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‘Come neniño
que estás moi delgado’

A de voltas e xogo que pode dar
unha tortilla! Cantas veces nos
torturaron-amenizaron nosas
nais e avoas, sentados na mesa,
co “Come neniño/a que estás
moi delgado”?
A mentalidade de que a fartura é sinónimo de saúde está
descatalogada. A obesidade,
cualificada como epidemia pola
OMS, deu volta á tortilla. Quen
lle ía dicir aos nosos devanceiros
que, agora, os gordos son os que
menos recursos teñen e que o
exceso de quilos supón serios
problemas de saúde? Que a Dieta Atlántica é receitada por expertos en nutrición para acadar
unha alimentación equilibrada?
E que moita xente sofre trastornos mentais por gardar o tipo?
Agora, máis que a cantidade, o que importa é a calidade
do que se inxire, o xeito no que
se prepara e o modo de vida

que practica cada quen.
Pero aínda así esa obsesión
pola fartura permanece na boca e mente de moitos de nós, e
segue a ser frecuente escoitar
como as avoas xustifican a súa
presión para que o neno coma
pola súa delgadeza. Non se decatan de que os arquetipos de
beleza e saúde mudaron?
Dando outra volta á tortilla.
Cantas persoas saben deixar algo no prato? Cantas saben comer a cantidade que necesitan?
Cantas saben diferenciar entre
a fame e as gañas
de comer?
Dem o s
unha
n o v a
volta a
tortilla
para vol-

ver ao anuncio de Bap&Conde.
Esta entrega da campaña Vivamos como galegos,que xa se pode ver na web vivamoscomogalegos.com parte da secuencia
da mellor tortilla de patacas do
mundo do primeiro anuncio da
campaña. Nela, un grupo de catro avoas se planta no campus
de Elviña para repartir 400 tortillas de patacas entre os universitarios. Vestidas co tradicional
mandilón, agasallan á mocidade estudantil con modernos e
coloristas tuppers que conteñen
unhas suculentas tortillas e repiten até a saciedade “Come neniño que estás moi delgado”,o
boa que está a comida caseira e
os beneficios dun prato tan sinxelo, e á par, redondo como a
tortilla de patacas... Os mozos
déixanse
aconsellar e
mimar porque, ao fin e
ao cabo, a
ninguén lle
amarga unha
tortilla... Typical galician.G

s xornalistas despregan todos os días ese poder de
construción da difusión masiva.
Publicar ou non publicar os temas que xorden. Falar dun feito
ou deixalo en silencio. Construír
da nada un problema críbel e
mantelo no tempo. O xornalismo é un medio de interpretación porque escolle entre o que
pasa aquilo que considera interesante, porque interpreta e traduce a linguaxe intelixíbel cada
unidade de acción externa á que
converte en noticia, e ademais
distingue entre o que é máis
esencial e interesante.
Os medios de comunicación
conforman unha realidade simbólica imprescindíbel para que o
ser humano entenda o momento en que vive, conecte coa súa
sociedade e se sinta parte dun
pobo. Sen medios de comunicación non hai país. Estamos lonxe
de algo tan importante como a
conformación dun sistema mediático en sintonía cos intereses
xerais, que sirva de espello e ao
mesmo tempo exerza unha función crítica. Por iso celebramos o
nacemento de novos xornais
que contribúan, non so ao enriquecemento da oferta informativa, con postulados máis en sintonía cos intereses comunitarios, senón mesmo pola súa
achega ao equilibrio das ideas
nunha sociedade plural.
Ryszard Kapuscinsky facíalles
notar aos mozos xornalistas que
van traballar nunha civilización
onde a súa tarefa importará cada
día máis por dúas razóns: a primeira, porque é unha profesión
a través da cal se pode manipular
a opinión pública; a segunda,
porque os mecanismos dos medios constitúen un mundo virtual que reempraza o mundo real. Conseguir que eses dous
mundos coincidan semella o reto profesional máis difícil.G

’’

Celebramos o nacemento
de novos xornais que
contribúan ao
equilibrio das ideas
nunha sociedade
plural.”
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Baixan os donativos ás ONGs. As
ONGs detectaron un dobre efecto
sobre a caída dos donativos, a pesar
de que aumentaron as súas necesidades para atender a demanda crecente das persoas que viven preto
delas, debido a crise económica. Por
iso demandan a solidariedade durante estas datas para manter o seu
nivel de axudas durante o Nadal.G

DEPORTES DE RISCO

Aumentan os accidentes de caza maior
Sete persoas
perderon a vida,
desde o ano 2000,
por accidente de
caza, o que converte
este deporte no máis
perigoso, ademais
de ser o segundo
con máis licenzas
despois do fútbol
Antonio Cendán

As causas da alta taxa de sinistros son case sempre as mesmas: confusión cun xabarín ou
calquera outra peza de caza, un
cazador que se move do posto
en cacerías, disparar preto das
casas violando o regulamento
que impide cazar a unha determinada distancia.
A cifra de accidentes medrou
espectacularmente nos últimos
oito anos debido ao aumento
das licenzas, ao que se uniu unha maior preferencia por parte
dos afeccionados a este deporte.
Así mesmo, diminuíu de xeito
considerábel a fauna tradicional.
A perdiz é unha especie protexida cada vez máis escasa, o
coello e as arceas tamén comezan a faltar. Iso fai que a caza
menor sexa unha especialidade
cada vez con menos adeptos. A
ela só se dedican os cazadores
tradicionais, case todos maiores
de sesenta anos.
Do mesmo xeito, as armas
utilizadas nas cacerías son cada
vez máis sofisticadas, todas elas
con repetidores de munición,
ao que se une a súa contundencia e precisión. Son rifles preparados para abater animais de
grandes dimensións, polo que é
moi fácil dar en calquera branco. A súa capacidade para matar é moi superior a dunha pistola de nove milímetros e inclu-

so á dun fusil dos que utiliza o
exército. Moitas veces son utilizadas por simples afeccionados
ao monte, sen demasiada experiencia, só deben superar un
test psicotécnico semellante ao
que se lles fai a moitos condutores de utilitarios.
CAZARSEGURO.A Federación Galega de Caza, a través da súa páxina web, aconsella “extremar as
precaucións, respectando ademais as normas de seguridade
establecidas na lexislación, moi
especialmente as do xefe de
cuadrilla”. Este organismo xunto coa Consellaría de Medio
Ambiente puxo en marcha un
ano máis a campaña “Caza seguro para cazar ben”.
Cabe preguntarse se estas
campañas teñen os efectos desexados. O movemento dun cazador no seu posto foi causa en

distintas ocasións dunha morte
accidental. Así, en novembro de
2001 falecía un home de 34
anos en Baamonde, cando se
encontraba coa súa arma detrás
dunhas matogueiras. De semellantes características foi outro
sinistro ocorrido na Legua dereita, tamén na Terra Chá luguesa dous meses escasamente
despois. A última vítima tamén
tivo coma escenario a provincia
de Lugo. As causas, semellantes
ás anteriores.
Non embargante, as mortes
non se reducen aos espazos adicados ás cacerías. Algún dos falecidos nin sequera era cazador,
coma ocorreu no suceso na parroquia de Lanzós, en Vilalba,
onde un sesaxenario perdeu a vida cando estaba a pasear e recibiu un impacto de bala que o
matou de xeito case instantáneo.
Nalgunhas zonas de Galicia,

