
imaxes a través da súa fundición nunhas láminas despregables que, dun

Reis Magos:

O libro das viaxes imaxinarias.

Xeroglífico:

’’

O home que
amaba
a Dylan
faloulle da
dignidade,
da non
violencia

Planeta Fantasía. O Consello de Sabios do Planeta Fantasía envía unha
nave a explorar o Espazo na busca de
“Imaxinación”, a única fonte de enerxía do Planeta. O comandante Gaga,
Fiúncho, Pencas, Merliño e Lida,
axiña descobren que a literatura infantil galega é a fonte principal de
Imaxinación da Galaxia.
12 capítulos en 2 DVD, e custa 12’95 €.

outra que nin siquera pensa en nada que teña que ver
co noso idioma.
A TVG, que sí fala galego, ofrece cada ano unha serie
de títulos interesantes, que imos lembrar nestas datas
de regalos e peticións.

Pavo con patacas.
(pá) (V) (O con pata) (kas)

pomba da paz estaba
cansa de falar inutilmente cos homes. Falaba de
dereitos humanos (ela!), de
harmonía e de bicos de cores.
Pero as súas palabras esnafrábanse contra un muro de
pedra construído precisamente polos homes. De pedra,si, pero tamén de silencios, de violencia, de inmundicia, de pólvora. A pomba da
paz estaba cansa de levar
sempre as mesmas mensaxes e recibir sempre os mesmos desprezos. A pomba da
paz decidira ser só iso, unha
pomba. Mais un día viu un
home delgado, agarimoso,
con lentes sobre unha ollada
tenra, e unha fasquía que daba confianza. Pareceulle diferente aos demais.Cunha guitarra tocaba Knockin´on heaven´s door. Cando a sentiu
preto, sorriulle e comezou a
falarlle de combater o medo,
de valorar a xustiza dende a
sensibilidade, de rexeitar
odios e vinganzas, de quecer
o ambiente frío da escola.
O home que amaba a Dylan faloulle da dignidade, da
non-violencia, da necesidade
de educar para a verdade e a
esperanza. A pomba escoitábao abraiada e feliz. Entón, o
home agasalloulle un libro. O
seu nome: Educar para la verdad y la esperanza. A pomba
folleouno e decatouse de que
o home de ollada tenra levaba toda a súa vida comprometido co ser humano na loita pola xustiza e a liberdade. A
pomba comprendeu axiña
que seguiría baténdose contra ese muro erguido polos
homes.Despediuse del dándolle un bico na voz. Un día,
deixoume o libro no peitoril
da miña ventá coa seguinte
dedicatoria: Para Antonio e
Susi, polos tempos vividos,
polos soños compartidos,
polo futuro e a esperanza. Suso Jares. Dende aquela, endexamais deixei de navegar polas súas páxinas.G

Xa sabedes que a oferta en DVDs
en galego, tanto para nenos como
para maiores, non é o ampla que a
todos nos gustaría. Hai xente que
pensa que non se van vender, e

Barullo de letras

A

Para ver
e ouvir...
en Galego

Os 8 erros

Antonio García Teixeiro

31 cultura.qxd

17/12/08

00:42

Página 1

ANOSATERRA
18-24 DE DECEMBRO DE 2008

CULTURA.31.

Xosé Ramón Pena, escritor

Lara Rozados

Xosé Ramón Pena (Betanzos,
1956) acaba de publicar unha
novela ambientada na Lisboa
da II Guerra Mundial, A batalla
do paraíso triste (Xerais).
Cando comezou a interesarlle o
movemento ultrafascista de
Rolão Preto e os “camisas azuis”?
A primeira vez que souben disto
foi nos 80. Chamoume a atención ese episodio da historia de
Portugal, e a noticia de que
Rolão Preto pretendese anexionar Galiza. Daquela non puiden
saber moito máis, xa que non
había moito publicado, nin certos arquivos estaban abertos. A
historia foi, como se adoita dicir,
quedando nunha gabeta, malia
retomala periodicamente (cun
afán investigador, non me viña á
cabeza en principio a idea de facer unha novela). Fun atopando
material moderno e ben traballado a este respecto. Por outra
banda, tiña a historia tecida da
relación entre Freitas e Catarina
Gusmão, deime conta de que as
dúas podían conectar, e decidín
situar esa historia nese tempo.
Como foi o proceso de investigación e documentación?
Dende rapaz son moi afeccionado á historia, sobre todo a investigar sobre esa época que vai
dos 30 até a II Guerra Mundial. É
un episodio histórico que sempre me chamou a atención.
A batalla do paraíso triste, alén
da contenda, ten que ver tamén
coa “batalla” interior de cada
personaxe?
Por unha banda, o de “paraíso
triste” dio Antoine de Saint
Exupèry de Lisboa (el viviu, con
todo, moi pouquiño tempo alí).
Pero si, eu puxéralle o título de
“batalla” cunha dupla intención: por unha parte hai unha
batalla entre as diferentes forzas que participan, pero tamén
nos propios personaxes, nas
súas contradicións: amor e desamor, traizón e lealdade...
Destaca a complexidade dos
personaxes, relacionada coas
condicións en que viven.
Era algo que me interesaba
moito: por unha banda, a fraxilidade en que vivimos, como a
fortuna ou a fatalidade poden facer que xeracións enteiras, toda
unha mocidade, queden estragadas, ou que unha persoa

poida ter unha visión do mundo
ou outra segundo o período en
que vive. Pensaba nas xeracións
dos meus pais e avós, que perspectiva poderían ter polo que lles
tocou vivir.
E afonda na psicoloxía dos fascistas en relación con este condicionamento...
Se te fixas na xente da portada,
en 1945 (de Horácio Novaes), teñen unha actitude triunfal, senten que acaban de gañar a guerra. Non sabían o que lles quedaba... O personaxe do maior
Pimenta e seu fillo, nese senso,
son os máis contraditorios. Falei
con moita xente en Portugal que
se comporta como Pimenta, ou
como o fillo, que tenta xustificalo: “era o tempo de Salazar,
non podías facer outra cousa...”
Dende a nosa posición actual é
doado xulgar como se comportaría a xente no contexto dunha
ditadura, até onde podes vivir
sen traizoarte a ti mesmo. Non
se lle pode esixir a todo o mundo
que sexa un heroe da resistencia. A cuestión é que Pimenta
permítennos ver a verdadeira
dimensión do fascismo, ou parafascismo, neste caso. Un fascista activo sería un personaxe
dunha peza, pero Pimenta ten
actitudes máis moderadas, que
teñen que ver co franquismo sociolóxico. Sempre é así, os fascistas activos poden ser tres ou catro, pero por detrás hai millóns
de persoas manténdoo.
Na época dos discursos sobre
recuperación da memoria histórica, faltábanos esa ollada?
Tampouco os propios portugueses son moi coñecedores da
súa historia. Movementos
como o de Rolão Preto, alguén
que chegou a ser condecorado
por Mário Soares, non eran
apenas coñecidos. A historia de
Portugal foi moi ambigua, e
precisan tamén a súa dose de
memoria histórica.
E a relacionada cos espolios (de
ouro, neste caso)?
Precisamente, non é a parte das
guerras máis contada, pero si a
que máis influencia ten sobre as
persoas, a ruína para moita
xente. Como exemplo, en España o goberno republicano seguía acuñando billetes dende o
Banco de España de forma legal.
Pero co goberno de Franco non

PACO VILABARROS

‘Sempre me chamou a atención
que Rolão Preto quixese anexionar Galiza’

’’

CandoescribíaAbatallado
paraíso triste visualizábaa
en branco e negro”

’’

Tampoucoosportugueses
son moi coñecedores
da súa historia”

só deixaron de ser de curso legal,
senón que as contas que moita
xente tiña aforradas deixaron de
ter validez. Así houbo que malvender moitas cousas, e uns
poucos amasaron unha fortuna
en pouco tempo. E o que tal esquilmou o Reich en ouro serviu
para esnaquizar calquera base

de pensamento e de resistencia.
É de salientar a querenza e coñecemento da Lisboa daquela...
Coñezo Lisboa dende rapaz, e
forma parte da miña educación
sentimental. Non sei se a coñezo tanto, pero si que leron a
novela algúns amigos portugueses e gustou bastante. A min pasábanme dúas cousas mentres
escribía: que os diálogos entre os
personaxes saíanme en portugués, e tiña que traducilos despois; e que visualizaba as accións en branco e negro, tiña un
aquel de guión cinematográfico.
Precisamente: o emprego da
música e de referentes cinematográficos, a acción, a descri ción... Achegan un aquel de linguaxe audiovisual.
Cando escribo son moi disciplinado, teño que ter clara a acción
e o argumento, os personaxes
definidos (que beben, que fu-

man, como van vestidos), o que
vai aparecer... Logo vanse tecendo referencias históricas, literarias e musicais, polo camiño. E que saia unha novela
máis negra, máis sentimental
ou máis política, nunca se sabe.
Como formulou a rede de voces narrativas?
O do punto de vista é fundamental: necesito saber onde
“poño a cámara”. É algo que repenso moitas veces. Amais, a
historia pedía máis de un narrador, non podía ser contada só
por Freitas. Claro que ás veces,
os personaxes sorpréndente,
cobran autonomía. Quen está a
escribir es ti, pero existe esa maxia pola cal adquiren unha nova
dimensión e a novela comeza a
tirar de si mesma.
Lerana en Portugal traducida?
Estamos niso, aínda que non
podo adiantar moito.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.
 Lolita. Vladimir Nabokov. Factoría K.

NÓS
Marga Romero

O

rigor histórico de Numancia é a Santísima
Trindade do sistema de ensino enxertada na medula. Nós
explicamos o Medulio como
mito, defendemos o laicismo
e sabemos que Galiza deixa a
súa pegada na vella pel do
mundo. Falamos en galego,
cando asinamos unha hipoteca, casamos ou declaramos
nun xuízo, sempre temos que
“recordar” que queremos facelo en galego. Nós, que desexamos morrer dignamente e
en galego teremos que deixalo por escrito. Nós, que vivimos co acoso do cansazo de
ter que esixir que a lei de normalización se cumpra, somos
as persoas agredidas e acosadas, ás que se nos esixe o comportamento politicamente correcto, nos claustros do profesorado, fronte á policía, diante
das denuncias e Nós, ás veces,
tragamos. Agredidos e agredidas, fartos e fartas, seguimos a
reivindicar o noso dereito a vivirmos en galego. Somos quen
de chegar a Europa sen pasar
por Madrid. O Comité de Expertos do Consello de Europa
lamenta nun informe a “insatisfactoria” situación do galego no ensino, a discriminación
que sofre no sistema xudicial e
o seu escaso emprego nas empresas estatais e propón un
modelo de ensino baseado na
inmersión total, critica que o
goberno de España non cumpra cos compromisos adquiridos como asinante da Carta de
Linguas Minoritarias coma
Nós que pertencemos a Europa. Galicia Bilingüe nin sequera reivindica o idioma universal, teñen na medula o rigor
histórico de Numancia, a España unha, grande e libre e a
graza de deus que iluminaba a
Franco/Fraga, que disque Nós
desexa pendurar na súa árbore de Nadal. 

’’

Somosquendechegara
Europa sen pasar
por Madrid”

crítica

NON FICCIÓN ¬
 A corpo aberto. Manuel Rivas. 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 .

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

Melancólico
paseo
polas ruínas

NARRATIVA.

Viaxes
fantásticas e
metafóricas

Istambul.
As lembranzas e a cidade
O libro das viaxes imaxinarias
Autor: Xabier P. Docampo.
Ilustrador: Xosé Cobas.
Edita: Xerais.

Autor: Orhan Pamuk.
Tradución: Bartukg Aykar
e Lara Domínguez.
Edita: Galaxia.

Marabillosos o texto e as ilustracións deste libro, tanto polas
calidades técnicas como pola
capacidade de
facernos soñar.
Esta obra de
Xabier P. Docampo, aínda
que se insire
decididamente
na tradición,
desde As mil e unha noites, a
Lewis Carrrol e os mestres da
chamada literatura infantoxuvenil, cunha mención moi clara para Jonathan Swift, e sen
esquecer, por exemplo, A cidade sen nome de Lovecraft, en
realidade ten a Cunqueiro e
Italo Calvino como referencias
principais.
O libro das viaxes imaxinarias completa e dialoga constantemente con As cidades invisibles de Italo Calvino (1972,
traducido para Xerais por Miguel Anxo Murado en 1998).
Son como dúas caras da mesma moeda, realizadas cada unha por un moi escolleito ourive.
O libro é un compendio de
trinta viaxes imaxinarias, complementadas polos escritos do
aprehendido (parte) nesas viaxes, que tamén son trinta e responden a unha tipoloxía textual moi variada, desde a carta
á recompilación de refráns escolleitos, testemuño de cidadáns e da súa actividade. Aí temos bandos, receitas, contos,
partituras musicais, relatorios
de costumes e supersticións,
aforismos, retratos… E as preciosas ilustracións de Xosé Cobas, hipnóticas, reflexivas, so-

O intricado labirinto da identidade constrúese sempre a partir
da perpetua dialéctica entre a
universalidade
do xénero humano e a idiosincrasia propia
de cada suxeito.
Situados entre
estes dous polos
nucleares, as
múltiples institucións culturais
as que somos adscritos –familia,
clase, nación...– van matizando e
irisando a cerna do que cada un
de nós resulta desa contenda. A
melancolía é un excelente
exemplo de como universalidade e particularidade se envurullan nese combate do que xorde
a personalidade dos pobos e dos
individuos: todos a coñecemos,
pero non coinciden exactamente a saudade dos portugueses, a
Traurigkeit dos vieneses e a morriña galega. A particular forma
que a melancolía adquire en Istambul defínese coa palabra turca hüzün e ela é a gran protagonista do libro de Orhan Pamuk.
Retratar fisicamente unha cidade é relativamente doado.
Retratar a súa alma é unha tarefa que só esta ao alcance duns
poucos, daqueles que logran
penetrar no espírito da urbe sen
se deixar distraer pola heteroxénea marfallada do pintoresco.
Pamuk logra internarse na alma
de Istambul creando unha mestura de libro de memorias, tratado histórico e diván de curiosidades que nos pasea, ao mesmo
tempo, pola infancia e mocidade do escritor e pola historia recente da cidade. A través deste

Xabier P. Docampo.

ñadoras, suaves e contunden- ción e nos axuda a reflexionar,
tes, chega a non saberse que entón estamos falando de algo
ilustra a que: o texto á parte grá- grande. Entreter e ensinar, que
fica ou a parte gráfica ao texto. dicían os antigos. E aquí, en
Por último, hai que dicir que tan breve espazo e desde
estamos tamén diante dun ini- mundos imaxinarios, Xabier
gualábel libro obxecto.
Docampo convídanos a refleCada unha das viaxes é unha xionar sobre a viaxe como meviaxe fantástica, a reinos e cida- dio de loita contra a soidade,
des imaxinarios, unha viaxe co- sobre o valor da camaradaxe,
mo metáfora, como símbolo da sobre o medo, sobre a xustiza,
vida. Unha viaxe que reivindica sobre a cultura viva e a cultura
a importancia da fantasía como morta, a harmonía coa naturefonte e procedemento de coñe- za, as reivindicacións feminicemento, capaz de tranas, o perigo da unizar con palabras evoformidade, a necesicadoras radiografías
dade de escoitar a naCadaviaxe
do corazón da societureza, a ditadura hipé unha
dade actual. Algo así
nótica da beleza, socomo chegar ao miolo metáfora,
bre o tesouro que é a
do mundo real a través un símbolo
vida ou sobre o feito
da fantasía, da fantasía da vida”
de que vivir é agardar,
como viaxe. Como esa mentira e a verdade,
culca ou gozo conso capricho, a vontade,
ciente, tamén, O libro
o destrutivo medo ao
das viaxes imaxinarias é un ca- descoñecido, o valor da lingua,
derno de campo, no que as pro- a importancia da ficción, a imsas (ollo, tamén hai poesía) ex- portancia de ter Historia proploran ás fórmulas do conto, do pia, a auga, a precaución e inconto tradicional, do conto telixencia, a felicidade, a igualoral, do conto moi breve e mes- dade, a xustiza social e admimo do brevísimo, como reco- nistrativa, a barbarie e ignomiñecemento e homenaxe que nia ou a guerra preventiva.
non é estratexia puntual senón
Un libro obxecto que adesedimentación, viva e activa no mais é de doado acceso. Un bo
autor.
libro para este Nadal e tamén
Eis que, a fantasía, cando é unha obra marabillosa.
algo máis que pura ensoñaXosé M. Eyré

’’
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Xabier Xil Xardón, premio de poesía Eusebio Lorenzo Baleirón.O xurado composto por Miro Villar, Anxo Angueira e Xiana Arias decidiu outorgarlle o galardón por Cando menos a derrota. A entrega do premio terá lugar o
21 de decembro na CEIP de Dodro. O pasado fin de semana tamén se deron
a coñecer os premios Xarmenta, organizados pola Asociación Berciana da
Lingua, que distinguen as iniciativas e persoas que defenden o galego fóra
do país. Este ano recaeron en Susana Seivane, na Escola de Gaitas de Vilafranca do Bierzo e no grupo Aira da Pedra.