’’

Cada vez hai máis rifles
preparados para abater
animais de grandes
dimensións e cos que é
fácil dar no branco”

’’

A perdiz é cada vez
máis escasa e a caza
menor conta cada vez
con menos adeptos”

en épocas de caza, escoitase
constantemente o rebulir dos
disparos. Os animais que poden ser abatidos, tales coma xabaríns ou corzos, descoñecen
por lóxica cal é o espazo “reservado” para eles, polo que é fre-

cuente que anden xunta das casas en barrios rurais, principalmente en terreos de cultivo na
busca de alimento. Neses lugares téñense atopado cascos de
proxectís, o que vén demostrar
que non sempre se cumpren os
regulamentos de caza. Ademais, nas zonas rurais os veciños quéixanse da “excesiva repoboación” que se fixo dalgúns
animais, proliferando os porcos
bravos, que estragan grandes
superficies de millo e corzos,
cérvidos que comen a casca das
árbores pequenas provocando
a súa desaparición.
Un membro da Sociedade
de Caza de Curtis sinala que
“non todos os cazadores están
habilitados persoalmente para
cazar”. Sinala tamén que non “é
suficiente cun psicotécnico e
que habería que revisar o tipo
de armas que se utilizan”.G
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AS OUTRAS ECONOMÍAS

OS AVISADOS
Xosé Manuel Sarille

E

xiste un tipo de xente que
non cre posíbel a fin do
mundo. Segundo eles non pode suceder porque é unha superstición das relixións do libro, destinada durante milenios a aterrorizar. Estes optimistas que confían no ser humano e viron medrar o progreso, consideran que agora no se
lles pode ir con esas trangalladas. Saben, claro, que existen
miles de bombas dispostas para estourar, pero como as bombas non se adaptan ao seu conto con final feliz, pois non están
dispostos a integralas nos razoamentos que usan. Desta maneira os supersticiosos somos
os demais, que pensamos como os católicos. É unha maneira carneira de razoar, como outra calquera.
En Galicia funciona outra
carneirada parecida. É a dos
que non conciben a morte do
idioma. Argumentan que xa
no século XIX os galeguistas
avisaban da posíbel desaparición da lingua, e que aquí estamos. E que até houbo quen lle
deu 20 anos de vida coas peores intencións, que evidentemente non se cumpriron.
Os nacionalistas xa non debaten sobre o idioma e cando
o fan comentan estas trangalladas. Son optimistas, e tamén supersticiosos. Cren na
inmortalidade do pobo, ou en
algo así, e non miran para as
estatísticas que sitúan xa o galego como a lingua menos
usada, en caída libre e camiño
do dez por cento de falantes.
Tampouco miran para a política lingüística do goberno autonómico, porque gobernan
os seus e non lles convén. É a
peor e máis letal desde o comezo da democracia. Dito sen
exaxeración ningunha. Peor
que a dos boinas de Coalición
Galega, a casa espiritual de
Anxo Quintana. G

’’

Apolíticalingüística
do goberno autonómico
é a peor e máis letal
desde o comezo
da democracia”

No río non hai crise
Mentres no Baixo Miño pechan
empresas coma Marbar, Cableados
Auto, Prevent e outras, o río segue sendo
fonte económica directa para máis
de setecentas familias
Alberte Rivero [TEXTO & FOTOS]

M

áis de setecentas
familias viven da
pesca no Miño de
maneira profesional. Os produtos obtidos son a
lamprea, meixón, sabalo e a solla. Subsidiariamente traballan
comercializadores, viveiristas e
restauradores, tan só en Arbo
hai unha ducia de casas de comidas que presentan como reclamo a lamprea.
Os últimos setenta e cinco kilometros de río, a partir do encoro da Frieira, son unha importante fonte económica. O
traxecto coincide coa fronteira
portuguesa, polo que as licenzas de pesca profesional son
outorgadas pola comandancia
de marina de Tui.
Neste ano concedéronse
trescentas cincuenta para poder
pescar no rio, a maiores recoñecéronse outras duascentas para
a explotación das pesqueiras,
pequenas pozas situadas na
parte alta, entre Arbo e Crecen-

te, que serven para capturar a
lamprea de maneira artesanal.
Estas pozas de contención son
moi antigas, algunhas datan do
século II e foron construídas polos romanos, entre ellas están as
do Fraile e Guisande.
O nivel de capturas varía
enormemente, algunhas che-

gan ás duascentas cincuenta
lampreas, seis mil euros anuais
postas no mercado, a pesar de
que os prezos nos últimos anos
chegaron a descender a causa
da forte competencia.
Inacio Rivera, propietario
dunha das peixeiras, vive con
desalento a entrada de lamprea
foránea: “a francesa estanos facendo moito dano, leva un par
de anos no mercado, con moita
menor calidade pero con prezos
moi competitivos”. A estes pescadores do lado galego hai que
sumar as capturas en Portugal,
os límites de territorio veñen establecidos por un tratado do
ano mil oitocentos sesenta e ca-

tro, que curiosamente situaba o
lugar de fronteira onde o leito do
rio fose máis fondo, por sorte
nunca se secou e nunca houbo
posibilidade de establecer o
mesmo de maneira física.

EN TOMIÑO, MEIXÓN E SÁBALO. Se no
alto Miño, maioritariamente a
pesca profesional está vencellada á lamprea, na zona máis próxima á desembocadura e especialmente en Tomiño e O Rosal,
o meixón é a fonte económica
principal.
Máis de trescentos cincuenta
pescadores teñen licenza para a
captura tanto do meixón coma
da solla ou sábalo. O alevín >>>

Nas illas, vacas ou golf?
O menos produtivo do río
son as súas insuas, Canosa,
A Boega, a Insua Grande
que a pesar da súa extraordinaria beleza e valor ecolóxico están case abandonadas. Nalgún caso, como
na Canosa, habitan nela
animais mostrencos, vacas
e cabalos. Na Boega hai algúns anos estudouse a posibilidade de construir un
campo de golf de dezaoito buratos. O estudo considerou inviábel a
instalación deportiva ante as subi-

das e baixadas do caudal do propio rio, que muda a extensión da
insua notabelmente.

A titularidade das insuas é
controvertida e periodicamente aparecen reivindicacións de un e outro lado
da raia. Aproveitando o
conflito da illa de Perejil
con Marrocos, uns mozos
colocaron na insua da Boega unha bandeira galega, a
modo de reivindicación territorial, circunstancia que
foi aproveitada polos medios de comunicación portugueses para cargar contra o “imperialismo español”.G
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EntreArboeCrecentehai
pequenas pozas, de tempos
dos romanos, que seguen
servindo para coller a
lamprea de xeito artesanal”

’’

Oalevíndaanguíaéomáis
valorado. Anos atrás supero
os seiscentos euros o kg”

>>> da anguía é o máis valorado, anos atrás chegou a máis de
seiscentos euros o kg, cando a febre dos chineses provocaba que
a maior parte da produción se
destinase ao país asiático. No final da pasada campaña aínda
poxaron forte disparando os
prezos.
A tempada de capturas é reducida, apenas cinco meses a
partir de novembro. Só se pesca
nas seis noites entorno a lúa
chea, cando o animal, sen a claridade do sol, ve a luz e sae do fango. A escaseza de oportunidades
vén compesada polo prezo que
acada. Nestes momentos os pescadores reciben máis de trescentos euros por kilo, captura que
duplican habitualmente calquera das barcas que saen ao río.
Agora enfróntanse a un futuro incerto, xa que no tratado entre España e Portugal sobre capturas de río do pasado 12 de xu-

Restaurantes e empresas exportadores do peixe

AALDEAGLOBAL.5.

’’

MEDRA O ODIO
María Xosé Queizán

En Arbo existen doce restaurantes especializados en lamprea e meixón. Unha proporción esaxerada de establecementos para unha poboación
moi rural, moi minguada que
en todo o concello non supera
as catro mil persoas. Aínda que
a tempada alxida vai dende o
mes de febreiro até maio, o
sector tratou nos últimos anos
de diversificar o produto, introducir a lamprea seca no
mercado e aproveitar a chegada dos turistas no verán.
Lamprea e meixón son comercializadas por empresas
radicadas en Tui, máis de tres,
e especialmente en Salceda de
Caselas, localidade na que seis
firmas venden o producto a
Europa e especialmente, nos
últimos anos, a Asia. O prezo,
xa cocida, achégase aos cincocentos euros. Estas empresas
teñen que fornecerse tamén
das capturas dos pescadores
portugueses e aínda así fanse
insuficientes ante a forte demanda existente.
Empresas como Maemiño,

ño, establécese que, en dous
anos, avaliarase a supresión da
captura do meixón con tea. Esta
prohibición suporía un duro
golpe para os anguleiros. Fernando Ferreira, vicepresidente
da asociación de anguleiros
afirma que, de sair adiante esta
posibilidade, sería a aniquilación do sector: “non podemos
dicir que acabaría coa captura
do meixón pero case, sen tea

lampreas por unidade, campaña que comenza a primeiros de ano na parte máis baixa
Avendademeixón
do río e en Pontecesures.
para Madrid e Barcelona
A preocupación dos comántense nos mesmos
mercializadores
está máis
niveis e, nalgún caso,
centrada no meixón xa que
superior ao dos últimos anos”
vén sufrindo unha baixada de
pedidos nos restaurantes da
zona, descenso que segundo
estes intermediarios é consecuencia da crise que estamos a
sufrir. Non embargante, a venda para a capital do estado e
para Barcelona mántense nos
mesmos niveis e nalgún caso
superior á dos últimos anos.
O meixón galego acadou
nos últimos anos unha gran
sona no mercado, por iso, segundo estes comercializadores, noutros lugares estase colocando como galego, peixe
que non o é e poñen exemplos: en Pamplona véndese
Angubami, Angulas Galán ou meixón a mil trescentos euros,
Angulas Illa Nova, non só ofre- coma galego, coas dubidas da
cen o meixón ao natural senon súa veracidade, xa que nalgún
xa preparado, con gambas, en caso vendeuse cando aínda
allada, naturais ou conxeladas. non se iniciara a campaña en
As mesmas empresas ofrecen terras galegas.G

’’

non sería rendíbel, por que non
habería maneira de collelo, só
nas beiras poderías pillar un
pouco”.
As asociacións de pescadores reclaman o dragado do río
no esteiro de Camposancos,
onde hai bancais de area que,
na súa opinión, non lle permiten en moitas ocasións ao animal entrar río arriba. Na zona
máis proxima ao traxecto do fe-

rri A Guarda-Caminha, os areais conforman insuas e praias
que de maneira ocasional desaperecen, cando o rio medra ou
sube a marea.
En Portugal anos atrás o número de licenzas era elevado.
Mesmo, desde a parte galega,
lanzáronselle reproches e acusacións de furtuvismo. Agora o
número de licenzas igualouse e
o control e máis exhaustivo.G

O

utra muller foi estrangulada polo seu home.
Chegou tarde de traballar. En
lugar de encontrar unha parella comprensiva, coma se fose
un home: “Vén, meu rei, descansa, has estar esgotado”, atopou un asasino que non atura
que a súa muller chegue tarde,
mesmo se vén de traballar.
É intolerable o tratamento
sensacionalista que lle dan
nos medios a este terrorismo
patriarcal que é a primeira
causa de morte de mulleres
novas no mundo.
Aluden á perda de control
pola paixón, convertendo o
amor en violencia. A vítima,
provocadora dos celos, exculpa o criminal. Cando non, o alcohol, o paro... son eximentes.
Enchen páxinas de xornal de
laretadas: “parecía un bo home” “era moi traballador” “unha familia exemplar”. Lemos
algunha vez comentarios semellantes dos membros da
ETA? Se preguntasen, tamén
habería quen diría, “era un bo
rapaz” “na escola era fraternal”, “a familia do mellorciño”
“un mal momento...” pero
non, iso é serio e non admite latricadas. Tamén son moi diferentes os funerais. Se te mata a
ETA, terás honras e boato con
asistencia de autoridades e primacía na TV. Se morres por
violencia patriarcal a mans do
teu “amo” e “amor”, o funeral é
privado, sen relevancia pública. Que non digan as autoridades que están preocupas pola
violencia de xénero!!
Mentres, o odio medra. En
asociacións de mulleres reciben textos así: “Zorras, putas,
ladroas, parasitas, hai que matarvos a todas canto antes...
Teño apostados tres euros cun
amigo a que este ano chegamos ás 100... O día máis feliz
foi cando eliminaron catro
putas. Á cámara de gas todas!”
Só valorando as mulleres
acabará a misoxinia. G

’’

Éintolerableotratamento
sensacionalista que lle dan
nos medios
a este
terrorismo
patriarcal ”
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CRÓNICA DE PRECAMPAÑA

O anuncio da data electoral abríu a espita
do debate entre PSdeG-PSOE e BNG
Manuel Vilas