Orhan Pamuk.

duplo itinerario, Pamuk revéla- cultura “que non estabamos
nos que ese límite de Europa preparados para herdar”. Nos
–que outros tenden a asimilar países occidentais –di Pamuk–
como a encrucillada onde se as ruínas están preservadas en
xuntan Oriente e Occidente– se museos; en Istambul, os seus haconfigura en realidade baixo a bitantes deben conformarse con
sutil forma de conflito entre o vivir entre elas. Esa agochada fepasado e o presente.
rida é a propiciadora
O pasado abrolla na
daquel sentimento, o
hüzün, que preside a
memoria como o larganarración toda.
cío e políglota Imperio Nospaíses
Dende unha posición
Otomano, cuxo cora- occidentais
igualmente distante
zón residía precisa- –di Pamuk–
dos fanáticos da occimente en Istambul. O as ruínas
dentalización e dos capresente pertence á Re- están
pública de Ataturk, o represervadas tastrofistas islámicos
que identifican calqueformador que teimou
en museos;
ra reforma coa decaen occidentalizar, secularizar e uniformar o os habitantes dencia dos valores turseu país, co obxectivo de Istambul, cos puros, Pamuk –seguindo o curso da súa
de non quedar atrás na deben
inexorábel loita pola conformarse propia vida– fai un balanzo dos danos que
modernidade que se con vivir
deixou tras si esa eterna
daba na Europa de entre elas”
batalla entre o vello e o
principios do século XX.
Istambul, desposuída
novo, entre tradición e
do seu status capitalino,
modernidade, e dá fe
pasou a ser pouco máis ca unha dos esforzados intentos dos isantiga gloria relegada ao esque- tambulitas por se adaptar ao
cemento. Mais a un esquece- vórtice de mudanzas que paremento feraz e exuberante: os ce ameazalos con transformalos
constantes recordatorios da pa- en exiliados no seu propio país.
sada gloria que se poden atopar
Alternan así os episodios da
na cidade –as esplendorosas súa vida –nos que a súa familia
mesquitas, as suntuosas man- aparece como paradigma dos
sións, os elegantes minaretes– progresistas occidentalizantes e,
lémbranlles constantemente ao mesmo tempo, desorientaaos habitantes a potencia dunha dos pola súbita carencia dos pa-

’’

tróns culturais cos que até entón
enfrontaban a existencia– e as
miradas a todos aqueles que,
dun xeito ou outro, retrataron a
cidade. Desfilan, daquela, ante
os nosos ollos o pintor alemán
Melling, as notas de viaxe de
Nerval, Gautier e, moi especialmente, Flaubert –cuxa idea de
escribir unha novela na que un
occidental e un oriental rematan cambiando os seus papeis
foi retomada polo propio Pamuk na súa obra O castelo branco–, as notas de sociedade dos
columnistas de principio de século, o poeta Yahya Kemal, o enciclopedista Resat Ekrem Koçu
ou as nostálxicas –e magníficas–
imaxes do fotógrafo Ara Guler.
Pamuk –mestre da miniatura– amósase maxistral cando
narra esas pequenas historias,
eses relatos da modorra zoupona na que semellan caer os homes e mulleres da cidade para
recuperaren unha misteriosa
harmonía co inextricábel discorrer da vida da urbe. Sempre na
busca dos códigos que permitan interpretar o universo istambulita e posibilite subtraerse á
tristeza, o autor constrúe un texto engaiolante que se converte
nun retrato duplo onde se confunden o escenario e o protagonista, onde Pamuk e Istambul
acaban por formar unha unidade indivisíbel. Poderíase dicir,
inclusivemente, que Istambul é
unha novela lírica: por analizar a
vida anímica dun só personaxe
(o propio Pamuk) e porque o
diálogo coa cidade, considerada
como personaxe esencial, percorre todo o texto.
O interese do autor en describir como outros –naturais e forasteiros– perciben a cidade
transfórmase de súpeto nunha
metáfora de como o mozo Pamuk percibe a propia confusión
de adolescente. Debuxante
dende neno, pintor ocasional,
estudante de arquitectura... o
autor vai debullando os seus primeiros anos de vida: o relato
dun artista en busca da súa imaxinación. Non é posíbel pois obviar o lóxico final deste libro fascinante: Pamuk decide que será
escritor.
Manuel Xestoso

ENSAIO.

CONTADELIBROS.

Antropoloxía
na Terra
de Soneira

Fabricante de motores

O rexurdimento dunha base
rural no concello de Zas.
O Santiaguiño de Carreira
Autora: Sharon Roserman.
Edita: Baia Edicións, 2008.

A presenza de antropólogos estranxeiros en países menos desenvolvidos tivo as súas críticas
por falta de
compromiso
coa realidade
que estudaban,
por descoñecemento e desprezo da historiografía local, por ser o seu traballo só un rito académico polo
que tiñan que pasar os antropólogos dos países ricos, sen
citar outras acusacións máis
graves, especialmente en países do denominado terceiro
mundo. Sen embargo este estereotipo non se pode aplicar a
todos os antropólogos e antropólogas que pasaron por aquí e
por outros lugares. É certo que
todos viñeron e veñen coa intención de facer traballo de
campo e recoller datos para
elaborar unha tese que lles permitise entrar e medrar no
mundo académico. Algúns viñeron, elaboraron unha tese e,
aquí, nada soubemos dese traballo, nada quedou do seu coñecemento e isto pódese entender como un acto de desprezo cara ao lugar onde fixeron o estudo.
Sen embargo outros antropólogos e antropólogas si nos
deron a coñecer os seus traballos e as súas reflexións, aprenderon a nosa lingua e manteñen
unha relación coa “comunidade” e as xentes que estudaron. É
o caso de Sharon Roseman, unha antropóloga canadense que
chegou a Galiza a comezos >>>

José Rodríguez Fernández. Motores Ayón, de Xosé Rodríguez
Insua, é unha biografía dun autodidacta
industrial de
Noia. O protagonista do
libro, pai do
autor,
construíu motores diésel para barcos entre 1952 e 1984. O
volume inclúe un manual do
propio motor e moitas fotos.
Edita Toxosoutos na colección
‘Memoralia’.

Relato do medievo
Toxosoutos continúa recompilando textos históricos para reeditalos en galego. Galicia no último terzo do
século XV,
de Antonio
López
Ferreiro, reaparece en
dous
volumes, en
tradución
de Amelia
Piñeiro. O texto orixinal data do
1885 e revisa o convulso período, caracterizado polos abusos
nobiliarios, a Revolta Irmandiña
e a guerra civil castelá que gañou
Isabel I de Trastámara.

Os riscos do penedo
A ‘Serie Keltia’, selo co que Toxosoutos identifica os traballos
relacionados coa prehistoria
en Galiza, acolle O petróglifo
do Filladuiro.
Enigma na pel
da pedra, de
Fernando
Alonso Romero, Francisco
X. Fernández
Naval e
Maribel Longueira. O texto fai
unha análise etnoarqueolóxica
deste penedo do lugar de
Mallou (Carnota) e formula
unha interpretación dos seus
riscos.
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Reedítase a Le Clézio en galego.
No ano que Jean Gustave Le Clézio
recibe o Nobel de Literatura, Manuel Bragado, director de Xerais,
anuncia que a editorial comezou os
trámites para reeditar Mondo e outras historias, a única obra que ten
en galego, de momento. O libro fora
publicado en 1987, cunha tradución de Valentín Arias e Raquel Villanueva. A edición estaba esgotada
dende o ano 2000.

crítica
O CORDEL.
A Trabe de Ouro
Xullo-setembro do 2008.
Dirixe: Xosé Luís Méndez Ferrín.
Edita: Sotelo Blanco.
Prezo: 11 euros

Alain Badiou analiza o que
supón a escolla de Nicolas
Sarkozy
como
presidente
francés.
Francisco
Sampedro
analiza a relación entre
poesía e filosofía na obra de Uxío
Novoneyra. Anxo Rodríguez Gallardo estuda a represión da ditadura salazarista sobre os galegos.
Xurxo Martínez González recorda o xornal decimonónico La
Oliva, editado en Vigo..

Carreiros
Nº 7. Novembro do 2008.
Edita: AC ‘A fervenza de Ouzande’.

Xabier Camba conta a historia
de Miguel Carbajal, cun gran currículo como
adestrador de
cans e desde o
ano pasado
campión en
distintas categorías hípicas co
seu cabalo Bala. Manuel Rosende narra as vivencias de Florentino do Rubio, veciño de
Ouzande. Veterano de guerra
acabou emigrando ao Brasil, onde mora. Ademais, dáse conta
da actividade da asociación durante os últimos meses..

O Bugallo
Nº 38. Verán do 2008.
Edita: Colectivo Ecoloxista do Salnés.
Prezo: 1,20 euros

Proponse unha reforma
radical do servizo de transporte público
no Salnés, para o facer
atractivo.
Encarna González explica as
características do gaivotón
errante. Rubén Portas analiza o
conflito sobre os danos do lobo
ao gando. 

>>> da década de 1990 e foi parar a unha pequena parroquia
da milenaria Terra de Soneira ao
pé do Pico de Meda, a Carreira
de Zas. Desde entón case todos
os anos volve a Galiza e a Carreira para seguir en contacto cunha
xente e cunha realidade social
que tamén é a súa. Froito destas
estadías son os varios traballos
publicados en revistas especializadas, alá e aquí, a súa participación en congresos e outros tipos
de actos académicos e non académicos.
Agora ofrécenos unha monografía sobre Carreira. A autora sempre tivo interese en que
este libro saíse antes aquí, e en
galego, para que os seus “veciños” coñezan o que escribiu
sobre eles, como unha devolución da información e dos coñecementos que lle aportaron.
É un compromiso da autora
coa xente coa que fai antropoloxía e unha preocupación pola receptividade da obra.
Podemos dicir que o tradicional na antropoloxía, desde
que pegou un xiro cara ás comunidades campesiñas na segunda metade do século pasado, era estudar unha “comunidade” como algo aparentemente illado e atemporal. Neste libro a unidade de análise segue sendo unha comunidade,
neste caso unha parroquia de
só dous lugares, pero agora o
obxecto de estudo é máis complexo porque no local interfiren realidades diversas. Aquí
analiza principalmente a actividade dunha asociación veciñal na transformación da súa
parroquia por medio do traballo asociativo en diversos frontes, como o cultural ou o económico.
Chama a atención a palabra
“rexurdimento” xa no título do
libro. E como explica a autora o
uso da mesma bebe de catro
fontes: a primeira no Rexurdimento cultural do XIX, o que
mostra un respecto pola nosa
historia como país; as outras teñen que ver coa atención prestada pola antropoloxía á vida
diaria das xentes e coa historia
feita desde abaixo nun contexto de cambio e de reformula-

REUTERS
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MÚSICA.

Creador novo
e maduro
Lendas douradas
Autor: Roi Casal.
Edita: Pai-Música.

Sharon Roseman.

ción das identidades. Así a au- definición do local non actúan
tora vainos describindo os pro- só os locais, pois isto é un procesos nos que intervén “O San- ceso complexo no que tamén
tiaguiño” desde a súa funda- inciden os de fóra, os estraños,
ción: a organización das festas, sexan estes individuos ou sua recuperación da artesanía do perestruturas.
liño, a repoboación do
O traballo tamén permonte con árbores e
mite ver como o local
cabalos, a construción
non é un simple elede novos espazos de Analiza
mento pasivo que solecer e de novos espa- principalmente fre a globalización, sezos comunitarios, etc. a actividade
nón que busca o seu
E todo isto permítenos dunha
espazo nunha nova
observar como o mun- asociación
realidade global en
do rural procura reconstante transformaveciñal na
compoñerse e adeción, o que demostra a
transformación vitalidade do referente
cuarse ante o impacto
das políticas globaliza- da parroquia local e podemos condoras e como neste por medio do cluír coa expresión de
proceso de homoxe- traballo
Neverdeen de que se
neización se redefine o asociativo”
pensa globalmente
propio fronte ao glopero se actúa localbal, porque, e como xa
mente.
se ten dito desde a anO libro tamén é unha
tropoloxía, é nos espazos locais afirmación de que a antropoonde se expresan claramente loxía segue sendo necesaria no
os procesos globais. Nesta re- século XXI, que terá que seguir
composición do propio hai un- traballando coa cultura e a
ha resemantización da realida- identidade, entendendo estes
de local, se dan novos significa- como procesos que interactúdos a elementos de sempre, hai an e se relacionan, que segue
unha recomposición simbólica sendo necesaria como unha
da paisaxe, do territorio no que disciplina que potencie o diáse habita, e todo isto leva á logo e permita escoitar outras
construción ou redefinición de voces.
novas identidades. E nesta reM. Vilar

’’

A aparición deste primeiro disco en solitario de Roi Casal vén
precedido de declaracións do
propio músico
–nestas mesmas
páxinas–, que
amosan convincentemente a
claridade de ideas deste xoven
creador, que non por contemplar oito anos de traxectoria integrando a formación de Milladoiro, renuncia a mostrar a súa
propia bagaxe artística e por
conseguinte a desmarcarse persoalmente do seu grupo-matriz. Revelación –artística– contra do seu propio pai? –nunca
mellor dito ao tratarse dun fillo
de Fernando Casal. Reparemos
nalgúns dos doce temas que se
suceden baixo o encabezamento de “Lendas Douradas”, produción que combina temas tradicionais , composicións do
propio protagonista, poemas
de Manuel María e adaptacións
de Rosalía de Castro.
Un comezo lene centra a
atención da “Ninfa das frescas
augas”, inicio que axiña se ve
completado cunha percusión
precisa e desenvolta en doada
harmonía, mais o cantor non
está só, xa que a súa voz –a do
propio Roi– atopa o retrouso
nunha das colaboracións do
disco, a igualmente cantora Silvia Ferre, voz nídia que volverá a
escoitarse ao longo do repertorio. A seguir, un perceptible
cambio de ritmo e compás
mantén acesa unha certa estética popeira para animar “O voso
cantar”, tema asumible colectivamente en tanto que ledo e festexeiro. E para canto costumista, o titulado “Din Dan”, elemental crónica dun amen- >>>
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Os cantos da lusofonía ateigan o
Pazo da Cultura de Pontevedra.
Co cartel de 'entradas esgotadas' celebrouse o pasado 13 de decembro
a sexta edición do Festival Cantos na
Maré,unha noite pola música dos territorios da lusofonía. En cartel: Sara
Tavares, Paulinho Moska, Waldemar
Bastos, Sérgio Godinho e Xabier Díaz. Tamén actuou Uxía Senlle, directora artística da cita.

cer. Mais tamén se deixa escoi- volto a modo dunha crible catar unha perceptible sofistica- dencia de valse, e máis “Recorción sonora, tan controlada que dos da infancia”, no que abonnon embaza a mensaxe princi- dan as cordas da súa harpa para
pal do tema “Inimigos”, sorte de mostrar unha exuberancia soreflexión sobre as aminora digna do grupo do
zades confusas. E para
que segue formando
canto amoroso, “Por ti” Avariedade
parte.
tracexa unha travesía
Roi Casal, cantor, mule orden
felizmente resolta xa
ti-instrumentista e aldos distintos ma máter en definitiva
que nesta ocasión o navegante non naufraga. temas, a
do disco, sí fai gala nesSen apenas solución de contundencia e te seu debut persoal da
continuidade, a músi- funcionalidade claridade de ideas
ca tórnase solemne co dos arranxos mostrada recentecanto dun tema proce- mostran
mente na súas decladente do Códice Calix- sorprenden- racións de intencións.
tino. O contraste virá co temente a un A variedade e orden
“A revolución”, evoca- músico
dos distintos temas, a
ción histórica da revolcontundencia e funmaduro”
ta irmandiña en clave
cionalidade dos arranrockeira. E como remaxos mostran sorprente, unha nova versión
dentemente a un mú–neste caso acaída– do poema sico maduro. Condicionado
rosalián “Tecín soia”. E por se pola raíz tradicional para ser
quedara algunha dúbida da súa considerado un creador ubicaubicación no ámbito da música do no ámeto do pop. Fresco e
folk, entre as “Lendas douradas” xuvenil para permanecer fiel á
salientan algúns temas instru- sonoridade ancestral. Máis
mentais, “Fandango”, desen- próximo á figura artística do

Sara Tabares e Uxía Senlle.

TEATRO.

Humor
sinxelo e eficaz

’’

Obra (No comment)
Compañía: Producións Teatrais Excéntricas.
Autoría e Dirección: Quico Cadaval.
Elenco: Marcos Orsi, Víctor Mosqueira,
Borja Fernández e Suso Alonso (música).

Roi Casal.

cantautor, característica esta
última que permite albiscar algunha sorte de esperanza para
o futuro da nosa canción. Consideracións todas que facilitan

a súa benvida a este mundo
musical esporadicamente renovado.
X.M.E.
www.roicasal.com

Estamos no ano 1929, xusto cando a gran crise económica –a crise por antonomasia– está a piques de estalar. Tres obreiros
procedentes de diferentes partes
do mundo (Marsella, Polonia,
Pernambuco) traballan ao nivel
do piso oitenta e un dun gran rañaceos en construción. Vémolos
producir, comer, durmir, chancear, botar de menos a terra, soñar… Descubrimos a vida dos
operarios: unha vida que –como
observaba Jean-Luc Godard–
habitualmente nos agochan os
relatos contemporáneos.
Producións excéntricas –o
selo oficial que acolle as aventuras artísticas de Mofa e Befa, entre outras– reúne nesta Obra unha ideoloxía sarcasticamente
cuestionadora desa orde internacional que propiciou a actual
crise económica, deses poderes
que agora se aproveitan do caos
que provocaron mediante o cobro de substanciosas cantidades procedentes dos impostos
dos traballadores. Mais o camiño escollido non é o da proclama política ou a da análise económica: Obra opta –non sei se
sinxela ou subversivamente–
por mostrar esas vidas que están
na base do tecido financeiro,
unhas vidas cheas dun proxectos e dunhas ilusións condenadas dende o seu nacemento a
non constituír máis que quimeras. Por culpa de quen?
A resposta debe buscala o espectador ao saír dun espectáculo que realiza a súa procura polos camiños da farsa, do cabaré,
da pantomima, da can- >>>
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>>> ción, do circo. Hai que volver ao Manifesto para un teatro
perralleiro desta compañía para
lembrar que existe unha caste
de arte dramática que esixe a
adhesión inmediata á realidade
cotiá e que, para consumala,
apela á linguaxe directa, ao movemento escénico áxil, á adulteración de recursos. Un teatro
que procede da commedia
dell’arte e que busca unha expresividade autónoma, consciente de ser a máis bastarda
das artes e que, xa que logo, fai
gala da súa impureza. En Obra,
por exemplo, existe un recordatorio daquelas creacións que
florecían na época na que se desenvolve a trama. Dende a presenza en directo do pianista Suso Alonso –que enche o teatro
de melodías procedentes do
swing e do ragtime– até unha
esmendrellante parodia-homenaxe ao cine mudo.
En ocasións, a interpretación
cae na esaxeración, mais a farsa
require sempre un certo grao de
sobreactuación. Neste tipo de
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O Laboratorio de Formas 40 anos
despois.A Fundación Luís Seoane
da Coruña acolle, até o 22 de marzo,
a exposición Sargadelos Recuperado,
que repasa, corenta anos despois da
súa creación, o papel do Laboratorio
de Formas. Luís Seoane e Isaac Díaz
Pardo puxeron a andar esta iniciativa
que perseguía recuperar a literatura,
a arte e o deseño desenvolvidos en
Galiza antes da guerra civil, así como
impulsar a modernización definitiva
da cultura galega.