A prensa pasou a lexislatura
na procura de fendas no bipartito coas que encher titulares. Labor sen apenas resultados, pois Touriño e Quintana
lograron transmitir a imaxe
dunha coalición pragmática.
Bloque e PSdeG foron quen de
apoiarse sempre no Parlamento e respectar as áreas de
goberno de cadaquén. Con todo, o inicio da precampaña
desatou a tormenta prevista.
Primeiro, a líder das Xuventudes Socialistas, Loli Rodríguez, acusou os nacionalistas
de non tomar “nin unha soa
medida para aliviar a crise económica”, sinalando co dedo a
Consellería de Industria. Contra Fernando Blanco tamén se
lanzou o conselleiro de Medio
Ambiente, Pachi Vázquez, molesto por non ter acceso ás ofertas dos novos parques eólicos.
O PSOE agardou até o luns,
coa Cámara a piques de disolverse, para ensinar as súas cartas no concurso do vento; foco

principal das constantes críticas de La Voz de Galicia ao Bloque. Os socialistas erguéronse
da mesa deixando sós aos nacionalistas, en protesta cunhas
normas que previamente
aceptaran. O efecto é que na
rúa fálase máis de quen se fará
cos muíños que da entrada de
participación pública no accionariado dos parques, avance
que o BNG pensaba enarborar
en campaña.
O sufraxio exterior é o outro
gran conflito. O número dous
do PSdeG, Ricardo Varela,
acusou o Bloque de “querer
eliminar o voto da emigración” porque “a penas ten vo-

tos”. Bieito Lobeira retrucoulle acusando ao PSOE de “caciquear”. “A gran contribución do Goberno Español foi
posibilitar que os mortos voten” e “nós non andamos a
mercar sacas de votos” dixo
un Lobeira que lembrou que
mentres os astronautas xa poden votar, o Estado segue a
alegar problemas técnicos para o sufraxio en urna na diáspora e en alta mar. “Por fin o
PSOE saca a careta e deixa ver
que só aspira a manipular o
voto emigrante en lugar de
preocuparse por outorgarlle
as debidas garantías” sumouse Francisco Jorquera. O voceiro nacionalista nas Cortes
acusou os socialistas de “bloquear o proceso para modificar canto antes o sistema”.
A tensión pode dispararse
nos próximos días, tras o plantón do PSdeG ao concurso eólico. Para garantir o futuro do
pacto, os socios deberán conservar as formas e non imitar
aos deputados Carlos Aymerich e Xosé Manuel Laxe na
súa durísima lea en directo en
Correo TV, descualificacións
de “violento” e “maleducado”
incluídas.G

grados. Di Rivero: “a pesar da
nula emigración nos últimos
tempos, o censo aumentou…”.
¿Seguimos a negar a morte de
Franco, a instauración da democracia e a rehabilitación de cidadáns do Estado español? Milleiros de fillos de galegos emigrados recuperamos a nacionalidade logo da fin da ditadura. E a seguir. Moitas galegas casaron con
outros emigrantes doutras procedencias. Non se rexistra no comentario a referencia a milleiros
deses fillos que optaron por ou-

tras nacionalidades europeas,
especialmente a italiana. E destácase que hai “un montón de
votantes con apelidos italianos”.
Isto oculta unha formidábel xenofobia. Nega a liberdade dos fillos de optaren pola nacionalidade do seu pai ou da súa nai.
Uns elixen Italia, outros, lamentabelmente, non poden elixir
Galiza e fano polo Estado español. Demasiada persistencia de
mensaxes con cheiro do pasado. Certamente, os partidos
maioritarios fixeron e fan mal

’’

OPSOEagardouatéoluns,
coa Cámara a piques de
disolverse, para ensinar as
súas cartas no concurso do
vento”

PEPE FERRÍN / A.G.N.

O bipartito deixa a un lado
a concordia

Emilio Pérez Touriño eAnxo Quintana acceden a un pleno do Parlamento.

CARTAS
O VOTO EMIGRANTE
Subscritor hai ben anos, podo
dar conta da calidade nos contidos e ben facer dos redactores
d´A Nosa Terra. Agás neste número 1.338 no que aparece un
texto sobre o tráfico de papeletas
asinado por Alberte Rivero. Galeguista, dirixente da colectividade galega emigrada e hoxe emigrante retornado sinto noxo pola
utilización confusa (deliberada?)
de datos sobre os votantes emi-

uso da democracia. Pois a aprobar o voto en urna. Que non valen escusas de afastamento dalgúns votantes. Se alguén vive
moi lonxe (habitual na Arxentina) non pode impedir a discriminación positiva de cara a conseguir que 120.000 teñan a seguridade da non manipulación do
voto. E limpar o censo de erros
non contou nunca co beneplácito das autoridades, especialmente as consulares. Galegos
somos todos, nados na emigración ou na Terra. Os tempos aín-

da non son chegados para que
os galegos do interior posúan o
orgullo de incorporaren á súa
cultura e cidadanía os emigrantes, fillos e netos. Como levan séculos recoñecendoo moitos pobos de semellante emigración
forzada. Grazas aos que recoñecen a nosa pertenza a Galiza. Retornamos a familia enteira.
Agardo que os meus netos, nados na Terra, non pasen nunca
polo mesmo suplicio ca nós.G
Xosé Martínez-Romero
(A Coruña
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ORZAMENTOS
CADUCOS
Susana López Abella

O
TRIBUNA I Afonso Eiré.
Crítico musical.

QUE SE ESTÁ
NOS PARQUES
O 26 de decembro, a Xunta
dará a coñecer a admisión a
trámite da concesión administrativa dos parques eólicos
solicitados polas distintas empresas. Despois, os beneficiarios terán que recabar os diferentes permisos para lograr a
concesión de explotación.
Neste segundo trámite interveñen varias consellarías, comezando por Innovación e Industria, pero tamén Medio
Ambiente, Medio Rural, Vivenda e Solo e até Presidencia,
así como os concellos.
No actual trámite, é a Comisión creada ao efecto a que
ten todas as potestades para
decidir (non o Consello da
Xunta). Unha decisión que se
realizará en base ao Decreto
242/2007 do 13 de decembro,
no que se regula o aproveitamento eólico en Galicia, e no
que se marcan tanto a composición da comisión como os
criterios a seguir, con baremos
específicos para avaliar as distintas propostas.
Todos os membros da Comisión, teñen, loxicamente,
acceso a todos e cada un dos
expedientes presentados. A
cantidade de proxectos a concurso, a súa complexidade
(entran desde aspectos climáticos, até financeiros, desde
propostas mediambientais
para o contorno, a proxectos
industriais, ademais dos claramente técnicos) e a aposta pola transparencia é a que levou
ao presidente da comisión a
pedir una aprazamento para
facer públicos os resultados.
Polo tanto, semellan que carecen de sentido as acusacións
de escurantismo ou manexos
dunha única consellaría.
Certo que o 26 de decembro haberá moitos desconten-

A XOGAR
EÓLICOS?

X. TABOADA

tos e, aínda, algúns que decidan recorrer unha decisión
que sempre será polémica.
Pero a discusión que se está a
producir publicamente só é
posíbel en base á transparencia do concurso e da súa adxudicación. As bases públicas
non foron recorridas, aínda
que se armase un gran rebumbio por algúns dos seus apartados. A composición e nomes
dos integrantes da Comisión e
os múltiples proxectos presentados testemuñan a limpeza administrativa dos procedementos.
As críticas poden esconder
múltiples aspectos, pero este
proceso non ten nada que ver
con ningún dos anteriores,
que foron meras adxudicacións a dedo.
Seguramente, o máis polémico cando se deron a coñecer as bases e o máis benefi-

’’

Asbasespúblicasnonforon
recorridas, aínda que
se armase un gran
rebumbio por algúns
dos seus apartados”

cioso para os cidadáns foi a
esixencia dunha cota de participación pública. Moitas empresas mostraron a súa desconformidade con que o Goberno galego se quedase co
10% do negocio eólico. Certamente que era optativo, non
podía ser doutro xeito. Pero a
medida non debía ser tan mala para os empresarios que
concorreron xa que, finalmente, non será o 10%, senón
que aumentará até un 12%.

Os 300 megavatios serán
patrimonio de todos os galegos e permitiralle obter á Xunta non só uns ingresos de 78
millóns anuais, senón a posibilidade de configurar un sector público enerxético que pasará a controlar case a quinta
parte da produción. Cómpre
ter en conta que a estas participacións nas empresas eólicas que reciban a concesión
dos novos parques, haberá
que engadirlle a participación
xa existente no parque eólico
de Sotavento, así como nas
empresas Gas Galicia (21%) e
Reganosa (10%), ademais de
Sogama (51%), que tamén é
produtora de enerxía.
Até de agora, contrariamente, ao que se veu difundindo, só dous parques eólicos tentaron conseguir as concesións pola vía estatal, o de
Endesa en Lugo e o de Negreira-Mazaricos. O intento parece van pois serán, finalmente,
as distintas Consellarías da
Xunta as que terán que dar os
informes favorábeis para a
instalación destes parques.
Estamos xa que logo nas
vésperas dunha decisión
transcendente para Galiza. O
sector eólico representará
máis do 5% da riqueza galega.
Os investimentos estímanse
nuns 5.500 millóns de euros e
os empregos directos máis de
3.000. Outros proxectos ligados tratarán de vertebrar o país industrialmente.
É lóxico, polo tanto, o debate. Tamén o é a defensa dos intereses particulares de cada
quen, incluídos os dos propietarios dos montes. Mesmo a
oposición política. Pero semella necesario, sobre todo, clarificar o que está a suceder é o
que se está a xogar.G

s orzamentos para o 2009
volven ser un engano
económico e unha oportunidade política perdida, son
irreais e inútiles, caducaron
antes de entrar en vigor e esquecen a austeridade, incidindo nos mesmos erros ca o ano
anterior. Só van traer máis déficit e paro porque van acabar
deixando as contas públicas
con números vermellos de ao
menos 1.700 millóns de euros.
Sorprende que mentres Pedro Solbes recoñece que as súas previsións están desfasadas
cando se acaban de aprobar os
orzamentos do Estado, o conselleiro de Economía di que as
previsións de Galicia se fundamentan nas do vicepresidente,
logo recoñece implicitamente
que os orzamentos aprobados
no Hórreo están desfasados.
O bipartito desaproveitou a
oportunidade de elaborar uns
orzamentos de consenso,ofrecidos por Núñez Feixóo. Faltoulle ao presidente a cintura política necesaria para buscar o consenso, nun intre no que a evolución do paro en outubro e novembro medrara máis que en
España. Mentres, o CES advirte
de que a crise chega con atraso a
Galicia, pero chega e tardaremos moito máis ca o resto de
España en recuperarnos, que se
agranda a fenda do investimento en I+D+i en relación con España; o déficit de solo empresarial é cada día máis grave e está a
limitar o desenvolvemento,denuncia os atrasos no AVE e tamén a falla de transparencia sobre o estado real da execución
das infraestruturas.
Por que o bipartito se aferra
a uns orzamentos caducados e
mira para outro lado ante os
problemas reais? Por que
aprobou o rolo parlamentario
cando a situación requiría unha postura flexíbel e de diálogo
coas forzas políticas? Por estratexia partidista quizais? G

’’

O CESadvirtedequea crise
chega con atraso
a Galicia e que
tardaremos moito
máis ca o resto
de España en
recuperarnos”
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TEMPO

PARA PENSAR
Ceferino Díaz

N

a última campaña das
eleccións xerais falamos
moito de economía –con optimismo moderado. Falamos da
inevitábel crise inmobiliaria e
do cambio no modelo produtivo, dos recursos e do capital
humano para afrontala.
Non intuïamos o que ía
acontecer despois. Non figuraba nas nosas previsións nin
nas de ningún grupo que en setembro iría caer a pirámide financeira internacional. Coñeciamos a globalización do sistema, a súa liberalización total,
pero confiabamos no mercado
“que o depura todo” e, en última instancia, nos reguladores. Descoñeciamos que o sistema estaba construído sobre
un castelo de fume.
Non pensabamos que Bush
ía encabezar unha escalada intervencionista sen precedentes
na economía americana. Tampouco que G-20, FMI ou Banco
Mundial ían facer chamamentos á intervención dos gobernos na economía. E aínda
máis, que ese chamamento
fose atendido polos gobernos,
a maioría conservadores, de
Europa e do mundo desenvolvido así como das economías
emerxentes, incluída a China.
Agora non nos atrevemos a
pechar as contas. Podemos facer previsións de crecemento
ou recesión pero non sabemos
o alcance real da situación. Estamos ante unha crise gripal
forte que pode ir minguando
ou converterse nunha pneumonía que lle afecte ao funcionamento de órganos vitais.
A sostenibilidade da humanidade globalizada é unha nova
necesidade nacida da enfermidade do modelo en crise e pode
obrigarnos a construír un
mundo diferente. Sería bo que
lle botásemos unha pensada ao
asunto para que nos collese preparados. O Nadal pode ser un
bo tempo para pensar. G

’’

Asostenibilidade
da humanidade
globalizada é unha
nova necesidade”
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Xaquín Fernández Leiceaga, portavoz adxunto do PSdeG-PSOE no Par

‘O PP non sabe se reivindicar
ou non o seu pasado fraguista’
Xan Carballa
Pepe Ferrín / AGN [FOTOGRAFÍA]

Estar en plena precampaña
electoral pode axudar a que o
financiamento autonómico se
negocie mellor e iso a pesar de
que non haxa aínda novo Estatuto. O portavoz adxunto socialista no parlamento galego,
Xaquín Fernández Leiceaga
(Noia, 1961), aborda esta cuestión, así como diferentes aspectos da crise económica.
É posíbel que esteamos na
recta final do financiamento
autonómico e a intervención
de Galiza parece menor.
Precísase un novo modelo que
conserve os principios básicos
do anterior, que combine a autonomía financeira cun principio de equilibrio rexional e de
solidariedade. Daquela ten que
haber un fondo do estado sólido e que permita prestar
iguais servizos a todos e tamén
que no criterio de cálculo do
custe se considere a dispersión
e o avellentamento, que agora
só están parcialmente contemplados.
Pero o choque de intereses entre
comunidades parece servido.
Penso que o goberno fará unha
proposta máis avanzada e seguirase negociando algunhas
semanas. Pode haber acordos
bilaterais pero ao final hai que
acordar entre todos. A nós non
nos vén nun momento especialmente adecuado porque
estamos no tempo de desconto electoral, pero en todo
caso hai que sinalar que a posición inicial catalá foi derrotada.
Era a idea de calcular a súa
contribución á caixa común e
sobre iso limitar a súa achega,
que a súa solidariedade só fose
para determinados servizos e
non para o conxunto. Se o vemos desde unha perspectiva
galeguista ou catalanista é
como dicir que algúns servizos
se cubrirían e para outros habería que arranxarse. Agora estamos nunha discusión sobre
os principios básicos que deben compartir todas as comunidades. Hai comunidades
que partían dunha posición
peor e nós temos a favor que a