Isaac Díaz Pardo [á esquerda]
con Camilo José Cela [á dereita]
en Sargadelos.

tiva sinxeleza da escenografía e
a iluminación ideadas por Baltasar Patiño envolven unha
historia simple na que a dureza
da vida dos operarios é retratada con simpatía, mais tamén
con acedume inconformista e
cun aquel de
poesía. E ocorre que os espectadores Existeun
son moi re- teatro
ceptivos á que esixe
mensaxe que
a adhesión
emite Obra:
inmediata
demostran o
seu entusias- a realidade
mo pola críti- cotiá e que,
ca ás inxusti- para
zas da maqui- consumala,
nación finan- apela
ceira. Abarro- á linguaxe
tan o teatro, directa”
rin e aplauden, identificándose cunha proposta
teatral que reivindica o humor
popular.

’’

Borja Fernández, Marcos Orsi eVíctor Mosqueira [desde a esquerda] nun intre de Obra (No comment).

teatro, engadirlle comicidade a
diálogos e situacións é unha virtude, e Quico Cadaval acertou,
neste sentido, coa elección do
elenco. Marcos Orsi ten momentos de gran brillantez na súa

composición dun soñador un
tanto perdido na realidade. Borja Fernández resulta unha sorpresa na súa caracterización de
polaco acabado de chegar á Nova York. E da vis cómica de Víc-

tor Mosqueira, a estas alturas, xa
non pode ter dúbida ninguén. O
marsellés descrido e cínico que
debuxa domina o escenario
sempre que está presente.
A música en directo e a efec-

NOVIDADES

Caderno de notas
Jenaro Marinhas del Valle

Contos e lendas do Miño
COLECCIÓN NÓS OS GALEGOS.

A resistencia antifranquista
en Galiza
XOSÉ ENRIQUE ACUÑA.

Manuel Xestoso

CINEMA.

Edicións A NOSA TERRA

32-37 critica.qxd

Os vellos
vaqueiros
tiñan camiseta
de felpa
Apaloosa
Direción, Guión, Produción: Ed Harris, que canta unha canción ao final.
Elenco: Ed Harris, Viggo Mortenssen, Renée Zellweger, Jermy Irons, Ariadna Gil.

Os que fomos criados no cine
de vaqueiros, aqueles que tivemos a nosa épica correndo a
cabalo das pradeirías do Far
West, e que aprendemos a distinguir un apache dun mohicano antes que a nosa propia
historia, e a saber as cores dos
uniformes da Cabaleiría, damos sempre por benvido o retorno dos nosos vellos hé- >>>
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Antonio Durán, Morris,e Eduardo Blanco, premios Chano Piñeiro.Veñen de darse a coñecer os galardoados da nova edición dos Premios Chano Piñeiro, que outorga a
Xunta anualmente. A gala, o 19 de
decembro no teatro Principal de Ourense, consistirá nun acto audiovisual que tenderá pontes entre Galiza
e Arxentina. A celebración coincide
co 25 aniversario da rodaxe de Mamasunción, unha das obras máis
destacadas da filmografía do cineasta da Terra de Montes.
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ANDRÉS PANARO / Arquivo A.N.T.

LER/ESCRIBIR

>>> roes, os homes do colt no
cinto. Sempre que o resultado
final sexa decente, como nos
merecemos os que un día fomos amigos de Custer ata que
nos decatamos de que a razón
estaba de parte dos sioux;
aqueles que reverenciamos a
Sam Peckinpah como o noso
santo patrono do cine e, xa coa
mente aberta, sabemos distinguir entre a verdade e a falsedade da historia, o tópico do arquetipo, os homes duros dos
cantamañás.
Apaloosa, un produto “made in Ed Harris” chéganos xa
cun camiño desbrozado, porque sabemos o que estivo ben
e o que estivo mal neste xénero
hoxe case desaparecido a prol
de produtos instantáneos de
acción rápida, diálogos míni- Viggo Mortensen [arriba] con Ed Harris [abaixo].
mos e falsos e grandes alardes
de pirotécnia e violencia dixi- xes teñen estampa de verda- de Tom Petty e outra de Ed Hatal. Porque esta película é lenta, deiros.
rris (con notábel parecido coa
con máis miradas que palaOutra cousa é que esa es- voz de Johnny Cash) e entre as
bras, con máis narrativa que tampa responda ao actor que perlas que figuran nos créditos
disparos, con moita atención vai por dentro, e aí están todos aparecen cousas tan paveras
ao detalle, á composino seu sitio, dan vida como o adestrador do puma
ción de escea, ao vestiaos arquetipos que cido, a autenticidade.
mentan a historia, poO problema que se Osactores
lo demáis ben simple:
lle presenta a calquera presentan os dous amigos “pacificapelícula deste xénero personaxes
dores” que impoñen a
que en día foi rei e ho- con figura
lei fronte a un cacique
xe sobrevive no exilio,
con influencias polítidigna
é que hai que clasificacas. O resto é historia
dos pinceis de sabida, pero non por
lo, porque xa non vale
a denominación de Remington,
iso menos aprezada;
orixe “Western” no aquel artista
os bos e os malos viven
que podíamos meter que deseñou pegados na raia da lei
tantas cousas distin- a iconografía que pasan para un e
tas. Se atendemos aos do Oeste”
outro lado sen moito
últimos produtos deescrúpulo.
centes temos “wesOs actores presentan
tern crepusculares”,
os personaxes con fi“western psicolóxigura digna dos pinceis
cos” ou cousas así; son
de Remington, aquel
como os iogures, xa non vale artista que deseñou a iconoque sexa iogur, ten que ter ade- grafía do Oeste. As interpretamáis mazans, bífidus ou ser cións corren axustadas ao que
bos para o colesterol ou para o pide a nosa imaxinería cultu“transito”.
ral. E só a estampa de Viggo
Polo tanto este filme pode- Mortensen agardando ao malo
ríamos clasificalo como realis- na escea do duelo final, xa vale
ta e clásico, lonxe da imaxine- a pena por toda a película; é
ría habitual e tantas veces unha das figuras máis auténtianacrónica; aquí o traballo da cas que se teñen visto en anos
dirección artística, deseño de ao norte do Río Grande.
PROPOSTA: Merece a pena
produción e vestiario (que
non son obra de Ed Harris) agardar á lectura do reparto fison vitais, porque os persona- nal; dura dúas cancións, unha
MATT LANKES

’’

Xelís de Toro

L

LOREY SEBASTIAN

(sae dous segundos) e o panadeiro do almorzo e do xantar. A
banda sonora lémbranos os
vellos temas de televisión, concretamente a “El Virginiano”.
J.A. Xesteira

emos de diferentes maneiras en diferentes tempos das nosas vidas. Nin todos
somos iguais nin andamos á
procura das mesmas cousas e
por tanto é normal que busquemos diferentes libros.
Hai épocas nas que lemos
moito e outras nas que case
nada. Ás veces lemos como se
os libros fosen un espello que
nos retorna a nosa imaxe e outras veces lemos como se fosen unha cova que nos dá acubillo. Ás veces non somos
quen de rematar un libro que
xulgamos moi bo, poren somos incapaces de pechar outro que nos semella ruín e falto
de maña. Somos contraditorios cando lemos e cando non.
Ás veces lemos con admiración a obra de a quen lle precede a sona de mestre mentres que outras lemos como se
falásemos cun igual que atopamos no bar e con quen palicamos da vida e outras sortes.
Ás veces queremos saber máis
e outras simplemente buscamos compaña.
Do mesmo xeito que Theodor Adorno se preguntou se
era posible escribir poesía
despois de Auschwitz, un pregúntase ás veces se paga a pena escribir cando cada mañá
nos regala cunha nova catástrofe que ameaza os nosos traballos, as nosas vidas, o noso
planeta.
A única resposta que encontro é que escribir/ler é
máis necesario que nunca. O
traballo de poñer as cousas en
palabras e o traballo de lelas é
o labor da formiga, continuo,
incensante. Escribir e ler son
parte da mesma acción de
multiplicación da linguaxe. É
o labor de quen fronte á barbarie traballa polo futuro.
Escribir é o esforzo por nomear o que nos acontece, por
apuntalar os nosos soños e
desexos, é explicar como se
planta unha semente no medio dun temporal. 

’’

Escribiréoesforzopor
por nomear o que nos
acontece, por apuntalar
os nosos soños
e desexos”
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ENXEÑOS E CRIATURAS

A FIGURA DO DEMO
Xosé Miranda

N

a tradición galega existen cando menos tres figuras
distintas que podemos considerar demos.
A primeira, a dos propios demos. Existen moitos e non só
un. Esa é unha verdade incontestable, tanto na demonoloxía popular como na “culta”. O Demo Maior é o príncipe
das tebras, dos demos e dos pecados, o demo por excelencia. Entre todas as formas que pode adoptar, son frecuentes
en Galicia as de castrón ou carneiro negro, a de ser horrible
con rabo, ás de morcego, e dous sexos nas pernas, e a de home de negro, fardado de señorito, que viste coma un deputado e por suposto fala castelán. Xa que antes da caída era o
máis fermoso dos anxos, agora é o máis horroroso. O Demo
Maior recibe moitos nomes, como Satán, Satanás, Lucifer,
Luzbel, Bercebú, Belcebú, Xan Moxico, Leonardo, Pedro...
O Demo Negro é o peor e máis malintencionado dos Demos. Adícase exclusivamente a carrexar almas para o inferno valéndose de toda clase de trucos. Adopta formas e
transformacións que impresionan, como ter un talle moi
superior ó normal das persoas, ou figura de animais non coñecidos e arrepiantes. Provoca mediante sustos a morte para satisfacer o seu anceio de encher o Inferno de almas. O
Demo Coxo é o Demo encargado de recoller as almas dos
que morren. A sorte está en que non adoita chegar a tempo,
pois é coxo. Un rapaz de Quende (Abadín) saíu unha noite
ver a moza e no camiño deulle a gana de baixar os pantalóns. Apartouse a un lado e púxose ó labor. Deseguida sentiu os pasos dun trenco que viña polo camiño. Anasado como estaba, quedo, non daba creto ó que vía. Era o demo
arrastrando unha perna pero, por sorte, pasou de largo.
Aquel camiño levaba ata a igrexa parroquial dos Samordás e
ó outro día soubo que nese lugar aquela mesma noite houbera un defunto. Unha comparación tal vez pertinente: O
Demo Coxo ou Koutsodaimonas grego é horroroso, lento,
cabezón, xorobeta, violador e con lingua descomunal. Convén lembrar que Hefaistos e Baco tamén eran deuses infernais e coxos, pois romperan unha perna ó caer do Ceo.
Agora ben, a pesar das aparencias, son estes demos os da
relixión oficial, católica ou evanxélica? O Mito galego (e
compriría se cadra aclarar o termo mito) parece entender
que non. Os espíritos aos que a relixión oficial considera de
carácter demoníaco, aínda que de inferior rango ca o Demo
Maior, non teñen todos unha orixe común. Non está nada
claro que todos os anxos (e por tanto os demos) nacesen do
desexo de Deus. En Bogo, A Pontenova, cren que Deus antes de facer este mundo creou a algúns para que fosen acomodadores do Ceo e entre eles estaba Lucifer, un dos máis
aventurados. Deus, para facerlle unha demostración da súa
capacidade, meteu un dedo na auga, deixouna escorregar e,
cando lle quedaba unha pinga, sacudiu e naceu un anxo.
Daquela Lucifer dixo:
—¡A ver se saco eu un!
Meteu o dedo na auga, sacudiu e naceu outro anxo. Pero,
deseguido, impaciente por demostrarlle a Deus as súas habilidades, meteu a man de cheo e sacou cinco anxos. E dixo:
—¡Gañeiche! ¡Eu xa levo seis!
A Deus incomodoulle aquela arroutada:
—O poderoso sono eu. ¡Agora vas ser arrebatado ó Inferno para tormento dos condenados! G

’’

ODemoNegroéopeor
e o máis malintencionado
dos Demos. Adícase
exclusivamente a carrexar
almas para o inferno”

Alicia Cadarso, concelleira de Cultura de Monforte; Severino Rodríguez, Alcalde; e Ramón Villares, historiador.

Centenario en Monforte
da I Asemblea Agrarista
As xornadas contaron coa presenza de Villares,
Suárez Canal, Pousa Antelo e Xosé Mª Sancho Rof
M. Barros

En agosto de 1908 reuníronse
en Monforte de Lemos xentes
do agro e do mundo científico
para analizar a problemática
agraria e económica do país, na
que se convertería na primeira
Asemblea Agrarista. Na reunión
monfortina tomaron parte personalidades destacadas como
Bartolomé Calderón, Cabeza de
León, Maciñeiras, o escritor e
activista político Manuel Lugrís
Freire ou o veterinario Juan Rof
Codina, gran renovador da agricultura galega e creador da Misión Biolóxica de Galicia.
Foi o primeiro gran encontro
do movemento agrarista, un referente no proceso de modernización do agro e un dos momentos claves no desenvolvemento das organizacións sindicais e políticas galegas de principios do século XX. As conclusións recomendaban a substitución parcial do cultivo do cereal
por plantas forraxeiras, o estudo
monográfico das producións de
cada comarca que puidesen ser
exportadas, a compra colectiva
de maquinaria e a estimulación
do cooperativismo.
Cen anos despois, Monforte
vén de recordar a importancia
deste feito histórico coa posta
en marcha, do 13 ao 14 de decembro, dunhas xornadas conmemorativas, organizadas pola
Concellaría de Cultura da locali-

dade. Dentro do programa celebráronse diversas conferencias e mesas redondas a cargo
de especialistas en historia
agraria, como Ramón Villares,
Antonio Bernárdez Sobreira,
Luís Domínguez Castro e o Director Xeral de Desenvolvemento Rural, Edelmiro López
Iglesias. O domingo tivo lugar
no edificio consistorial unha recepción na que participou Avelino Pousa Antelo, que coñeceu
a moitos dos participantes desa
primeira asemblea.
A pesar das inclemencias do
tempo, que reduciron notabelmente a participación do público, o balance que fai a concelleira de Cultura, Alicia Cadarso, é “moi positivo”. Até xaneiro
do ano próximo permanecerá
aberta a mostra Agrarismo e
loita labrega, cedida pola CIG,
no Edificio Multiusos.
NIN ATRASADO NIN IGNORANTE. A celebración desta primeira asemblea a principios do século pasado demostra, en palabras da

’’

Oagrogalegononera
atrasado nin ignorante”
[Alicia Cadarso]
Concelleira de Cultura de Monforte.

concelleira de cultura, Alicia
Cadarso, que “o agro galego
non era atrasado nin ignorante”. “Naquel momento iniciouse un intento de modernización e optimización da produtividade coa contribución de
científicos destacábeis”, comenta. Ao ver da concelleira, a
xuntanza tivo unha importancia “capital” porque con ela
“agromou o que foi posteriormente o sindicalismo, é dicir,
agruparse para reivindicar os
intereses colectivos”.
A guerra civil truncou esa vía
modernizadora. De non ser por
ela “a estas alturas estaríamos, a
nivel agrario, a altura do resto de
Europa”, sinala Alicia Cadarso. A
escolla da ubicación de Monforte para a celebración da asemblea non responde tanto a importancia que o agro tiña na zona (posiblemente outras tiñan
unha actividade agraria maior)
como pola importancia das comunicación. Acabábase de
inaugurar a chegada do tren a
Galiza e Monforte convertérase
nun no capital no transporte ferroviario. Esta mesma localidade
sería o emprazamento tamén
das xuntanzas de 1910 e 1911.
Para as xornadas editáronse
ademais 10.000 exemplares
dun semanario local da época,
O Eco de Lemos, que foron distribuídos gratuitamente. Ademais do programa e unha reseña sobre o que foron as asembleas agrarias, o xornal reproduce páxinas históricas do semanario publicadas en 1908.G
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Xosé Lois Vilar, historiador

‘A talasonimia é o GPS da antigüidade mariña’
M.B.

O historiador e arqueólogo baionés Xosé Lois Vilar asina o libro
Talasonimia da costa sur de Galicia (Instituto de Estudos Miñoranos), un estudo sobre os nomes que os habitantes do tramo
comprendido entre A Guarda e
Nigrán lle deron ao mar nun intento de guiar as embarcacións e
de localizar os barcos de pesca.
En 60 quilómetros foron recollidos máis de 1.300 talasónimos.
Son carecterísticos os termos
que designan lugares do mar?
Tanto os nomes de terra como
os de mar resulta da observación da natureza que fan os seres humanos á hora de relacionarse co medio. Despois de recoller máis de 1.300 nomes decatámonos de que os termos
aluden ao cor das pedras (Seixos
Negros, Pedras Rubias), á forma
(A Agulla, Orellas da Rubia) ao
igual que sucede en terra. As diferencias veñen marcadas por
unha fauna e unha flora propias.
Mentres que en terra existe Abelleira ou Moscadeira, en mar tópase A Sargazosa, O Maragoteiro ou O Robaliceiro. Outra característica que singulariza o
mar é o seu tráfico marítimo, cos
seus naufraxios, do que tamén
se deriva talasonimia. Dende o
ano 1900 producíronse xa varios
na costa de Baiona que pasaron
a designar diferentes lugares.
Uns deses topónimos fan referencia a mercancía que trasladaba o barco, outros ao nome
do armador ou da embarcación.
Con esta orixe documentamos
nomes como o Xerrón das Laranxas (lugar onde naufragou
unha embarcación que transportaba cítricos), o mar do Pride
(en referencia ao Highland Pride, afundido o 9 de setembro de
1926 ), a enseada dos do Peitoancho, (alcume do armador do
pincheiro que en 1900 foi a pique un día de temporal), ou a
pedra ABC, situada en Silleiro,
onde afundiu na década dos 20
un barco deste nome.
Un talasónimo esconde, logo,
máis información da aparente.
Póñenselle nome aos lugares
que importan, xa sexa porque
son un perigo para a navegación, como é o caso do topónimo Rapatimóns, xa porque
producen peixe. A toponimia é
o gps da antigüidade. Un mariñeiro non lle podía dicir ao fillo
‘deixei os aparellos no mar de
Baiona’, porque non lle diría

nada. Para unha persoa allea ao
mar é un punto marcado no
mapa, pero para un mariñeiro
ese termo refírese a centos de
miles de metros. Os talasónimos indícanlle ademais aos
mariñeiros a profundidade dos
lugares designados, o xeito de
chegar, o tipo de fondo e o peixe que alí se dá. Para un profano os talasónimos teñen un carácter cultural e etnográfico,
para un mariñeiro ademais ten
unha compoñente profesional.
Como coñecían a profundidade e os fondos antigamente?
Dispoñían dun sebeiro, unha
pedra cóncava na parte inferior
chea de sebo, que se largaba pola borda da gamela. Ao chegar
ao fondo pegábase o arneirón, a
area, o argazo ou o ferro, no caso
de haber un barco afundido. Co
cabo mídense as brazas de fondo. Así os mariñeiros compuxéronse dende séculos un mapa
mental dos fondos e puxéronlle
nome. Se hai unha mancha de
area chámanlle “allada”, se é
moi grande é un “limpo”, se as
pedras se miran dende a gamela
son unha “olga”, se estas teñen
forma de outeiro denomínanse
“cabezo”. Está todo clasificado
porque niso vailles a vida.
Como nace o proxecto do libro?
En 1986, unha tarde, recollín en
compañía do meu avó entre Silleiro e Monteferro 100 topónimos. En 2003, Roberto Rodríguez, comezou cunha iniciativa
dentro do proxecto de Toponímia de Galiza recollendo os nomes do concello de Oia. Con
eses precedentes dividimos en
áreas a costa sur de Pontevedra e
comezamos o traballo de campo. Primeiro fixemos un baleirado de todo o que se ten publicado (cartografía, libros de faros e
de roteiros) dende 1313 até principios do século XXI. Posteriormente puxémonos en contacto
co Proxecto de Toponimia de
Galicia, introducimos todos eles
na súa base de datos común,
emprazando cada toponimia
nun mapa e indicando a orixe do
termo, as lendas, as pronuncias
ou as variantes que ten cada un.
Agora están todos arquivados.
No Instituto de Estudos Miñoranos tiñamos claro que todo este
traballo non podía quedar nos
arquivos, por iso decidimos publicalo neste libro.
Unha das dificultades á hora de
abordar este tipo de traballos é
precisamente a falta de fixación

PACO VILABARROS
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Paraunprofano
os talasónimos teñen
un carácter cultural
e etnográfico; para o
mariñeiro teñen, ademais,
o compoñente profesional”

’’

CalcúlasequeenGaliza
sairían máis 3.000.000
de topónimos e tan só
hai recollidos 300.000”

dos nomes en documentos.
É difícil atopar topónimos como Papachumbadas ou Rapatimóns, que son verdadeiros

bailes fonéticos, nas cartas náuticas porque, tanto as guías turísticas como as cartas náuticas, inclúen os nomes en función das entradas nas rías e nos
portos. Indican o que pode entrañar dificultades para a navegación, pero non as pedras que
producen peixe ou os lugares
onde se pode coller e secar argazo. Non houbo interese nin
necesidade por parte das autoridades de elaborar unha carta
pesqueira e nunca se fixo.
Ten algo que ver que non sexa
susceptíbel de ser propiedade
privada?
Ten, como non hai leiras no mar
non están fixados nos protocolos notariais nin nunha escritura.
Por que non existen tantos traballos publicados ao redor da
talasonimia como sucede co
mundo da toponimia?
Para ter máis de 1700 quilóme-

tros de costa e unha enorme tradición mariñeira existen relativamente moi poucos estudos
sobre o mar. Escribíronse teses
de doutoramento como a de
Manuel González sobre as estratexias de apropiación de recursos dos gameleiros da Guarda,
ou a de Antonio García, na que
comparan dúas comunidades
mariñeiras. Pero unha tese de
doutoramento non transcende
do mesmo xeito que un libro para o público xeral. A tradición de
estudos do século pasado iniciada fundamentalmente pola Xeración Nós e os nosos galeguistas históricos fixouse máis no
mundo rural e labrego. Pouco se
ten publicado do mar e o que
existe está moi fragmentado.
Corre persigo de desaparición
este patrimonio inmaterial?
A sociedade mariñeira tradicional estase acabando, non a pesca pero si os xeitos de pescar.
Cada vez é máis complicado recoller, por exemplo, supersticións no mundo do mar, porque os informantes morren. Tópase xente que sabe o superficial, que escoitou dicir que non
se queren curas a bordo, que
non se pode nin pronunciar o
seu nome (de aí que se refiran a
eles como “xamén” ou “xamentendes”), pero non se pode
afondar na investigación. Neste
traballo houbo que entrevistar a
mariñeiros de máis de sesenta
anos que learan, remaran e que
se achegaran as fontes de produción de xeito artesanal porque agora, co GPS, a xente xa
non sabe como se chama nada.
É fundamental a recollida tanto
en terra como no mar para que
non desapareza este patrimonio. Calcúlase que en Galiza, extrapolando os datos da densidade de recollida realizada en Oia
(o traballo de campo de Roberto
Rodríguez Álvarez contabilizou
máis de 10.000 topónimos), sairían máis 3.000.000 de topónimos e tan só hai recollidos
300.000. G

‘O Caderno de Xosé Selegante foi moi enriquecedor’
Reprodúcese o Caderno de
Marcas de Selegante. Que importancia teñen este tipo de
documentos na transmisión
do coñecemento?
Topar a Xosé Selegante foi moi
enriquecedor. Foi un mariñeiro reflexivo e consciente do

medio no que traballaba. Cando contactamos con el tiña 89
anos e conservaba unha caderno de marcas (método antigo de localización que se estabelece a través de marcas e coordenadas cruzadas ), escrito
integramente en galego ao re-

dor da década dos 40. Ese caderno representa a tradición
oral pasada a papel. Ten 150
topónimos máis que calquera
carta náutica da ría de Baiona.
Ese home sabía de memoria
uns 100 quilómetros cadrados
dos fondos do mar de Baiona.G
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FESTAS E TRADICIÓNS

Rancho de Reis.

Danzas tradicionais.

Un Nadal diferente
Hai unhas décadas, estas festas eran
unha miga diferentes. Agora hai colectivos
que queren recuperar esas tradicións
Lara Rozados

A

o longo de todo o
mundo, varios personaxes teñen a difícil tarefa de espallar
agasallos por todas as casas
dos cativos. Na península e
noutros países europeos como
Alemaña séguese a tradición
católica dos Reis Magos. A primeira referencia deles aparece
no Evanxeo segundo San Mateu, no século VII aparecen
nun Códice da Biblioteca de
París, e a primeira vez que se
menciona o seu nome é no século IX. Pouco sabemos de
Melchor, Gaspar e Baltasar: hai
quen di que podían ser astrónomos babilonios, e que o ouro, o incenso e a mirra que lle
levaron respectivamente ao
meniño significaban realeza,
divindade e sufrimento (o que
lle agardaba na Cruz). Estas figuras teñen un papel sancionador: se os cativos se portan

ben, traerán todo o que se lles
pida, e se non, un anaco de carbón...
Por que carbón? Resulta curioso que noutras tradicións
este elemento sexa precisamente símbolo de abundancia, e non estea connotado negativamente. En Cataluña teñen o Tió (un tizón). É un toro
de leña ao que se lle empeza a
dar de comer cada noite dende
o día da Inmaculada (8 de decembro), e se tapa cunha manta para que non pase frío. O día
de Nadal ponse ao lume e fáiselle “cagar” os agasallos que
ten dentro, despois de tanto
comer. Os cativos da casa zorréganlle con paus mentres entoan certas cancións, e o Tió
bota agasallos como turróns,
galletas... Nas tradicións catalás teñen unha simpática querenza por personaxes escatolóxicos (busquen entre as figuras
do Belén o Caganer, un boneco cos pantalóns baixados e

barretina que se dispón a defecar por Terra Santa adiante).
Seguindo co lume do fogar
e a simboloxía do carbón e a
leña, na zona cantábrica teñen
ao Esteru (leñador) e en Euskadi existe a figura do Olentzero. A etimoloxía deste personaxe, segundo Lope de Isasi
no século XVII, pode vir das
palabras onen, “bo”, e zaro,
“tempo”. Representa, xa que
logo, as “boas épocas”, cando
non vai faltar a calor no fogar.
Resulta curioso que o que para
os Reis Magos é un castigo, para os nenos das zonas rurais
sexa símbolo de abundancia,
de fartura.

‘VAI VIR O APALPADOR A PALPARCHE A
BARRIGUIÑA...’ En Galiza temos
tamén un carboeiro xeneroso:
o colectivo compostelán Gentalha do Pichel leva adiante
unha campaña para recuperar
a figura do Apalpador, un xigante esfarrapado e con boina
que fuma en cachimba, como
vemos nos debuxos de Leandro Lamas. Foi estudado por
José André Lôpez Gonçález
nalgunhas comarcas da alta
montaña luguesa: no Courel,
en Lóuzara e no Cebreiro, e,

’’

OApalpadorbaixaaúltima
noite do ano ás casas, para
lles apalpar as barrigas ás
criaturas”

’’

Nastradiciónscatalás
teñen unha simpática
querenza por personaxes
escatolóxicos”

como sinala Lôpez que menciona Jesús Rodríguez López
en Supersticiones de Galicia
(1910), tamén en Becerreá e
Cervantes. O Apalpador baixa
a última noite do ano ás casas,
para lles apalpar as barrigas ás

? UERE SABER MÁIS?

A Gentalha do Pichel:
agal-gz.org/gentalha/
Artigo de José A. Lôpez Gonçález
no Portal Galego da Língua:
agal-gz.org/modules.php?name=
News&file=article&sid=3382

criaturas e comprobar se estaban ben mantidas. Dilles “Así,
así esteas todo o ano”, e déixalles unha présa de castañas. En
decembro do 94, Lôpez recolleu unha cantiga dunha informante de 79 anos: “Vaite logo
meu/miña meniño/meniña /
marcha agora para camiña /
que vai vir o Apalpador / apalparche a barriguiña...”
Lôpez Gonçález atopa a orixe destes costumes nun rito
panindoeuropeo que se perde
na noite dos tempos: o de
acender a torada de Nadal, na
noite do solsticio de inverno.
As cinzas deste lume terán propiedades máxicas e protectoras. Como acontece cos magostos ou o San Xoán, atopamos aquí unha festa pagá relacionada cos ciclos do ano que
foi logo cristianizada.

PORQUE HAXA PAN TODO O ANO. E o
Apalpador, como o Olentzero
ou o Esteru, amosa “caracteres
apotropaicos” (que botan fóra
os influxos malignos): “Todos
os etnólogos concordan en
que a queima do toro ten unha
ligazón ineludíbel coas representacións solares”, explica Lôpez Gonçález. “Mesmo a árbo-

40-41 magazine.qxd

16/12/08

22:38

Página 3

ANOSATERRA
18-24 DE DECEMBRO DE 2008

MA G A Z INE.41.

MA G Az

O Tíó Nadal, de Catalunya.

re de luces, tan usual hoxe en
todos os fogares urbanos, e
que veu a nós dende a Xermania, non é máis que a vella
queima do toro de Nadal, deformada por unha comercialización abusiva”. No seu estudo sobre o Apalpador, apunta

que, “coas funcións atribuídas
de carboeiro, cortador de árbores, subministrador do lume e
doador de castañas, posúe as
mesmas virtudes apotropaicas
postas na queima dos madeiros, isto é, anunciadoras da fartura, da protección e da alianza

coa boa fortuna”.
Mesmo o feito de que o
Apalpador se alimente de xabarín entronca cun costume
xermánico que aínda se mantén en Suecia e Dinamarca: co
último trigo recollido no ano,
fan un pan con forma de cocho
(o porco de Nadal). Lôpez sinala rituais precristiáns en que se
sacrificaba un rancho, e non
hai máis que pensar no noso
San Martiño, ou na mata do
porco en xeral, tamén en datas
relacionadas co solsticio de
inverno (xa polos magostos ou arredor do Nadal).
Daqueles carboeiros
preocupados por lles levar aos cativos o máis básico, calor e mantenza, ao consumismo dos nosos días, moito choveu. Agora o carbón é de
mentira, e os Reis Magos tráeno como penalización por se
portar mal (terá este “castigo”
un aquel de mofa con respecto
aos cativos de zonas rurais, ou
ás xentes que pasaban frío e fame?). O resto dos agasallos son
bens materiais, polo xeral comercializábeis e hiperpublicitados. Cando non son os Reis,
na noite do 5 para o 6 de xaneiro, é Papá Noel, que vén na
Noiteboa. Inspirado se cadra

na tradición danesa de San
Nicolás (que viviu no século IV en Anatolia),
o ancián repoludo
que viaxa en zorra
e bota agasallos
pola cheminea
cobrou cada vez
maior importancia, e hoxe é toda
unha icona do
consumismo do
Nadal.G

O Olentzero vasco.

O Apalpador sae á rúa
O ano pasado, a comisión de memoria histórica da Gentalha do Pichel iniciou unha campaña para recuperar a figura do Apalpador.
“Contamos co deseño de Leandro
Lamas”, explica Paulo Rico, e a campaña espallouse sobre todo a través
dos centros sociais. “Nun primeiro
momento, non quixemos espallalo
demasiado nos medios, porque temíamos que se convertese na “Saia
da Carolina”, que dende que sae no
Luar fixo que se perdesen as moitas
versións que había. Non queriamos
que a xente maior atopase o seu
Apalpador televisado”.
Para este ano, teñen preparado,
amais dun novo deseño, unha ruada para o día 24. “O Apalpador sairá
cando menos en Lugo, Compostela, Vigo e Pontevedra”, conta Paulo.
“Sacamos tamén unhas luvas, e temos preparados uns obradoiros
para elaborar brinquedos artesanalmente. O que tentamos é vincular a figura do Apalpador a un Na-

’’

OApalpadordehoxe
trae agasallos,
pero na súa liña”
dal menos consumista, que os agasallos sexan elaborados, ou, cando
menos, adquiridos por medio do
comercio local”. Non tiña sentido xa
quedar nas castañas. O Apalpador
de hoxe trae agasallos, pero na súa
liña: “tentamos que a tradición sexa
útil, e que evolucione normalmente. É importante é vincular esa figura de noso co anticonsumismo,
que non sexa instrumentalizada”.
Era moi pouco o que se sabía sobre este carboeiro: “a nivel científico,
tiñamos só o texto de José André e
unha mención á “noite da apalpadeira” nun libro de etnografía moi
antigo. Así que collemos o coche e
marchamos para o Courel. Alí, en
Doncos, nas Nogais, sobre todo en

Romeor do Courel, en calquera bar
que entres non tarda en saír o tema.
Iso si, cambia en cada parroquia:
nunhas é a noite do 28, noutras a do
31, nuns sitios deixa chourizos na
vez de castañas, e noutros lugares,
mesmo o empregan como un “cocón” para asustar os cativos e que
marchen cedo para a cama”.
Diferentes versións dun mesmo mito, pero o máis probábel é
que a data de celebración orixinaria fose no solsticio, e acabase desprazándose a visita do Apalpador,
por mor da Noiteboa, até o San Silvestre (última noite do ano). “As
testemuñas de informantes poden achegar datos contraditorios,
pero a etnografía apóiase moito
nas cantigas, nestes casos, e moitas falan da “noite do noso Señor”,
a do 24 para o 25”. En calquera caso, o Apalpador está a ser recuperado con cada vez maior interese, e
con el, toda unha carga simbólica
referida a outro nadal posíbel.G
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COMARCAS DE GALIZA

Muros, miradoiro
do Atlántico

A erosión deu lugar a suxerentes formas labradas na rocha granítica. Vista desde o Pindo sobre o mar de Fisterra.

Presidida polo macizo do Pindo, a comarca de Muros
ocupa unha zona de transición entre as Rías Baixas e as
Altas. A nova entrega da colección 'As comarcas de Galiza'
repasa o seu patrimonio natural e etnográfico
M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

C

os seus máis de 600
metros de altura, o
monte Pindo preside
a comarca de Muros,
que engloba o concello do
mesmo nome e o de Carnota.
Del, Otero Pedrayo escribiu
que era o Olimpo dos celtas e a
memoria colectiva argallou
centenares de lendas que mesmo lle atribúen ás súas pedras
propiedades de fecundidade.
Foi testemuña de loitas entre
romanos e castrexos, das revoltas irmandiñas e deu acubillo a
fuxidos republicanos tras o golpe de Estado do 36. Na actualidade é un dos principais obxectivos de sendeiristas de todo o
país, tanto pola espectacularidade das formas que o vento e o
salitre crearon nas pedras, como polas súas vistas ao Atlántico. Representa, ademais, un
dos eixos centrais dunha comarca eminentemente costeira, cun relevo que pasa en pouca distancia dos 0 aos 500 metros de altitude e que ocupa unha zona de transición entre as
Rías Baixas e as Altas.

Edicións A Nosa Terra repasa na nova entrega da colección ‘Comarcas de Galiza’ o patrimonio natural e etnográfico
desta comarca “de grande interese paisaxístico”, segundo os
autores do volume, na que se
atopan os espazos protexidos
de Carnota e de Monte Louro,
que gozan da denominación
de “Lugar de Interese Comunitario”. Ademais, conta tamén,
coa reserva mariña Os Miñarazos, con máis de 1.200 hectáreas, promovida polos mariñeiros co fin de recuperar especies
fundamentais para a economía

da zona e coa praia máis longa
de Galiza, en Lira.
Con formato de guía, o libro
ofrece información básica sobre
o concello de Muros e o de Carnota e está ilustrado con gran
cantidade de material gráfico.
Inclúe indicacións e rutas para
achegarse aos espazos naturais
máis destacados da comarca e á
súa arquitectura popular, relixiosa e civil.
Muros recunca, ademais, na
relación que secularmente estableceron os habitantes co
medio natural e enumera os
achados arqueolóxicos máis

Caldebarcos acolle un pequeno porto ao pé dos restos das factorías de salga.

Carnota desde o monte das Forcadas.

importantes da zona. Entre eles
sitúase a estación rupestre de
Muros, unha das máis destacadas de Galiza, con quince localizacións da Idade de Bronce,
sobre todo nas parroquias de
Louro, Muros e Serres.
Dentro do patrimonio artístico e etnográfico, o concello de
Muros destaca polo bo estado
no que se conservan as casas
de mariñeiros con arcos e galerías e pola igrexa parroquial de
San Pedro, datada nos séculos
XIV e XVI. Non correron a mesma sorte o forte e a torre, levantadas en 1520 por orden do arcebispo Alonso III de Fonseca
no Monte Louro (outro dos miradoiros naturais da comarca)
para protexer a entrada da ría
de piratas e normandos, dos
que non se conserva nada.