dispersión e o avellentamento
xa estaban considerados factores de custe no modelo e será

máis fácil amplialo porque a
poboación galega permanece
estabilizada desde 1999 men-

tres a orla mediterránea e Madrid medrou e iso debe pesar,
porque aínda que teñen máis
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-PSOE no Parlamento

r
ta’
gastos, porque é poboación
nova, tamén é certo que produce máis ingresos.
Grande parte das comunidades implicadas chegan a negociar a Madrid con Estatutos renovados, pero o galego non
saíu adiante. Afectará iso negativamente?
Penso que non. Os novos Estatutos expresan desexos sobre
financiamento e outros só son
executivos nun plano multilateral. Eles teñen un mandato
das súas comunidades autónomas, pero nós temos un
consenso parlamentario no
último debate do Estado da
Autonomía que serve de base
sobre o que debemos negociar. Os Estatutos son máis
concretos sobre os investimentos das comunidades autónomas pero como logramos
máis dun 8% este ano temos
unha vantaxe, porque ademais trátase de obras públicas
que se desenvolven durante
varios anos e manterán o nivel
de investimento alto.
A crise volatilizou todas as expectativas que había en xullo?
O que fai é reformular as prioridades. A do goberno é facer
gasto que inflúa directamente
sobre o emprego. Antes a resolución do financiamento facíase
poñendo máis cartos sobre a
mesa e agora hai menos diñeiro.
As cousas son máis difíciles.
Un comentarista político dicía
que termos as eleccións en
marzo impide que Galicia
quede marxinada.
O pacto terá que implicar a
cantas máis comunidades
poda. Nós formulamos propostas que foron amparadas
por Solbes. Pero só unha solución plenamente satisfactoria
para Galiza evitará a controversia entre as forzas políticas.

CRISE ECONÓMICA.
Touriño dixo, ao comezar a
crise, que Galiza contaba cun
“plus de resistencia”. Queda
a l g o d i s o d e sp o i s d o s v e n d a vais das últimas semanas?
Até agora o plus foi evidente
porque despois destes meses o

noso nivel de desemprego é
menor que o español e o ritmo
de crecemento mellor. Detrás
diso está que a nosa economía
depende máis dos fluxos públicos ca outras e nos países
como España, cun estado de
benestar potente, esa contribución é menos cíclica e estabiliza a economía. En Galiza
tamén se nota, a maiores de
que o investimento público estea concentrado en Galiza por
riba do seu PIB ou de que aquí
non haxa tanta construción
especulativa. A proba é que en
Santiago, en 2008, houbo máis
licencias que nunca e iso quer
dicir que responde a demandas reais. Houbo sectores,
como o primario, que se comportaron moi ben no 2007 e
ben no 2008 e aí está a construción naval con carga de traballo para varios anos. Todo iso
non quere dicir que non vaiamos sufrir a crise porque a
nosa economía está ligada á
española e á europea, pero temos elementos favorábeis.
Hai pouco soubemos, a pre guntas do deputado do BNG,
Francisco Jorquera, que o goberno central estaría disposto a
negociar a volta á construción
civil en Ferrol.
Nas actuais circunstancias estamos vendo que determinacións
moi decididas da Unión Europea e que se defendían con
moita firmeza agora son esquecidas por todo o mundo, como é

o caso do principio de estabilidade presupostaria. Tiñamos
outras limitacións que procedían dunha xestión ríxida das
regras de mercado e iso tamén
pode influír no tratamento de
Navantia. Benvida sexa unha
negociación se é posíbel.
Hai anos vostede fixo un es tudo académico sobre a industria do automóbil en Galiza,
agora as perspectivas están na
corda frouxa.
A vantaxe decisiva que temos é
que a planta de Vigo é a máis eficiente de todas as de Citroën. A
maiores, o cluster do automóbil
impulsa a renovación ao seu redor. Son dous aspectos positivos fronte a unha caída da demanda enorme. Nun contexto
de incerteza, aínda que os ingresos sexan iguais, tendes a
non gastar, por se acaso. Quizais a caída dos tipos de interese
axude a remontar. Citroën non
vai funcionar á marxe dos outros fabricantes, pero non ten
os problemas dos xigantes norteamericanos. O importante é
aproveitar este tempo de caída
de demanda para mellorar a
produtividade. Iso faise en colaboración cos traballadores, mellorando a formación e os métodos de produción. Velaí a idea
da Consellería de Traballo de ligar máis formación, con axudas
públicas, a conta de non presentar EREs [plans de despido
regulados] e agardar que os
plans do Ministerio de Industria

’’

DeterminaciónsdaUE,
que se defendían
con moita firmeza,
agora son esquecidas e iso
pode influír en Navantia”

’’

Citroënnonten
os problemas dos xigantes
norteamericanos”

funcionen. Hoxe estase pensando no coche de futuro que
ten máis que ver coa electricidade que co petróleo.
Ouvimos que hai que cambiar
de modelo, pero chocamos
coas necesidades do día a día?
A política ten o valor de amosar
un horizonte e iso é o que fan os
líderes. O actual goberno, e Emilio Pérez Touriño en particular,
téñeno feito con solvencia. Nós

POLÍTICA.9.
imos a un modelo no que Galiza
se pareza máis ás zonas desenvolvidas de Europa que á periferia. Iso é posíbel porque había
procesos anovadores en marcha, desde Zara e o téxtil ao naval. O que pasa é que a Xunta do
PP era un obstáculo e este goberno é, pola contra, un instrumento de mudanza, puxo en
marcha instrumentos para
apoiar os sectores innovadores,
mudando o uso dos fondos europeos para actividades de I-D+i
ou en tecnoloxías de información. Tres anos e medio é un
tempo escaso para que se vexan
resultados, pero é unha evidencia que o cambio está en marcha e fai o noso tecido produtivo
máis competitivo. Mesmo nun
tempo tan curto recuperamos
seis puntos de poder adquisitivo
con Europa e tamén melloramos na comparación salarial co
resto de España.
O período electoral deixa as
cousas no aire.
Un dos problemas do PP é que
non sabe se reivindicar o seu
pasado fraguista, cando as
cousas non funcionaban, ou
asumir o novo modelo. Ademais hai cousas que xa non poden ir para atrás coas novas leis
de transparencia ou de subvencións, cun pacto local desenvolvéndose, etc. Mesmo
porque as novas xeracións que
poida incorporar o PP aos concellos van demandar unha relación coa Xunta diferente.G

‘A partir do 1 de marzo o cambio pode ser máis intenso
porque as rémoras que deixara o PP xa están superadas’
Pensa que os cidadáns percibiron o cambio que o bipartito prometera?
Os sectores máis sensibilizados podían esperar un ritmo
maior de cambios, pero había factores que o freaban e,
ademais, o resultado electoral fora moi axustado cun
sector moi grande da sociedade que seguía a apostar
polo PP. A dereita mantén
dúas deputacións provinciais
e non se comportan igual que
as gobernadas por BNG e
PSOE. Ademais había compromisos asinados e blindados que o actual goberno non
podía botar atrás e aínda
agora vimos o informe do
Consello de Contas, sobre o
2005, e os compromisos a futuro que adoptara a Xunta do
PP aumentaran nun 60%.
Todo iso condicionou as decisións a varios anos vista, até

o 2010 nalgúns casos. Na
nova etapa que se abrirá despois do 1 de marzo o cambio
poderá ser máis intenso porque non operarán esas rémoras. Tamén había unha administración autonómica contratada estrañamente, con
veterinarios contratados por
obra, médicos con contratos
por día, e con dezaseis anos
sen oferta pública de emprego; todo iso houbo que rexeneralo e retardou outros
proxectos. Agora xa está feito
e é unha parte pouco visíbel
pero moi relevante deste goberno.
O PP di que hai un presidente
e dous gobernos.
En catro anos os grupos que
apoian o goberno gañaron todas as votacións no Parlamento. As diferenzas foron
anecdóticas e fomos capaces
de sacar máis de 50 leis, a

’’

CoPPhabíaunha
administración estraña,
con veterinarios
contratados por obra,
médicos con contratos
por día e ningunha oferta
pública de emprego”

’’

Rocesentresocialistas
e BNG? No último goberno
de Fraga houbo un
conselleiro que acusou a
outro de corrupto e houbo
deputados do PP que se
pecharon nun piso”

maior produción lexislativa
na historia do parlamento galego. Aínda que en todo goberno hai roces, tamén nos
dun só partido. Se os socios
son dous poden ser máis visíbeis, pero lembremos que, no
último goberno de Fraga,
houbo un conselleiro que
acusou a outro de ser un corrupto, seguramente sen razón, pero fíxoo público e
houbo deputados que se pecharon nun piso para reclamarlle determinadas cousas
ao presidente. Nada diso pasou nestes catro anos. Espero
que as posicións de Partido
Socialista e BNG permitan no
futuro un diálogo frutífero e
non vexo nada que o impida,
porque mesmo nas cousas de
máis calado, como a reforma
do Estatuto, a imposibilidade
de acordo veu pola posición
pechada do PP.G
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H. Vixande

ENPOLEIROALLEO
RAXOI E RATO
Un chiste de Público insinúa
que o ex ministro Rodrígo Rato
podería estar axexando a Raxoi
ante as próximas eleccións autonómicas do un de marzo. O
líder do PP vai á carreira na entrada á Galiza, onde un cartel
indica que entra en terreo escorregadizo. Rato, que vai detrás,
cun número dous no dorsal,
parece disposto a substituír ao
xefe dos populares tras un
eventual sinistro total.G

AS EÓLICAS E AS CASTAS
O columnista de cabeceira de
El Correo Gallego, Carlos Luís
Rodríguez, tiroulle das orellas
ao PSdeG-PSOE polo seu comportamento durante o proceso
do concurso eólico e lembrou-

VERGARA / Público (16-12-2008)

lle que “a ambigüidade pode
ser rendíbel durante un tempo,
pero finalmente pasa factura”.
Ambiguos os socialistas? Para
Carlos Luís Rodríguez si, porque o seu papel, “oscila entre o
apoio solidario a un proxecto
dos socios, e xestos que dan a
entender a súa desconformidade”. Mais que non se queixen
no PSOE, que o articulista contra quen de verdade carga é
contra “os intereses dos que
sempre viron en Galiza unha
leira a repartir”, aqueles aos
que “o que de verdade lles incomodaba era o concurso en si, a
posibilidade de que o reparto

do vento saíse dun estreito círculo de aristócratas da enerxía.
O pecado do conselleiro de Innovación foi abrir un club que
antes tiña reservado o dereito
de admisión”. Os ataques, para
o columnista, “baseáronse en
prexuízos”, e o que digan os
atacantes “a partir de agora terá
pouca credibilidade”.G

ATRACO
CON GLAMOUR
Aos do xornal The New York Times gustoulles o atraco perpetrado pola banda da Panteira
Rosa contra a xoiería Harry

Winston en París, na que os ladróns fixéronse cun botín valorado en 85 millóns de euros. O
diario neoiorquino reflectiu o
feito na sección Moda e estilo,
titulou a noticia “Atraco na de
Harry” e no texto mencionou o
actor David Niven, coñecido
pola súa condición de intérprete do papel de ladrón de luva
branca nas películas de roubos
estilosos. A reportaxe indica que
“pode que os ladróns non fosen
tan finos como o ladrón de
xoias de celuloide con encanto
David Niven –tamén coñecido
como o elegante bandido sir
Charles Litton–, mais a meticulosa planificación, a rápida execución e o estilo creativo poñen
encol da mesa a sospeita de que
foi obra dunha rede mundial de
soldados da antiga Iugoslavia”.
Se isto non é admiración... Se
cadra a información sería algo
menos desenfadada de terse
cometido o atraco na coñecida
xoiería Tyffani’s, na quinta avenida de Nova York.G

O GUINDASTRE
MÁIS GRANDE
Faro de Vigo e Atlántico Diario
reservaron a foto da primeira
páxina á última adquisición
dos bombeiros: o
guindastre
máis grande de Europa –fóra
dun que
disque hai
en Moscova. En La
Voz de Galicia en Vigo foron
máis discretos e reserváronlle a última páxina, iso
si, moi ben ilustrada. Os tres
diarios
asumiron
as palabras de orgullo do alcalde, Abel
Caballero,
que insistía no tamaño do
aparello.
Alén desa
teima por
salientar que os galegos sempre somos os primeiros, a alusión á lonxitude do instrumento abofé que merecía un comentario de Sigmund Freud, o
pai da psicanálise.G

’’

CATRO HOMES
E UN VOTO
Antón Losada

S

erá en marzo, cando o frío
do inverno empeza a ser un
recordo e o Entroido anuncia o
final das noites longas e aburridas. O primeiro día, catro homes agardarán coa alma nun
puño a quen damos vostede, eu
e uns millóns de galegos e galegas o noso voto.
Touriño xógase pasar a historia como unha especie de
“Laxe 2, o Regreso”: un presidente de transición incapaz de
liderar unha coalición onde os
socios perdían máis tempo
amolándose entre eles que
amargándolle a vida á oposición. Ou como o primeiro presidente de esquerdas capaz de
revalidar mandato. A aposta é
forte e á vista do últimos acontecementos, especialmente o culebrón eólico, semella que os
nervios medran en Montepío.
Diante dunhas enquisas que en
meses pasaron de declaralos a
forza máis votada a deixalos cos
mesmos resultados de hai catros, semella que os socialistas
galegos teñen decidido tranquilizarse deixando que a súa estratexia electoral a decida un
editor coruñés.
Quintana precisa obter un
resultado exitoso para liderar
con autoridade os cambios imprescindíbeis nunha organización paralizada pola lenta, dolorosa e inútil descomposición
da UPG. Un bo resultado permitiríalle pechar o círculo no
que xa non é o BNG quen non
pode subsistir sen a UPG, senón a U quen non sobrevive
sen o Bloque.
A Feixóo vaille consolidar un
liderado débil e cuestionado en
Compostela e en Génova por
unha estratexia de oposición de
“galeguismo señorito” que
moitos non entenden. E quen é
o cuarto home? Obviamente
Raxoi, para quen non recuperar
o goberno en Galicia sería a primeira etapa da súa particular
viaxe a ningunha parte. G