FERVENZA CON HORARIO. Muros é
ademais unha comarca na que
abunda os saltos de auga, pero
a fervenza do Xallas, a máis importante de todas, pasará a historia recente do país, non por
ser das poucas en Europa que
desembocan deste xeito sobre
o mar, senón porque a súa caída está programada. Do 21 de
xuño e o 21 de setembro ábrese
parcialmente para os turistas
os sábados e domingos entre as
12h30 e a 13h30. A finais da década instalouse unha central
hidroeléctrica que reduciu a
súa canle á mínima expresión.
A pesar de todo, mantéñen-

’’

OconcellodeMurosdestaca
polo bo estado no que
se conservan as casas
de mariñeiros con arcos”

’’

Nadesembocaduradorío
Valdexeira, vén de ser
rehabilitado como centro
cultural o muíño de marea
do Pozo do Cachón”

se vivas na memoria colectiva
lendas como a que conta que
detrás da fervenza existía unha
porta máxica vixiada por bruxas. O mozo que se atrevía a pasar chegaba debaixo do río e, en
compensación á fazaña, podía
casar cunha princesa e acadar
gran fortuna.

MUÍÑOS DE MARÉ. Ademais do
aproveitamento da terra e do
monte, o mar foi fonte fundamental de recursos e de riqueza
na comarca de Muros. Na actualidade, a pesca segue a ocupar un papel destacado na economía da zona, co porto de Muros como referente do distrito
pesqueiro. En areais nos que
abundan as algas, como na Costa da Cabra, incluso se colleitan
estes recursos para a industria.
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Carnota desde o monte das Forcadas.

Na parroquia de Serres, na
desembocadura do río Valdexeira, vén de ser rehabilitado
como centro cultural o muíño
de marea do Pozo do Cachón,
outro xeito de aproveitamento
do mar. Foi construído no primeiro cuarto do século XIX e
preséntase como un dos muíños de maré máis grandes do

Estado. A súa planta rectangular contaba cunha zona para
moer e con almacén. Nesta última parte funcionaron, a comezos do século XX, os Baños
de Santa Rita, especializada na
curación de enfermidades a
base de mergullos en augas
mariñas temperadas e algas.
Dentro das iniciativas que se

están a levar a cabo para dinamizar a comarca destaca a da
confraría de pescadores de Lira.
O colectivo ten en marcha un
proxecto de turismo activo para
dar a coñecer a vida do mar e
potenciar o mundo mariñeiro
da zona con visitas guiadas e
viaxes acompañando aos mariñeiros nas faenas de pesca.G

En Carnota están os dous hórreos máis longos de Galiza (máis de 34 m.). O hórreo de Lira na imaxe.

O canastro máis longo de Galicia
Dentro da arquitectura popular merecen atención especial
polas súas dimensións os canastros carnotáns, especialmente o de Carnota e o de Lira que rivalizan en dimensión. Ambos superan os 34
metros de lonxitude e os dous
foron construídos no século
XVIII nas casas reitorais destas parroquias, para gardar os
cereais e outros produtos da

terra. Antes da desamortización do século XIX, a Igrexa
posuía as mellores terras e recibía, en especies, as rendas
que debían pagar os campesiños que as traballaban.
O de Carnota, considerado
Monumento Nacional, é o
hórreo máis grande de Galiza.
Conta con 22 pares de pés e,
segundo as inscricións, foi
obra do arquitecto Gregorio

Quintela. O canastro inscríbese dentro do conxunto arquitectónico conformado,
ademais, por un pombal, a
igrexa de Santa Comba e a casa reitoral.
O hórreo de Lira, de feitura
similar, consérvase en peor
estado. A súa construción parece evidenciar a existencia
de rivalidades entre as dúas
parroquias.G

O Pindo, museo ao aire libre
O Pindo, o macizo máis elevado da zona norte da comarca, aglutina tal cantidade
de restos arqueolóxicos, lendas e de pedras singulares na
súa superficie que se ten convertido nun verdadeiro museo ao aire libre.
Nos seus cumios topáronse restos de xeracións prehistóricas, petroglifos, pedras de
castelos destruídos na revolta
irmandiña (Penafiel e O Pedrullo) e aínda se contan numerosas lendas relacionadas
con serpes de sete cabezas,
tesouros agochados, fadas e
sacrificios. Os veciños comentan que, até hai pouco,
se facían ritos de fertilidade
nas proximidades das rochas
antropomorfas.
Numerosos historiadores
clásicos fan referencia a este
monte. O Padre Sarmiento,
no século XVIII, fala das ruínas dos castelos e de pedras
con propiedades máxicas e
con poder para facer que as
mulleres casaran e as nais tivesen bo parto e abundancia
de leite. Para Otero Pedrayo,
o Pindo foi o Olimpo Celta, o
monte sagrado dos celtas galegos.
A erosión deu lugar ademais a bolos, penedos, paredes lisas, pías e pedras con
formas espectaculares que

espertaron durante séculos a
imaxinación dos nosos antepasados, que se atopa na raíz
de moitas lendas.
Ao alto do monte só se pode acceder a pé, desde as poboacións do Pindo ou Fieiro.
Dende a vila do Pindo, detrás
da igrexa, parte o roteiro que
ascende ao Pedrullo e Moa.
Dende a aldea de Fieiro, sae a
outra ruta, máis curta, que leva até a Moa.G

Canón do Xallas ao pé dos montes
de Buxantes.
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M2: T4
s pontellas
da Terminal
Internacional
Nº4 do
Aeroporto de Barajas en
Madrid están cheas de
despedidas, de urxencias,
de posibilidades.

A

Cargar unha maleta
permite imaxinar
que se arrastra unha casa.
A medida do desexo
non pode ser capturada.
Eu estou por baixo
e observo, capturo
sombras, rastros,
pensamentos; todo vai,
todo volve. Todo ocurre
por enrriba de min, nas
pontellas transparentes.
Unha saída pode ser
un encerro.G
España-Arxentina 2008

Graciela Sacco

Datos Persoais

Graciela Sacco
Artista visual arxentina que
emprega a fotografía, o vídeo
e a instalación.
Ten exposto nas Bienais de
Venecia 2001, La Habana 1997 /
2000, Mercosur 1997, São Paulo
1996, e Shanghai 2004. No 2000
expuxo na Fotobienal de Vigo e,
en 2006, a colección Do Trinque,
do Centro de Estudos
Fotográficos, publica un libro
coa súa obra.
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EXERCICIOESAÚDE.

Que é o que
podemos
adestrar?

Fistulina hepática.

COGOMELOS.

Lingua de boi
Este cogomelo recibe os nomes populares de lingua de
boi ou lingua de vaca, segundo os lugares de Galiza nos
que aparece. Unha das súas
características máis senlleiras
é que se trata dun dos poucos
cogomelos que medran nos
troncos das árbores que ten
interese culinario, debido a
que na maior parte dos casos
son tóxicos ou moi duros, ao
adquiriren as propiedades coriáceas das árbores nas que
medran e, sen ser velenosos,
non achegan nada á cociña.
De degustalos, tense a sensación de que se está a comer un
anaco de madeira. A Fistulina
hepática é unha das poucas
excepcións, posto que é un excelente comestíbel, incluso en
cru. Ademais é única no seu
xénero e moi fácil de distinguir.
O sombreiro é unha masa
carnosa e viscosa de entre dez e
20 centímetros de diámetro,
por dous ou tres de espesor,
con forma de lingua ou ril, estendido en semicírculo e formado por papilas cunha coloración que vai dende a cor vermella-sanguínea até unha cor
que recorda ao fígado.
Non ten lamelas, debido a
que o himenio (parte inferior
do sombreiro) está formado
por tubos finos, facilmente separábeis, curtos, cilíndricos e
amarelentos, que rematan en
poros pequenos, redondos, de
cor rosada ou crema e que se
manchan ao tocalos.
O pé é lateral, curto e groso,
aínda que por veces mesmo

pode carecer del, pegado á árbore. A cor é das mesmas tonalidades que presenta o sombreiro e está recuberto de papilas avermelladas.
A carne é maciza, fibrosa, espesa, con veas radiais, cheas de
líquido e de cor sangue. A principal característica do seu sabor
é o acedo.
O hábitat principal deste cogomelo, que medra de forma
parasita (a costa doutro ser vivo, que pode acabar por morrer) e tamén saprófita (que se
desenvolve a partir de materia
orgánica en descomposición),
sitúase sobre tocóns ou troncos
de carballos ou castiñeiros. A
súa localización pode darse
tanto na parte inferior do tronco como a varios metros de altura do chan.
Como dixemos, é comestíbel, excelente, para moitos autores, cando está nas primeiras
fases de crecemento, incluso se
emprega cru en ensaladas. Preparado en guiso, conservado
en aceite ou nunha vinagreta
adquire gran sabor. Non obstante, unha vez que este cogomelo medra e se fai adulto vólvese insípido e moi duro, como
se fose unha parte máis do
tronco, polo que é mellor non
consumilo.G
Alexandre Mínguez

Xeralmente, cando se fala de
adestramento pénsase en exercicio físico ou en deporte, parecera que calquera outra actividade queda fora do considerado
adestrable. Isto dista moito da
realidade e forma parte do descoñecemento ou dos tópicos.
Neste texto queremos sinalar algunha das actividades que
resultan adestrábeis e facilitan
unha mellor calidade de vida.
Non son todas as posíbeis senón unha breve relación pero
se nos paramos a analizar seguro que atopamos moitas outras.
Para comezar diremos que
estudos recentes demostraron
que as emocións se reflicten claramente latexo por latexo no ritmo cardíaco, recibindo o nome
de variabilidade do pulso cardíaco ou VPC. A análise da VPC é recoñecida como unha ferramenta moi poderosa para medir a dinámica do sistema nervioso,
sendo tamén un indicador do
nivel de estrés. Noméase como
coherencia cardíaca alta cando a
VPC da persoa é equilibrada.
Pois ben, a adquisición desta coherencia pódese adestrar de forma que, tanto doentes, como
persoas sen doenzas, adquiran
un nivel adecuado para previr
problemas cardíacos e mellorar
a xestión emocional. Evidentemente isto repercute no estado
físico xa que se pode reducir a
tensión arterial, aumentar a taxa
de DHEA (“hormona da xuventude”) ou reducir o nivel de cortisol que ten relación co envellecemento da pel, a perda de memoria ou da concentración.
Outro aspecto que tamén podemos adestrar é o cambio. Dito
así sona raro pero na vida danse
multitude de situacións que solicitan un cambio. Cambio de hábitos, como o fumar, as distintas
actividades rítmicas, como as comidas ou o momento de evacuar
os restos destas, o cambio de emprego, a aprendizaxe de novas
habilidades no posto de traballo
como pode ser aprender a manexar un programa informático,
etc. Hai cambios forzosos e outros que acontecen de forma na-

tural pero a reacción maioritaria
é de rexeitamento, confusión e
un elevado estrés. Se planificamos modificacións progresivas e
o facemos de forma sistemática,
encontraremos moito máis doado enfrontarnos a situacións que
implican novidades en principio
altamente estresantes.
A memoria e as distintas habilidades cognitivas son tamén
susceptíbeis de adestrarse conseguindo manifestas mellorías.
Pero non mellorías illadas senón
como parte dun conxunto formado polo corpo, sen a tan manida división mente-corpo. A estruturación espazo-temporal, o
esquema corporal, o equilibrio, a
motricidade bilateral ou a habilidade manual, non son factores
físicos senón motrices, isto é,
que esixen participación de multitude de estruturas corporais
para levarse a cabo. Unha persoa
que adestra o manexo de obxectos coas dúas mans favorece a
integración dos hemisferios cerebrais. Si esta mesma persoa
practica o cálculo de tempos á
vez que se está a mover ou trata
de coordinar a respiración cós
movementos físicos de diferente
intensidade, está adestrando o
corpo como unidade dotada de
significado que perfecciona o
seu funcionamento e consegue
uns maiores niveis de calidade.
Os principios do adestramento non son só aplicábeis á
actividade física ou ao deporte;
o seu campo é moi amplo e os
beneficios que se poden conseguir moi rendíbeis. Os ámbitos
nos que se pode traballar segundo estes principios son moi
extensos, sobre todo se temos a
capacidade de aumentar as nosas miras e non reducimos o
adestramento a unha rutina de
exercicio que remata por ser
aburrida e pouco edificante.
Podemos adestrar en moitos
campos controlando intensidade, frecuencia, tempo, repeticións, carga, etc. Pensade en que
elementos da vosa vida podedes
aplicar estes elementos e veredes
que non é moi difícil se temos un
pouco de imaxinación e algo de
axuda. Dende aquí gustaríanos
convidarvos a que nos comuniquedes os sectores nos que vos
sería preciso afrontar un adestramento e así poder axudarvos.G
Xurxo G. Ledo

jgledo@gmail.com

Feira do Capón de Vilalba, Lugo.

FESTASEXANTARES.

Un par de capóns
de Vilalba
Noutro tempo utilizouse o capón de Vilalba coma unha prebenda coma pago de rendas. A
medida que pasaron os anos,
que nos primeiros días do inverno reunía a cebadores de galos da comarca, converteuse
nun evento comercial, perdendo así a súa inicial finalidade. A
partir dos anos sesenta e comezos dos setenta transcendeu
das fronteiras chairegas e comezou a coller auxe estatal e incluso internacional. Cada 21 de
decembro reúnense no centro
da capital da comarca os principais criadores deste animal, típico do Nadal, que pretende
animar días despois as mellores
mesas do país.
Despois de pasar pechados
no capoeiro durante máis dun
mes, os pitos son sangrados por
unha man especialista para logo
ser trasladados ao recinto feiral
vilalbés, que se empraza dende
1991 nos aparcadoiros da Praza
da Constitución. Alí, dende primeiras horas da mañá dánse cita vendedores e compradores
da máis diversa procedencia,

46-47 comer, viaxar.qxd
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poxando a canto se paga o par,
venda tradicional dos exemplares, aínda que tamén se poden
mercar por peza individual. Os
prezos varían moito, en función
da calidade, pero tamén hai
quen os adquire polo seu tamaño. Pero un bo par de capóns
pode custar entre 180 e 300 euros ou incluso moito máis.
Unida á tradicional feira coa
que principia o Nadal chairego, encadease todo un programa de actos no que non falta o
pregón, na tarde anterior ao
evento, así coma a elección dos
tres mellores pares de capóns e
até a degustación deste prato
navideño que converten a capital da Terra Chá nun dos
principais focos de atracción
de Galicia. Os mellores pitos
van parar todos os anos a distinguidos vilalbeses, entre os
que non faltan nunca Fraga Iribarne e o Cardeal Rouco Varela. Así mesmo, tamén foron
agasallados con este tradicional manxar os ex-reitores da
Universidade Compostelá, Ramón Villares e Darío Villanueva, así como o actual bispo da
diocese de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, sobriño e afillado do presidente da Conferencia Episcopal.
Despois, a comer capón,
tanto se se trata dun bo restaurante coma se se fai despois de
adquirido na feira vilalbesa, coas receitas que se regalan aos
clientes no momento de facer
efectiva a compra.G
Antonio Cendán

VIÑOTECA.

Alcouce
Adega Chao do Couso.
Ribeira Sacra. Mencía.
O Bibei foi durante muito tempo un río esquecido entre montañas, as máis altas de Galiza,
sucando terriñas estremas das
súas respectivas denominacións: dunha beira as parroquias valdeorresas do Bolo e da
outra o recanto menos coñecido da Ribeira Sacra como son as

Ribeira Sacra.

terras de Trives e Manzaneda.
Pero no caneo destas montañas
o Bibei deixa vales con ladeiras e
socalcos de viñedos cunha longa historia dos que na actualidade saen algúns dos mellores
godellos, da banda de Valdeorras, e o mellor tinto da Ribeira
Sacra que teña probado, coma
é este Alcouce.
Recordo unha conversa con
Luís Anxo Rodriguez, actual presidente do Consello Regulador
do Ribeiro, hai máis ou menos
dez anos na que falabamos destas terriñas de Trives e aventurabamos que delas sairían algúns
dos mellores tintos do país.
ALCOUCE 2006. Elaborado pola
adega Chao do Couso nas Terras de Trives-O Caneiro-Val do
Bibei con mencía. Podese atopar en viñotecas a uns 20 euros.
A cor brillante da sua imaxe é
o a da cereixa ben intensa. Os
seus aires mesturan a esencia
mineral coa froita negra e os recordos da flor e as follas secas entre a terra húmida, con sutilidade van aparecendo un especiado fino en negro e a aromática
das herbas e dos matos, para o final un café suave coa lixeira cremosidade da madeira. Se os
seus aromas compracen de
abondo o seu gusto é deliciosa-

mente saboroso, fresco, longo e
cálido.
Acompañeino dunha cacheira da Caniza con chourizos
varios de Lugo e os impresionantes grelos de Santiago.G
Antonio Portela

BENCOMER.

Cociña sostibel
Restaurante Taybe.
Avenida de Galicia, 40. As Pontes.
Teléfono: 981 450 317.
Prezo menú:10 euros.

Nunha vila como As Pontes, onde agro e industria conviven tan
fortemente, non podían faltar
bos lugares onde deleitar o padal. Un destes espazos e o Taybe, un restaurante céntrico, de
coidada decoración e servizo,
que traballa tanto o menú dia-

MAGAZINE.47.

rio como unha completa e variada carta de especialidades
desde a que oferta peixes frescos e carnes, especialmente
tenreira e cordeiro.
Do menú diario, fundamental nunha vila tan dependente
de traballadores industriais,
destacar o seu equilibrio, a súa
presentación e a súa axeitada
elaboración. Cando cada día se
fai máis difícil ofertar un menú
completo e de calidade a un prezo equilibrado, no Taybe non
está lonxe de acadalo ao conxugar doses do receitario tradicional galego como fabas, verduras, carnes estofadas o peixes á
grella, con apostas innovadoras
nas que, sempre, se usa como
base o produto fresco.
Agora que tantos locais gastronómicos abren e pechan as
súas portas, incapaces de subsistir ante os rigores da economía, os fogóns de Taybe dan
exemplo dunha cociña sostíbel
con valor engadido para o seu
entorno.G
Xosé Rey
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O teatro infantil vive nestas datas de Nadal o seu apoxeo nas programacións teatrais. Na imaxe, A rúa
dos pantasmas, que se pode ver no
coruñés Teatro do Andamio.
Coordenado por Gonzalo Vilas
AMES
¬TEATRO. Polgariño. Versión en
títeres do clásico da literatura infantil, a cargo do grupo Artella alla escala 1:5, o martes 23, ás 17:00, na
Casa da Cultura do Milladoiro.

Curros Enríquez.

O ano
de Laxeiro,
Blázquez,
Curros...
Todos os anos son “O Ano de..”, e
sempre hai algún nacemento ou
pasamento que conmemorar,
mais este que agora escapa non se
pode negar que concitou tres efemérides moi notabeis na nosa historia cultural. Os rezagados teñen
oportunidade de achegarse ás
respectivas e últimas citas, en
forma de exposicións, coa obra
deste trío sobranceiro.
O centenario de Laxeiro está
presente aínda nas exposicións de
Pontevedra (O primeiro Laxeiro, no
Museo de Pontevedra, e Debuxando a Laxeiro, interpretación
doutros artistas na Fundación
Caixa Galicia). Tamén permanece
aberta a exposición no Parlamento
Galego de Santiago, De Vigo a Bós
Aires, xunto a outros autores galegos de posguerra.
Con Álvarez Blázquez, ao contrario que con algún nome ao que
se adicou tamén o Día e ano das
Letras Galegas, semella que faltou
tempo para abranguer toda a súa
obra multifacética, como escritor,
editor, historiador e etnógrafo, dinamizador cultural...A exposición
A palabra e os días finaliza a súa singladura na súa vila natal de Tui.
Tamén na vila que veu nacer a
Curros Enríquez, Celanova, remata a súa xeira a exposición itinerante sobre a súa senlleira figura,
no centenario do seu pasamento,
acompañada dunha intervención
pictórica e audiovisual, ambas na
Casa dos Poetas.

O BARCO
¬TEATRO. A verdadeira historia dos irmáns Marx. O grupo
Teatro Meridional está integrado
por profesionais procedentes de varios países. Aquí parten dos famosos irmáns para crear unha comedia
de hoxe en día.O venres 19, ás 21:00,
no Teatro Municipal Lauro Olmo.
BUEU
¬EXPO. Historia da navegación. 90 modelos ( barcos fenicios,
gregos, a vela ou motor). Mostra
permanente no Museo Massó.
¬MÚSICA.Hendrik Röver &
Los Esqueletos . Rock acústico
que nos chega dende Cantabria,
co líder dos Deltonos. O domingo
21, ás 21:30, entrada a 6 euros, no
Pub Aturuxo.
CAMBADOS
¬MÚSICA. Antonio Vega . O exmembro da lembrada Nacha-Pop
está este venres 19, ás 23:30, entrada a 20 euros, no Auditorio da
Xuventude.
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.
¬TEATRO. Os músicos de Brenes. Baseada no clásico conto dos
irmáns Grimm, monicreques polo
grupo Buho y Maravillas. O luns
22, ás18:00, no Auditorio Municipal.
¬TEATRO. Golulá. Obra infantil de
grande éxito nesta tempada pasada, representada polo grupo Galitoon. O martes 23, ás 18:00, no Auditorio Municipal .
CARBALLO
¬TEATRO. Os músicos de Brenes. Baseada no clásico conto
dos irmáns Grimm, teatro de títeres a cargo do grupo Buho y Maravillas. O domingo 21, ás18:00,
na Casa da Cultura.
CELANOVA
¬EXPO. Curros/O divino Sainete. A exposición sobre Curros
finaliza o ano na súa vila e casa natal.Os artistas Lina Cofáne Manuel Sánchez-Algora montaron
a mostra pictórica-fotográfica O
Divino Sainete. Ambas están até o
31 deste mes na Casa de
Curros/Casa dos poetas.

¬ ARTE/FOTO
Neorrealismo. A nova
imaxe en Italia, 1932-1960
Incluída no festival PHotoGalicia
08, a exposición testemuña o difícil período que atravesou Italia
durante eses 30 anos.
A mostra arrinca con imaxes de
comezos dos anos trinta cando
Mussolini comeza a utilizar a fotografía como un medio de comunicación de masas ao servizo da ditadura, tratando de mostrar a suposta realidade dunha Italia
moderna, á vangarda dos tempos.
En contraposición xorden unha
serie de fotógrafos que captarán
cos seus cámaras esa nova realidade dunha Italia diversa; fotógrafos que deciden plasmar a cara
dun país que viviu a desigualdade, a depresión e que non só
perdeu unha guerra, senón a ilusión e o orgullo, e que a través da
rotundidade e expresividade das
súas imaxes denuncian a pobreza,
o paro, a desesperanza. A realidade social, en suma, dos anos de
difícil posguerra.
Máis de 200 fotografías per-

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.Dinosauros. Xigantes da
Patagonia. Realizada totalmente
en 3D, permite vivir a Experiencia
IMAX e sentirse parte desta incrible
viaxe ao mundo dos grandes saurios.
Do 21 ao 31 deste mes, ás 18:00 de
luns a venres (galego), máis sesións
na fin de semana, entrada 1 euro. No
Cine IMAX Domus.
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 18
David Lean
20.30 h. Un espíritu Burlón (Blithe
Spirit, 1945). 96´. VOSE.
Venres 19
A Utopía Ianqui
20.30 h. What do you think about
the War in Iraq?(Michael Galinsky e
Stephanie Pierce, 2004); Occupation
Dreamland(Garrett Scott e Ian Olds,
2005). 83´. Vídeo / Cine. VOSG.
A Utopía Ianqui / After Hours
23.00 h. Who’s Bozotexino?. Bill Daniel, 2005. 56´. Vídeo. VOSG.
Sábado 20
Historias de cine para nenos
18.00 h. Azur e Asmar. Michel Oce-

Fragmento dunha foto de Mario Cattaneo, Calexas de Nápoles (anos 50).

tencentes a traballos doutros 75
fotógrafos, acompañadas por
materiais de distintos formatos,
seleccionados pola comisaria Enrica Viganó, ofrécennos un bó
motivo para achegarnos á exposición.
Ao longo dela poideron verse
filmes emblemáticos de Lucino
Visconti, Vittorio de Sica, Rossellini e Fellini. Películas que deron

lot, 2006. 99´. Versión castelá. Entrada
gratuíta.
Extraterritorial
20.30 h. 10 Cinexperimentos. (Antoni Pinent, 1995-2008). 45´ aprox.
Entrada gratuíta.
Luns 22
David Lean
20.30 h. Cadeas rotas (1946). 118´.
VOSE.
Martes 23
David Lean
20.30 h. Cadeas rotas(1946). 118´.

nome ao movemento artístico
neorrealista, termo tan empregado para outras manifestacións
noutros lugares. Imaxes que remiten á nosa memoria fílmica e histórica máis profundas, fortemente evocadoras, coa forza expresiva do espido branco e negro.
Sede Fundación Caixa Galicia de
Ferrol , até o 5 de xaneiro.

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.
Codeco.Proxecto videográfico de Belén Montero e Juan Lesta. Até o 8 de
xaneiro, na Fundación Luís Seoane.

Rex Harrison no filme de David Lean Blithe Spirit (1945).
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Simon Norfolk , o fotógrafo inglés que capta coma ninguén o absurdo das guerras, expón as suas fotos no MACUF da Coruña.

¬ MÚSICA

Antonio Vega, durante unha recente actuación.

Antonio Vega
Durante a súa etapa con Nacha
Pop, saíron á luz numerosos temas que terminarían entrando
no cancioneiro popular español,
sobre todo La chica de ayer,
himno da movida madrileña dos
80. En cada un dos seus temas
Antonio facía ao oínte partícipe
dunha historia moi persoal súa, o
que ofrecía un contrapunto moi
interesante á música do seu curmán, Nacho Vega, que se inclinaba cara un pop máis directo e
unhas letras menos metafóricas.
A mítica banda terminaría
por separarse no 1988, aínda
que en 2007 voltarían unirse
para unha xira.
A carreira en solitario de Antonio Vega comezaría marcada
pola súa etapa anterior, da que
sairía como un músico consagrado e moi respectado polos
seus compañeiros de profesión.
Talvez pola ausencia da influencia musical do seu curmán Nacho, a súa música vólvese algo
máis intimista.
Superando fortes problemas
persoais, e a desaparición da súa
compañeira, Vega, con distintos
altibaixos creativos e profesionais, segue hoxe na brecha dos
vellos rockeiros.

Son de Seu
SonDeSeu nace dunha experiencia musical e didáctica realizada
no Conservatorio de Música
Tradicional da Escola de Artes
de Vigo a partir do curso 20012002. Alumnos e profesores forman a primeira orquestra folc de
Galicia. Un total de 35 músicos recrean repertorio tradicional e de
nova composición dende un espirito aberto, un timbre fundamentalmente acústico, instrumentos construidos na súa
maioría no propio país por artesáns mesmo pertencentes á propia orquestra e arranxos contemporáneos na liña do xa clásico
folc galego producidos en exclusiva para a formación polos profesores das aulas do conservatorio, todos eles con longa traxectoria no folc, e baixo a dirección
xeral Rodrigo Romaní. A coidada presencia escénica constitúe de por si un espectáculo orixinal e vistoso. O son, potente e
cheo de enerxía, transmite ó publico mensaxes de ledicia e harmonía, como xa o puxeron a
proba nos concertos que veñen
dando en Galicia. A súa primeira
creación discográfica é Mar de
Vigo, editada en España por Boa
Records.

O venres 19, ás 20:30, n o Auditorio
municipal de Cambados.

O xoves 18,ás 21:00, no Pazo da
Cultura de Pontevedra.

Membros do grupo Son de Seu.

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 nixeriano-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. A sombra habitada.
Exposición de artes plásticas e visuais, onde cohabitan e se interrelacionan distintos soportes artísticos, obra do vasco José Luis Raymond. Até o 28 de febreiro/09, no
Museo de Arte Contemporánea
Unión Fenosa (MACUF).
¬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 construcción
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, no Palexco.
¬MÚSICA. Ú-lo Trío? . O trío galego de jazz e fusión actúa este venres 19, ás 22:30, no Jazz Vides.
¬MÚSICA. III Gala de Baile Solidario. Gala da Escola de Danza
Soul organizada por Intermón Oxfam a favor de Sudán do Sur, onde
esta organización asiste á poboación en necesidades básicas. O venres 19, ás 20:30, entradas 10 euros,
no Pazo da Ópera.
¬MÚSICA. Festival Alter 08. O cartel está formado por CatPeople
(Vigo, Barcelona), Vetusta Morla
(Madrid), Russian Red (Madrid), Remake, Havalina (Madrid), Solos ( A
Coruña), Dj Mendetz (Barna) e Dj
Kinki (Bilbao). O sábado 20, ás 20:00,
entradas 20/22euros, en Expocoruña.

CULLEREDO
¬TEATRO. O merlo Branco. Teatro para o público infantil, polo
grupo Talía, este xoves 18, ás 19:15,
no Edificio de Servizos Múltiples. O
venres 19, na mesma hora e lugar,
Do, re, mi, Mozart xoga aquí,
de Títeres Cachirulo.

Festival de curtametraxes en Ferrol.

¬ TEATRO
Obra (No comment)
Produccións Teatrais
Excéntricas
Dirección:Quico Cadaval
Escenografía: Baltasar Patiño
Son:Bernardo
Iluminación:Baltasar Patiño
Intérpretes: Marcos Orsi, Víctor
Mosqueira, Borja Fernández, Suso
Alonso.
Produccións Teatrais Excéntricas é a mesma compañía que
asina as últimas montaxes teatráis
dos non menos excéntricos Mofa
e Befa, o que nos vai dando unha
pista sobre a liña desta Obra. Nela,
ás ordes de Quico Cadaval, un
equipo de actores vellos coñecidos entre eles, que comparten co
director unha visión teatral común, amén de incontabeis vivencias sobre as táboas.
Na obra, tres operarios proce-

¬MÚSICA. II Xuntanza de
Acordeonistas Nadal 08. Organizada polaAsociación Amigos
do Acordeón, o domingo 21, ás
18:00, entradas a 3 euros, no Fórum
Metropolitano. No mesmo local, o
luns 22 haberá un Concerto de
Cantos de Nadal e Reis, de carácter participativo, ás 21:00, con entradas a 5 e 3 euros.
¬TEATRO.
Obra
(No
Comment). Obra dirixida por
Quico Cadaval, co elenco habitual
de Mofa e Befa máis algún engadido de calidade como Marcos
Orsi. O venres 19 e sábado 20, ás
20:30, no Teatro Rosalía.
¬TEATRO. A Rúa das Pantasmas.Espectáculo de monicreques
polo grupo Títeres Cascanueces,
estará o sábado 20 e domingo 21, ás
12:00, no Teatro del Andamio.

O actor Víctor Mosqueira.

dentes de distintos lugares do
mundo, comparten traballo, lecer,
comida, opinións e vida cotiá, no
nivel 81 dun rañaceos en construción da illa de Manhattan. Moitas
veces, adormecidos ou espertos,
aparécenselle as lembranzas da
súa terra de orixe. Mais a nostalxia,
a ilusión, os soños, e todas esas for-

FERROL
¬CINE. VIII Xornadas de Curtametraxes. Desenvólvense o
martes 22 e mércores 23, con diversas proxeccións que comezan ás
18:00. A mostra continúa en semanas posteriores. No Ateneo Ferrolán.
¬EXPO.Pintura/Fotografía.
Reseña de varias exposicións abertas na cidade:

mas de inconsciencia non deben
durar moito en lugares onde un
descoido pode significar a morte
por caída libre.
A moitos metros sobre o nivel
do chan, os operarios non falan, en
parte polo barullo das máquinas,
en parte pola variopinta procedencia e falas distintas.
É o Babel moderno. Constrúese
contra o ceo e non se entende
quen o fai. Sen necesidade de falar,
dous obreiros encóntranse: un veterano e un novo; o que leva toda
a vida e o que dalgún xeito comprende a política do tixolo, e aquel
outro que, se cadra, tería preferido
ser violinista, economista ou chamán na súa terra natal.
A música de rag-time dun piano
tocando en directo engade atractivo ao tour de force destes grandes actores da escena galega.
O venres 19 e sábado 20, ás 20:30,
no Teatro Rosalía Castro (A Coruña).
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Carlos Blanco , o polifacético artista de Vilagarcía, estará presente
esta semana no Porriño.

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.Pequeno Formato.
Quinta Exposición Colectiva de Artes Plásticas, que será inaugurada
este venres 19, ás 19:00. No Ateneo
Ferrolán.
¬MÚSICA. Marcos Teira. Concerto do guitarrista galego, dentro
do programa Novas Noites, o xoves
18, ás 22:00, entradas a 2 euros, no
Centro Cultural Torrente Ballester.
¬MÚSICA. The Cañas + Encuarentena. Doble concerto para
este venres 19 , ás 23:00, entradas a 5
euros, na sala Run Rum.
¬MÚSICA. Vaamonde, Lamas &
Romero . No marco das XXI Xornadas da Gaita organizadas polo Ateneo Ferrolán, este trío presenta o
seu traballo discográfico Vellas Artes.
O sábado 20, ás 20:30, no Ateneo Ferrolán. As xornadas comezan o venres 19, ás 20:30, coa Banda de Gaitas Agarimo (Ferrol) e Roncos do
Diabo(Portugal).
¬MÚSICA.Hendrik Röver & Los
Esqueletos . Rock acústico que
nos chega dende Cantabria, co líder
dos Deltonos. O sábado 20, ás 22:30,
no Manchita Cosa.
¬MÚSICA. Grease Tour. Unha
nova versión do famoso musical,
que poderá ser degustada este domingo 21, ás 18:00 e 20:30, entradas
a 28 e 24 euros, noTeatro Jofre.
¬TEATRO. Aeroplanos. Unha comedia idealista de linguaxe sutil,
onde o texto é o importante e cobra vida cos recoñecidos Ernesto
Chao e X. M. Olveira Pico. O venres 19, ás 20:30, entradas a 9 e 5 euros, no Teatro Jofre.
LAXE
¬CINE. A memoria nos tempos do wolfram . Ao comezo da
II Guerra Mundial un mineral fíxose
necesario para o Estado alemán: o
volframio. Documental de Antonio Caeiro, este xoves 18, no Salón
de Actos.
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 Exposi-

Alba Noctua son Paloma Suanzes e Miguel Mosquera, quenes estarán en Lugo este venres.

cións do Museo Provincial de Lugo.
¬EXPO. Proxecto Abertal, 99
artistas lucenses. Até o 4 de
marzo de 2009, 99 artistas lucenses
expoñen nas salas 29, 30, 31 e 32 do
Museo Provincial de Lugo. Noventa
e nove propostas que abranguen
todos os estilos, técnicas e idades.
NoMuseo provincial.
¬EXPO. A poética do baleiro.
Exposición do pintor Diego
Casado. Até o 20 de decembro.
Inauguración: xoves, 20, ás 20:00 , na
Sala nº 26 do Museo Provincial de
Lugo.
¬FESTA.75 festas para 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.Alba Noctua. O dúo naceu en 2005 logo dun longo percorrido musical por separado dos seus
compoñentes: Paloma Suanzes e
Miguel Mosquera. Dentro do programa musical Lubicán, o venres 19,
ás 21:00, entrada de balde, na Escola
Universitaria.
¬ MÚSICA . Los Esqueletos.
Este dúo formado por Hendrik
Röver (Deltonos) na guitarra e
voz, e Miguel Bañón (Marañones, Lunáticos) na guitarra, van
tocar este xoves 18. E o venres 19
haberá un Concerto de Nadal, con entrada libre, organizado por Fábrica de Sons. Todos
no Clavicémbalo Club.
¬TEATRO. Golulá. Obra infantil de
grande éxito nesta tempada pasada, representada polo grupo Gali-

toon. O luns 22, ás 18:30, no Auditorio Municipal Gustavo Freire .
MELIDE
¬MÚSICA.Los Casanovas. Banda
viguesa de versións de rock and roll
e rythm&blues, que recupera a música de grupos dos cincuenta e sesenta. Están este venres 19, á 01:00,
no Pub Gatos.
MUROS
¬TEATRO. Aeroplanos. Unha comedia idealista de linguaxe sutil,
onde o texto é o importante e cobra
vida cos recoñecidos Ernesto Chao
eX. M. Olveira Pico. Osábado 20, ás
21:00, no Centro Cultural e Xuvenil .

OURENSE
¬CINE.III Premio Chano Piñeiro. Acto de entrega do premio da Consellería de Cultura que
leva o nome do cineasta de Forcarei. O venres 19, ás 21:00, no Teatro
principal.
¬EXPO.Outono Fotográfico.
Permanecen estas exposicións:
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.
O calendario agrícola. Dende o 19
de decembro, no Museo Etnolóxico
de Ribadavia.
¬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. Orquestra Filarmónica de Kiev. O talento dos músicos desta formación conseguiu obter unha considerable popularidade, non só en Ucraína mais tamén
fóra. Estarán o martes 23, ás 20:30,
no Teatro Principal.
¬MÚSICA. Skolma + Dementia.
Actuación o venres 19, ás 21:30, entrada a 2 euros, no Café Cultural Auriense.No mesmo local, o sabado 20 ,
ás 21:00, Xira APologhit 2008 con
Boy Elliot & the plastic bag e
Scandalo gz, entrada de balde.
¬MÚSICA. The Jancee Pornick
Casino. Grupo alemán que vai

The Jancee pornick Casino, un grupo de rock alemán que estará presente en Ourense.

estar o sábado 20, ás 21:30, no
Rock Club.
¬MÚSICA. Homenaxe a Sergio
Algora. Homenaxe a este zaragozano recentemente falecido, que foi
membro do grupo El niño Gusano,
entre outras facetas. Grupos e músicos galegos interpretan temas seus.
O sábado 20, ás 22:30, de balde, no
Café &Pop Torgal.
¬MÚSICA. Hyde Casino.O grupo
pop-rock compostelán actúa este
sábado 20, ás 23:00, noPub Turco.
¬TEATRO. A verdadeira historia
dos irmáns Marx.O grupo Teatro Meridional está integrado por
profesionais procedentes de varios
países. Aquí parten dos famosos irmáns do cine para crear unha comedia de hoxe en día.O domingo 21, ás
20:00, entradas de 8 a 5 euros, no Teatro Principal.
¬TEATRO. Ifixenia en Áulide. A
clásica obra de Eurípides, na versión
do grupo galego Arela das Artes,
este venres 19, ás 20:30, no Auditorio
Municipal.
¬TEATRO. Boas Noites. Obra dirixida aos máis novos, polo grupo Berrobambán, cun coidado aporte
musical en escena. O domingo 21,
ás 12:00, no Auditorio Municipal.
PONTEAREAS
¬MÚSICA. Heissel. O grupo pop
do Baixo Miño actúa este venres 19,
no Salón Parroquial.
PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Renato Spencer &
Café Caxaça. Liderados polo brasileiro Spencer, o grupo mestura ritmos do Brasil e da Galiza. Este sábado 20 , 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, no
ano do seu centenario, relacionando a súa linguaxe plástica coa
de artistas contemporáneos, no
centenario do seu nacemento. Até
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Boas Noites é unha obra dirixida
ao público máis novo, que reflexiona
sobre os medos infantís, cun coidado
uso da música en directo.

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. Gala “Son de seu”. A
gala musical, organizada pola TVG,
contará con Son de seue Fiadeiro.
Ademais, Sole Giménez, ex vocalista de Presuntos implicados, presentará os temas do seu último
disco, ao igual que a zaragozana
Carmen París. Este xoves 18, ás
21:00, no Pazo da Cultura.
¬MÚSICA.Concerto de música
moderna. O Conservatorio Musical Manuel Quiroga prosegue
coa programación de concertos celebrados na súa cafetería. O xoves
18, ás 21:30, no CMUS Manuel Quiroga (Cafetería).
¬MÚSICA. Mr Magoo e Doble
Morgan.O conxunto músico vocal pontevedrés Mr. Magootoma o
nome do proctólogo holandés Frederick Wertham. Doble Morgan,
banda formada no 2007,bebe do
pop español de Los Brincos, Radio
Futura, etc. O venres 19, ás 23:00, entradas a 4 euros, na Sala Karma. Na
mesma sala, o sábado 20, ás 22:30,
entrada a 4 euros, e dentro do Festival Malaskaras, actúan Kogito +
La Vaga Banda.

¬TEATRO. Aeroplanos. Unha comedia idealista de linguaxe sutil,
onde o texto é o importante e cobra
vida cos recoñecidos Ernesto Chao
e X. M. Olveira Pico. O xoves 18, ás
21:00, no Centro Social Caixanova.
¬TEATRO. A locamotora. A obra,
que está recomendada para nenos
e nenas de entre 3 e 10 anos, está representada pola compañía de teatro infantil A Loca Motora.O venres
19, ás 18:30, de balde, na Biblioteca
Pública de Pontevedra.
¬TEATRO. Pallasolandia. No espectáculo interveñen acróbatas, pallasos musicais, equilibristas, malabaristas, hulla-hoop, contorsionistas
e magos-ilusionistas.O sábado 20,
ás17:00 e19:30, e o domingo 21, ás
12:00 e17:00, no Teatro Principal.
O PORRIÑO
¬TEATRO. Carlos Blanco . O arousán necesita pouca presentación:
showman, actor, humorista, até tertuliano radiofónico, sempre cun atinado senso do humor. O venres 19,
ás 23:00, entradas a 6 ou 3 euros, no
Café Bar Liceum.
PORTONOVO
¬MÚSICA. Schizophrenic Housewives + Novedades Carminha. Concertodestes desmadrados grupos do país, este venres
19, ás 22:00, na Sala Woodstock.
RIBADAVIA
¬TEATRO. Arte. A compra dun cadro de dubidoso valor serve de
partida a unha divertida comedia
do grupo Fulano, Mengano e Citano. O sábado 20, ás 20:00, na
Casa da Cultura.

SANTIAGO
¬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.
Confusión Santiago. Obra do pintor
Roberto González Fernández, na Galería Espacio48.
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 performativado checo Jiri
Kovanda (Praga, 1953), na actualidade recoñecido tras o seu paso pola
Documenta 12. O CGACacollerá a primera retrospectiva do artista en el Estado, até o 1 de febreiro.
¬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.
¬EXPO. O Caribe antes de Colón. Fray Ramón Pané realizou o
primeiro traballo de etnoloxía americana mediante a aprendizaxe da lingua dos taínos, da illa da Española, na
2ª viaxe de Colón. Até o 8 de febreiro,
na Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Bestiario.Selección daobra 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.

Novedades Carminha,un trío galego de punk ma non troppo, con sentido do humor e letras travesas. Tocan en Santiago e Portonovo nestes días.
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Tríptico do pintor pontevedrés Carlos Sobrino , cuxa obra costumbrista
pode ser apreciada estes días en Vigo.

¬EXPO. Grandes artistas, pequeno formato. unha exposición que combina pezas (debuxos,
obras de pequeno formato, gravados e esculturas) de artistas galegos
máis importantes do último século
cos máis actuais. Até o 6 de xaneiro,
na Galería Galyarte, rúa Xelmirez.
¬MÚSICA. Real Filharmonía de
Galicia. Continúa a tempada de
abono da RFG, acompañada dunha
das mellores corais da península: a
Sociedad Coral de Bilbaointerpretando a Sinfonía nº 9 en re menor,
op. 125 "Coral", de Beethoven. Prezo:
14 euros con descontos.. O venres
19, ás 21:00, no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA.VIII Festival de Zarzuela de Santiago Todo Lírica. A italiana Manuela Custer,
unha das voces máis fermosas e impresionantes da erscena contemporánea, e o pianista vasco Rubén
Fernández Aguirre abren este festival, organizado pola Asociación
Galega da Lírica Teresa

Berganza,concellaría de Cultura e
Centros Socioculturais. O domingo
21, ás 21:00, no Teatro Principal.
¬MÚSICA. Compostela Destroy.
Co gallo da presentación do disco de
Nois d`Anjrois “Yo me chuto a Nois
d`Anjrois”, celebrarase unha reivindicación punk ao cargo de, ademáis
dos citados, Novidades Carminhae
Impulsos Criminais. Este xoves 18,
ás 20:00, no Pub Norfolk (Rúa Pelamios).
¬TEATRO.Ciclo Alem-Minho.
Promovida pola fundación Vía Galego, este achegamento á cultura
lusa terá lugar o venres 19,ás 21:30,
con Chovem amores na rua do Matador, do grupo teatral Trigo Limpo;
o sábado 20, ás 18:00, será a Compañía de Mariza Basso, chegada
desde Brasil co seu espectáculo A
Quinta dos Obxectos. E o domingo
21, ás 20:30, o grupo vocal Vozes da
Rádiopechará o ciclo, na Sala Nasa.
¬TEATRO. Tristán, cara de can. A
Compañía do Elefante Elegante

20, e domingo 21, ás 18:00, na Sala
Santart, Ruela de Brión, 5, baixo.
¬TEATRO. Unha primavera
para Aldara. A acción desta
obra do grupo Teatro do Atlántico sitúase no interior dun mosteiro feminino, na Galicia do século
XV, un espazo e tempo histórico de
gran capacidade de suxestión. Xoves 18, venres 19 e sábado 20, ás
20:30, e domingo 14, ás 18:00, no
Salón Teatro.
TEO
¬ACTO/HOMENAXE. Encontro
con Ezequiel Mosquera. Homenaxe ao ciclista teense, o venres
19, ás 20:30, na Mediateca do Grilo
(Cacheiras) .
Escena da obra infantil Tristán cara de can.

presenta un espectáculo visual dirixido ao público máis novo, unha comedia xestual interpretada ao estilo
dos debuxos animados. O sábado

¬ CONVOCATORIAS
Actividades infantís do
Centro Veciñal e Cultural
de Valladares.
Pensando na inactividade escolar
d@s rapac@s o C.V.C.V. vai dispor das
seguintes actividades (algunha tamén para maiores):
Entre 4 e 10 anos:
Ludoteca de mañá e tarde, dende o
22 de decembro ata a reanudación
do curso.Prezo por quenda (maña
ou tarde): Soci@s 15,00 € Non
soci@s 25,00 € .
Contacontos de Nadal, con Carlos
Labraña: Venres, 26/12/08 ás 18,00.
Recitado e proxección de Poesía visual con Gloria Sánchez: Domingo,
21/12/08 ás 18,00 h.
De 11 a 15 anos:
Campamento deportivo e de lecer do 22 de decembro ó 8 de xaneiro, pola maña de 9,00 a 14,00 horas. Prezo: Soci@s: 15,00 €.Non
Soci@s: 20,00 €. Lugar: Instalacións
do CVCV. Prazas: Mínimo, 10. Máximo, 25.Prazo de inscripción: ata o
18 de decembro
Viaxe á neve para moz@s de 13 a
25 anos.
Excursión á neve. Domingo, 4 de xaneiro de 2009. Saída, ás 8,00 h. da
mañá, do CVCV (novo) e volta sobre
as 20,00 h.Prezo: Socios/as: 10,00 €
Non socios/as: 16,00 €. Cada un deberá levar o seu xantar ou diñeiro
para xantar alí. Recomendase levar
unha roupa para mudarse ó virse e
un plástico ou algo para tirarse.
Prazo de inscripción: Ata o 2 de xaneiro de 2009.

Animación á lectura para moz@s e
adult@s (se hai un grupo mínimo
de 10).
Campaña de animación á lectura,
con actividades diversas para
nen@s de 6 a 11 anos.
Mércores e venres, de 18,00 h. a
19,00 h. (horario non definitivo)
-Moz@s de 12 a 17 anos: Mércores,
de 19,00 a 20,00 horas
-De 18 anos en diante: Mércores, de
20,00 h. a 21,00 h.
Na Biblioteca do Centro ou Sala 3.De
balde.
Espazo de xogos Multimedia(para
maiores de 10 anos).Horario: Vacacións de Nadal, polas tardes de
16,00 h. a 21,00 h.Prezo: variable. De
balde, para os que se anoten nas actividades de animación á lectura ou
no campamento xuvenil.O uso
deste espazo estará suxeito a unha
serie de normas e limitacións.
De todas estas actividades podedes
obter información nas oficinas do
C.V.C.V. de 9,30 h. a 21,30 horas.

TUI
¬EXPO. A palabra e os días. Homenaxe a Xosé María Álvarez
Blázquez. Mostra sobre o polígrafo tudense, 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. Xoves 18 e venres 19, ás 10:00
e 12:00, no Auditorio Centro Cultural
Caixanova.
¬DANZA. “Tradicción”. O último espectáculo da Compañía
Nova galega de Danza, estará o
sábado 20, ás 20:30, no Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Carlos Sobrino (18851978). Un percorrido pola obra do
pintor costumbrista pontevedrés,
no que se insiren máis de 70 obras
entre pinturas, debuxos, gravados e
documentación orixinal da época.
Até o 11 de xaneiro, na Sala de Exposicións Centro Cultural Caixanova.
¬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, instala-

¬ ANUNCIOS DE BALDE
V Certame de Cantares
de Reis de Boimorto
Xa que a tradición dos cantares de
Reis permanece aínda viva na 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
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 reis
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)Ás 16:30 celebrarase o certame seguido do fallo do xurado e entrega
de premios. Pregamos a chegada
das cuadrillas con antelación.
5)Valorarase: Que sexa un canto de
Reis tradicional. Afinación.Posta en
escea.
A participación no certame supón a
aceptación destas bases.

 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
 Vendo cueiros lavabeis de
segunda mao a bó prezo. Aforram lixo e dinheiro.
Chamade ao 656 321 305
 Traspásase Café no centro
de Gondomar en pleno funcionamento.
Tel: 635626113, chamar de
mañá.
 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.
 Merco Casa de labranza ou

agosto. Telf. 676 727 518.
 Fanse traballos sobre apelidos dos galegos/as censados
en Galicia dende o 2001. Apelidos de todos os concellos. Dous
apelidos/persoa, 3 €. Dúas persoas,5€. Xabier: 664754764 de
18 a 20:00.gallaecia2008 @hotmail.com
 Licenciado en Xeografía e
Historia imparte clases particulares a domicilio en Santiago e
cercanías.Todas as materias de
letras a: E.S.O.,Xeografía, Historia, Arte e Filosofía , Bacharelato,
maiores 25 anos para exame acceso á Universidade. Experiencia en academia privada: 85%
aprobados. Móbil: 687.58.11.37
 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

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

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

 Alúgase casa no Porto do
Cabo (Cedeira) todo o ano non
sendo nos meses de xullo e

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

Guieiro 1338 pax
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GUIEIRO.53.
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.

Hendrik Röver, o líder dos Deltonos, fai unha xira galega esta semana coa súa outra formación Los
Esqueletos.

cións, esculturas e unha performance . Até o 11 de xaneiro de 2009,
no MARCO.
¬EXPO.Fernando Botero.
Abu-ghraib-O Circo. Mostra
que presenta dúas series recentes
deste artista colombiano. A exposición componse dun total de 95
obras: 25 pinturas e 24 debuxos
pertencentes á serie Circus, e 24
pinturas e 22 debuxos da serie Abu
Ghraib. Até o 1 de febreiro de 2009,
na Casa das Artes.
¬EXPO. Suso Fandiño. No seu
proxecto para o Espazo Anexo, Suso
Fandiño (Santiago, 1971) propúxose
traballar co contexto da cidade de
Vigo. Até o 4 de xaneiro de 2009, no
Espazo anexo do Marco.
¬EXPO. Scriptorium 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. Liversion.A banda viguesa está especializada en versións das míticas bandas de Rock n’
Roll, con temas de Led Zeppelin,
Aerosmith, Queen, AC/DC, etc. Entradas a 3 euros. O xoves 18, ás
22:30, na Fábrica de Chocolate.
¬MÚSICA.Hendrik Röver &
Los Esqueletos . Rock acústico
que nos chega dende Cantabria, co

líder dos Deltonos. O venres 19, ás
23:00, na sala Contrabajo.
¬MÚSICA. Jugoplastika +

O domingo é a tradicional Feira do Capón.

Maryland. O grupo vigués volta
aos escenarios galegos e estará o
sábado 20, ás 00:00, en La Iguana
Club . Na mesma sala van estar os
tamén olívicos Los Casanovas,
coas súas versións de grupos sesenteiros. Será o mércores 24, ás 00:00.
¬MÚSICA. Duplo R. Espectáculo
baseado na cultura Hip Hop. Estarán os vigueses El Puto Coke, Aid,
Wöyza e Seilaesencia; do norte
chega Garcia Mc(Dios Ke Te Crew)
e da Suiza galegachega o hiphopeiro de Pardeconde, Granpurismo. Haberá exhibición de BMX,
Breakdance e Graffitis. Estará presentado por Luis Caruncho, entre
outros. Entrada de balde. O venres
19, ás 18:00, con entrada de balde,
na Sala A!.
¬MÚSICA.Vargas Blues Band +
Devon Allman + Jorge Salam. A banda madrileña e os seus
acompañantes gravarán un DVD
nesta actuación, que será o sábado
20, ás 22:00, na Sala Breogain.

¬TEATRO. Vigo a Escena. Dentro
desta programación de teatro por
barrios, o domingo 21, o grupo Artello con De Fábula estará ás
19:00, no Centro Cívico de Teis; o
luns 22, A Loca Motora con Carlota e Marieta van en avioneta, ás
18.00, na AAVV San Xurxo de
Saiáns; e o mesmo luns 22, o
grupo Artello con De Fábula, ás
19:00, no Liceo Marítimo de Bouzas.
VILALBA
¬FESTA. Feira do Capón. As actividades da tradicional festa culinaria
terán lugar desde as 07:00, coa chegada dos capóns ao seu recinto, e se
prolongará até o mediodía, ou máis
aló, do domingo 21, na Praza da
Constitución.
¬TEATRO. A mirada de pier.
Unha divertida comedia de Clara
Gayo que trata do desexo nas súas
diversas formas expresivas, polo
grupo Nut Teatro. O sábado 20, ás
20:30, no Auditorio Municipal.

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

Fotograma de El Cant dels ocells.

John Malkovich e Angelina Jolie en O intercambio.

EN CARTEL.
Estómago
Dirixe: Marcos Jorge.
Intérpretes: João Miguel,
Fabiula Nascimento.
Drama. Brasil, 2008

O binomio cine-gastronomía
sempre dá bo xogo. Sábeo ben o
brasileiro Jorge, que conquistou
a Seminci de Valladolid e engaiolou o público do Cineuropa con
esta fábula social na que mestura gula, sexo e poder. Relátanos en dous tempos a vida de
Raimundo Nonato, arquetípico
personaxe fillo da tradición litetaria picaresca, que nos narra en
primeira persoa dous momentos ben diferenciados da súa peripecia vital: a reclusión nun dos
peores cárceres do Brasil e a experiencia como pinche dun
prestixioso restaurante italiano.

O intercambio
Dirixe: Clint Eastwood.
Intérpretes: Angelina Jolie,
John Malkovich.
Drama. EE UU, 2008

Frisando xa os 80 anos, o vello
Eastwood semella mergullado
nun frenesí creativo que cuestiona todos os tópicos sobre
idade e vigor artístico. Nuns meses chegará a moi agardada
Gran Torino –Eastwood detrás e
diante da cámara– e o home
anda metido xa nas fases avanzadas da produción de The Human Factor, o seu filme sobre
Nelson Mandela protagonizado
por Morgan Freeman. Con todo
iso no forno, esta semana xa lle

podemos meter o dente a este
adusto drama moral ambientado en Los Angeles nas vésperas da Gran Depresión, un retrato cru con tintes negros das
miserias do soño americano
–tema recorrente na filmografía
“autoral” do director de Sen perdón ou Million Dollar Baby. O
punto de partida, unha nai atormentada –Jolie– que logo de recuperar o seu fillo secuestrado
comeza a sospeitar que as autoridades lle entregaron outro
neno. Comeza a soar xa como
favorita para os oscars.

Protexidos
polo seu inimigo
Dirixe: Neil LaBute.
Intérpretes: Samuel L. Jackson,
Patrick Wilson.
Thriller. EE UU, 2008

Unha prestixiosa e peturbadora
carreira teatral previa e presuntas comedias de tonalidade negrísima como Amigos e veciños
ou En compañía de homes situaran, hai xa uns anos, a LaBute
Escena de Protexidos polo seu inimigo.

TONY RIVETTI JR.

como un dos cineastas máis corrosivos da súa xeración. A transparencia comercial de Perseguindo a Betty e o recente remake de The Wicker Man, protagonizado por Nicolas Cage, desorientaron abondo como para
xustificar todas as suspicacias
coas que se está a recibir o seu
novo filme, un incorrecto e corrosivo thriller de acoso que recupera os vellos refachos de humor negro no que LaBute indaga
nas desordes da suposta harmonía intercultural norteamericana
a través das desavinzas entre
unha parella interracial e un veciño, trasunto afroamericano do
vello Harry Callaghan, reacio a
este tipo de relacións.

El cant dels Ocells
Dirixe: Albert Serra.
Intérpretes: Lluís Cardó,
Lluís Serrat Batlle.
Drama. Catalunya, 2008

A canción tradicional catalá que
inmortalizara Pau Casals na súa
versión arranxada para violonceCHUCK ZLOTNICK

llo dálle título a este curioso experimento de Serra –Honor de
cavalleria, Crespià–, un Belén
entre surrealista, asbtracto e naïf
no que Gaspar, Melchor e Baltasar buscan a epifanía na procura
do neno Xesús percorrendo escenarios naturais de sobrecolledora beleza, filmados en localizacións de Formentera, Gran
Canaria, Tenerife, Islandia e
Francia. O xogo funciona episodicamente e hai quen a compara na súa inocencia, á vez ambigua e virxinal, co feitizo dos
pioneiros da sétima arte. Hai
que lembrar que no seu primeiro filme, Serra xa xogaba a
deconstruír o Quixote. Absterse
espectadores con reparos ao cinema “artístico”.

DVD. VENDA.
Novecento
Dirixe: Bernardo Bertolucci.
Intérpretes: Robert de Niro, Gerardi Depardieu.
Drama. Italia-Francia, 1976

Divisa recupera para o mercado doméstico o desmesurado fresco histórico político de
Bertolucci na metraxe orixinal.
Cinco horas de ambiciosa épica
con reparto multiestelar, música de Morricone e fotografía
de Vittorio Storaro para representar, en clave diálectica, a hisElenco de The Company.

toria italiana dende a morte de
Verdi, en 1901, até a fin da II
Guerra Mundial. Dúas personaxes, Depardieu e De Niro,
centran o relato, pero o filme soborda esa estreita relación na
liña das grandes novelas río do
XIX. Inabarcábel.

The Company
Dirixe: Mikael Solomon.
Intérpretes: Chris O’Donnell,
Michael Keaton.
Thriller. EE UU, 2007

Salientabamos, hai unhas semanas, a nova versión televisiva d’A Ameaza de Adrómeda,
producida por Tony e Ridley
Scott e dirixida por Solomon,
non quedou aí a achega ao rexurdimento catódico por parte
dos irmáns Scott, probabelmente o mellor do seu obradoiro para a pequena pantalla
sexa esta tensa miniserie sobre
o papel da CIA nos momentos
estelares da Guerra Fría. Dirixe
de novo Solomon e o reparto
está cheo de rostros recoñecíbeis para narrar a dous niveis, o
histórico e o persoal, a crónica
da contrahistoria política da
posguerra e as relacións de tres
amigos universitarios reclutados pola axencia nos albores da
axencia de axencias. Para os
que quedaron con ganas de
máis logo d’O bo pastor.G

18 decembro 1338
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por Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA

XADREZ

Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Przepiorka.
Alekhine iniciou coa I guerra mundial un desgraciado periplo que remataría en Estoril en 1946. A primeira gran guerra levouno do presidio á primeira liña, onde foi ferido de gravidade e condecorado polo seu valor. A revolución rusa volveuno á cadea e arrebatoulle a totalidade do seu elevado patrimonio. Xa como campión do
mundo enrolouse na II Guerra Mundial como intérprete, e antes da ocupación nazi
de Francia quixo fuxir coa súa familia a América pero non conseguiu os permisos.
Ao remate da contenda acusárono de colaboracionista polas súas participacións en
torneos de xadrez en Alemania, polos seus escritos antisemitas e pola amizade que
tiña con Hans Frank, gobernador nazi de Polonia e gran afeccionado ao xadrez.
Przepiorka, David
Alekhine, Alexander
Bad Pistyan 25.04.1922. E12: Defensa india de dama. Unusuais 4º movemento de
brancas.
Hans Frank foi condenado nos xuízos
de Nuremberg e executado en 1946 por
crimes contra a humanidade entre os que
estaba unha matanza multitudinaria de
xudeus nas aforas de Varsovia en 1942.
Nesa masacre morreu o mestre polaco
David Przepiorka, tamén amigo de Alekhine
1.d4 Cf6 2.Cf3 b6 3.c4 e6 4.Cc3 Ab7
5.Dc2 c5 6.dxc5 Axc5 7.e4 Cc6 8.Ag5 h6

Horizontais:
1- Diminuír a tensión dalgunha cousa, afrouxar. Abafar, respirar
con dificultade por algunha causa. 2- Celebración ligada ao paso
dun determinado número de anos desde un acontecemento. 3Localidade guipuscoana, situada no val do río Oria. Vestido feminino típico da India. 4- Capital marroquina. Posúes. 5- Organización terrorista europea, e non é a ETA. Tampouco o era neste caso,
pero este ministro empeñouse en dicirnos que sí o era. 6- Volver
á vida, en sentido real ou figurado. 7- Músculo do muslo, de frecuente lesión en futbolistas. Contracción de “en” e dun artigo. 8Abreviatura de “tenente”. Demanda, pide algo imperativamente.
9- Río que pasa, entre outros lugares, por Caldas de Reis. Animar,
avivar o lume. 10- Expresión ou acción insensata, falcatruada.11A este País imaxinado (aquí en singular) viaxou Celso Emilio
Ferreiro, e non lle gustou o que aló viu. Torcer unha vara verde
(que logo pode ser un loro para a xugada).
Verticais:
1- Adoración ou culto relixioso a Deus. Instrumento musical de
vento. 2- Unir ou atar por medio de nós. Palabra que ven do
Sánscrito, e significa alento vital ou principio de vida dos seres
vivos, no pensamento hindú. 3- Planta perenne de talo leñoso
(Ruscus aculeatus) e follas picudas, chamada tamén picamulo.
4- Nai do pai ou da nai dalgunha persoa. Pronome de primeira persoa. Siglas do ácido ribonucleico. 5- Que queda ou resta.
Contracción. 6- Deidade exipcia. Óxido de Calcio, ou apelido
galego. “.... origine”: desde o comezo, desde a orixe. 7- Campión. Constitución pontificia redactada en forma de carta dirixida polo Papa, que ten un carácter normativo xeral. 8- Ao
revés, río que cantou Rosalía. Berilio. Sentido, xuízo. 9- Ter unha
relación de afecto e confianza, como irmáns. 10- ”Bós ....”, capital da diáspora galega. Refacho, golpe forte de vento. 11- Concello do Val da Maía, perto de Santiago e Padrón. Anicarse, agacharse dobrando as pernas ou as patas.

SOLUCIONS
doado

Horizontais:
1-Laxar.Arfar.2-Aniversario.3-Tolosa.Sari.4Rabat.D.Tes.5-IRA.Acebes.6-A.Renacer.A.7-Adutor.Nas.8-Tte.E.Esixe.9-Umia.Atizar.10-Barrabasada.11-Anano.Lorar.
Verticais:
1-Latria.Tuba.2-Anoar.Atman.3-Xilbarbeira.4Avoa.Eu.ARN.5-Restante.Ao.6-Ra.Cao.Ab.7As.Decretal.8-Ras.Be.Siso.9-Fraternizar.10Aires.Axada.11-Rois.Aserar.
Crucigrama

difícil

9.Ah4 Cd4 10.Cxd4= Axd4 11.f3 Db8
12.Ag3 Ae5 13.Axe5 Dxe5 14.Dd2 0-0
15.0-0-0 Tfd8 16.Dd6 Da5 17.Rb1 Tac8
18.Ae2 Tc6 19.Dd4 d6 20.e5 Ce8
21.exd6 Tcxd6 22.Df4 Dc5 23.Txd6
Txd6 24.Td1 e5 25.Dc1 Txd1 26.Dxd1
Cd6 27.Dd3 f5 28.Af1 e4± 29.fxe4 fxe4
30.De2 De5 31.g3 Aa6 32.Cb5 Axb5 o
peón pasado xunto coa típica superioridade da parella cabalo e dama fronte á de
alfil e dama dalle a Alekhine unha vantaxe
permanente 33.cxb5 Dd4 34.a3 Rf7
35.Ah3 Cc4 36.Af1 Cd6 37.Dh5+ Re7
38.De2 Re6 39.Ah3+ Rf6 40.Af1 g6
41.Rc1 Re5 42.Rb1 h5 43.Ra2 Cb7

44.Rb1 Cc5 45.Ra2 Dd3 46.Df2 Df3
47.De1 Db3+ 48.Ra1 Dc2 49.Ra2 Dxh2?
[49...Rd4] 50.De3 Ce6 51.Ac4 Dc2
52.Ab3 Dd3 53.Dc1 Dxb5 54.Dc8 Cc5
55.Db8+ Rd4 56.Dd6+ Re3 57.Df4+ Re2
58.Ad5? Diagrama 58…Dxb2+!
59.Rxb2 Cd3+ 60.Rb3 Cxf4 61.Axe4 se
come o cabalo o negro coroa 61…Re3
62.Ac6 Ce2 63.Rc4 Cxg3 64.Rb5 h4
65.Ag2 g5 66.Ra6 g4 67.Rxa7 h3
68.Ah1 Cxh1 69.Rxb6 0-1

SUDOKU
difícil

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

AUTODEFINIDO

doado

Horizontais:
Acostumaban.Mapa.Cómaro.En.Narralas.Restra.Na.A.Ideo.Irunés.Carrán.Eco.A.Padornelo.N
oelo.ES.Im.Alá.Bolerca.Sarnoso.Eón.
Verticais:
Amercianas.Caneda.Ola.OP.Serpear.Santoral.N
.T.Ar.Adobo.Ucraíno.Os.Mor.R.Relo.Amanuense.Balance.Re.Ara.Eólico.Nosas.Omán.
Autodefinido
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Xan Carballa

N

a historia do século XX
quedou a imaxe do líder
soviético Nikita Kruschev batendo na tribuna da
ONU co seu zapato, imaxe que
recreou nun sonado pleno Xosé
M. Beiras no parlamento de

CALZADO
Santiago. Zapatero fíxose un
símbolo internacional coa retirada das tropas españolas de
Irak, dándolle o primeiro golpe
de calzado a Bush. E agora te-

mos un xornalista iraquí que
manifestou a rabia contra a ocupación do país, onde morreron
dous seus irmáns, guindándolle
o calzado contra a cara dun
Bush que se retira xustificando a
tortura en Guantánamo por
boca do escuro Richard Cheney.

Montazer al Zaidi, o reporteiro
de televisión que quixo avergoñar a Bush, converteuse nun heroe no mundo árabe. Bush ademais de axilidade para esquivar
o lanzamento mostrou frescura
e ofreceu o dato preciso: “o meu
agresor calzaba un 44”. G

Hai corenta anos que Miguel Fernández, cura de Parada de Outeiro en Vilar de Santos, celebra a misa en galego.
Ao non existir no ano 1969 liturxia na nosa lingua, tivo que ir traducindo artesanalmente o misal,
axudado pola mocidade do lugar.

‘Para min era raro falar galego até a porta da igrexa
e de alí para dentro non’

PACO VILABARROS

Alberte Ribero

ano sesenta e nove, ao día seguinte tiña a primeira misa e
presenteime coma son, en galego, dende o principio. E os que
me escoitaban tamén eran galegos. Expliqueille que me era un
pouco raro falar galego até a
porta da igrexa e de alí para dentro non. Na nosa vida e na nosa
cultura non tería sentido, pero a
pesar de estar aprobado polo
concilio moi poucos dan pasos
en firme para que se cumpra.
Había liturxia en galego?
Non había nada, apañábame co
que podía. É máis, tivemos que

Placeres Castellanos
ELSA QUINTAS ALBORÉS

MULLERES / 7

8 400021 303104

1.338
anosaterra
EMOCON
Belén Regueira

A

Miguel Fernández,crego
En Parada de Outeiro era simbólica a festa de san Bieito
Preto, cando se entoaba o
himno galego no medio da celebración, tempos nos que
constituía un símbolo de revolución cristiá e xuvenil.
Miguel Fernández pertence
ao movemento de crentes galegos, é membro do consello de
redacción da revista Encrucillada, aínda que pensa que nos
últimos tempos déronse pasos
atrás na galeguización do clero
en xeral. Cando chegou a Parada de Outeiro, hai corenta
anos, puxo a disposición dos
veciños todas as propiedades
da igrexa e organizou unha cooperativa agrícola con venda directa. Na actualidade, os baixos
da rectoral albergan varias asociacións de mulleres rurais.
Sen afiliación política, Miguel Fernández non formou
parte de ningunha lista electoral pero impulsou, cos veciños,
unha candidatura independente, que gobernou o concello
dende as primeiras eleccións.
Hai dez anos, este grupo integrouse no BNG. Na actualidade, Xan Xardón, rexedor de
Vilar de Santos, ao que pertence
Parada de Outeiro, é o alcalde
nacionalista máis votado de
Galiza co 80% dos sufraxios.
Misou en galego sempre?
Cheguei o trinta de agosto do
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ir traducindo e fixemos unha liturxia manuscrita. A mocidade
cando lía a palabra de Deus traducía directamente do castelán
ao galego. Máis tarde un grupo
de curas do rural redactamos
uns textos máis elaborados.
O bispo viuno ben?
O bispo era burgalés, Ángel Temiño. Lembro que a primeira
vez pedinlle permiso e díxome
que non. Por iso, a partir dese
día, decidín non pedirlle permiso máis e celebrar a eucaristía en galego.
Seguimos avanzando na ga -

leguización da Igrexa?
Nalgún sentido volveuse para
atrás na galeguización da liturxia. Fálase moito do bilinguismo, hai xente que está instalada nel e non hai quen a saque
de aí. Cáeme a alma aos pés
cando vas a un enterro ou a un
bautizo e atrapallan as celebracións, mesturan contestacións
en galego e castelán ou incluso,
para quedar ben, so fan en galego algún e o resto todo en castelán, unha trapallada.
Cando chegou cedeulle as propiedades aos veciños?
O destro é da parroquia non do
cura, por iso puxen a disposición dos veciños todas esas propiedades. Tivemos unha explotación experimental de repolo e
cebola. Eran todos mozos,
montamos unha cooperativa
para vender os produtos hortofrúticolas e comprar fertilizantes e pensos. Durou quince
anos, chamábase Vincallo, pero
logo por cuestións económicas
e a falla de mozos desapareceu.
O San Bieito é unha das grandes
romarías?
Temos que frear ás veces o impetu de bicar o santo. Hai que
purificar estas devocións. Hai
quen as está potenciando pero
non é bo. Son bonitas as romarías pero débense encauzar.
Hai que liberalas de moitas
cousas, algo se ten feito pero tamén se ten feito ao revés.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

índa non me repuxen da
impresión de ver a Xosé
Luís Méndez e a Xulio Fernández Gaioso facendo fila para que
lles asinasen o seu exemplar de
Vontade de nación, ese volume
de monólogos de Quintana e
Barreiro Rivas. Dirase que o capital non ten corazón, pero o seu
comportamento é profundamente emocional. Caprichoso e
inconstante nos seus afectos,
onde antes se mostraba esquivo
e fuxidío regala agora sen pudor
ningún o entusiasmo excesivo
do cortexo. Case emociona a
emoción neocon.
Pero os suplementos de economía non falan dos sentimentos, asunto menor e doméstico
apreciado en cambio nas artes,
nos manuais de autoaxuda e nas
revistas femininas. E así e todo a
crise revela que o pánico e a desconfianza son máis poderosos
ca as intervencións dos Estados,
e a vitoria de Obama, que a esperanza e a empatía poden ser importantes valores electorais,
como outrora o foron a ira, o temor ou a soberbia.
As emocións contamínano
todo, pero parece que aínda lles
falta categoría para ser tema de
reflexión para analistas e opinólogos, ou que son tan arbitrarias
que de nada serve pensar sobre
elas. E porén a súa manipulación
é unha arma temíbel en tempos
incertos, e a nosa deficiente educación sentimental, unha das
culpábeis das moitas e variadas
violencias que se exercen e sofren nos campos de batalla privados, aparezan ou non nas estatísticas. A refundación do modelo emocional tamén debería
ser discutida na praza pública. A
intimidade é política.G
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Acriserevelaqueo
pánico e a desconfianza
son máis poderosos
ca as intervencións
dos Estados, e a
vitoria de Obama”