’’

O 1 de marzo catro homes
agardarán coa alma nun
puño a quen damos
vostede, eu e uns
millóns de galegos
e galegas
o noso voto”
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A SELECCIÓN VASCA
Dani Álvarez

1

65 futbolistas vascos asinaron un manifesto no
que se advertía de que se a selección non se chamaba de
Euskal Herria non acudirían á
convocatoria do partido de
Nadal. A Federación vasca,
posibelmente por presións
políticas, mantivo a denominación histórica de Euskadi. E
os futbolistas cumpriron a
ameaza: non hai partido. Fóra
do País Vasco hai quen pensa
que Euskal Herria é un termo
inventado pola esquerda
abertzale, e nada diso. Euskal
Herria é o termo histórico que
agrupa os sete territorios onde
se fala éuscaro, o elemento
aglutinador desta nación. Incluso aparece na nada sospeitosa Enciclopedia Británica
como referencia sobre os vascos. En todo o caso, o verdadeiro neoloxismo sería Euskadi, acuñado por Sabino Arana
hai un século, cando Euskal
Herria xa era vello.
Esta é a fórmula cultural na
que os deportistas navarros e
os vascofranceses se senten
máis a gusto, pero ocorre tamén que non hai realidade
política para el. A única realidade política chámase Comunidad Autónoma Vasca (CAV)
e esa equipárase a Euskadi, da
que o fundador do nacionalismo vasco, Arana, dixo que é “a
Patria dos vascos”. Estes futbolistas caen nalgunha contradición: por exemplo, fan
unha conexión entre o camiño cara á oficialidade das seleccións e o nome destas. E
non hai tal: se se quere unha
selección para sete territorios
haberá que reclamala tamén
en Navarra e en Iparralde, e
non só na CAV. A non ser que
o que se pretenda é zouparlle
ao PNV, que tamén está pola
oficialidade. Tampouco se pode buscar a oficialidade da
vasca xogando coa española.
Todo á vez non pode ser. G

’’

Sesequereunhaselección
para sete territorios
haberá que reclamala
tamén
en Navarra
e en
Iparralde”
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A nova lei do aborto amplía o
prazo a 14 semanas.Antes de outubro entrará en vigor a nova lei do
aborto, que podería ser unha realidade despois de seis semanas de
traballo. O PSOE da por pechada a
nova lei que contempla a ampliación a 14 semanas para interromper
o embarazo sen alegar motivos.G
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Bibiana Aído,
ministra de Igualdade.

FINANCIAMENTO AUTONÓMICO

ZP asegura o éxito do seu modelo
O presidente do goberno central
conta co apoio de Catalunya, Andalucía e
Madrid na reforma
César Lorenzo Gil

José Luis Rodríguez Zapatero
arroupouse cos dous grandes
líderes territoriais do PSOE
para iniciar as conversas sobre
a reforma do financiamento
autonómico. A reunión do
presidente español cos seus
homólogos catalán, José
Montilla, e andaluz, Manuel
Chaves, buscaba –en palabras
de Zapatero– “tomar contacto
con dous líderes representativos antes da negociación multilateral”.
En realidade, a xuntanza do
20 de decembro valeu para
darlle un colchón ao presidente do goberno central de cara a
calquera dificultade puntual
en poñer de acordo as autonomías. O peso político, electoral
e demográfico de Catalunya e
Andalucía faría inútil calquera
cisma criado noutras comunidades.
Ademais, Zapatero conseguiu tamén o beneplácito de
Esperanza Aguirre. Á presidenta madrileña gustoulle especialmente que o modelo proposto teña en conta o aumento
de poboación, factor que beneficia claramente a súa comunidade. A trepia está completa. A única autonomía que
lle pode dar dor de cabeza neste asunto é a Comunidade Valenciana.

HOMOLOGACIÓN MÍNIMA. Aínda
que os termos reais da folla de
ruta non trascenderon, si se
sabe que haberá áreas nas que
o Estado obrigará a unha homologación mínima e outras
onde as autonomías terán
meirande flexibilidade. Algúns dirixentes do PSOE expresaron as súas dúbidas sobre o excesivo peso que as demandas catalás e andaluzas
teñan sobre o documento final, ignorando as necesidades
e prioridades das comunidades máis pequenas ou con

menor renda. Neste grupo tomou dianteira o presidente
galego, Emilio Pérez Touriño,
e tamén o extremeño, Guiller-

mo Fernández Vara, pediu
“reflexión sobre a España pobre que segue necesitando do
diñeiro chegado do Estado”. G

12-13 mundo.qxd

23/12/08

00:49

Página 2

MUNDO.12.

ANOSATERRA
24-30 DE DECEMBRO DE 2008

Parcheando
o capitalismo,
por Gordon
Brown
Gabado hai poucas semanas pola súa
rápida actuación na crise financeira
internacional, o primeiro minitro británico
gaña agora antipatías logo de que o seu plan
de rescate non lograse que houbese máis
diñeiro á disposición dos consumidores
O primeiro ministro británico Gordon Brown, durante un encontro coas bases laboristas en Leeds (Inglaterra).

Xosé Manuel Figueiras
analista colaborador do IGADI
(www.igadi.org)

crédito para que non parase a
produción e o consumo.

O 21 de decembro foi atopado
pendurado do teito dunha habitación dun hotel de cinco estrelas un directivo dun dos
máis relevantes bancos do
mundo, o HSBC, do que Scotland Yard dixo que non existían indicios de "circunstancias
sospeitosas". Christen Schnor,
que así se chamaba o desafortunado, era o director do Área
de Seguros con responsabilidade en Europa e Oriente Medio.
Talvez se trate dunha mala casualidade, ou talvez non sexa
máis que a desesperación do
caótico mundo banqueiro da
actualidade. Non obstante, as
medidas adoptadas para “refundar o capitalismo” non parecen de todo efectivas.
Quen máis empeño puxo niso probabelmente fose o primeiro ministro británico, Gordon Brown, quen presentou un
plan para inxectar capital nos
bancos a cambio dunha participación substancial no accionariado desas empresas clave.
Buscaba así non só estabilizar o
sistema bancario británico,
ameazado pola exposición aos
créditos subprime americanos
e á cáustica burbulla inmobiliaria existente na casa, senón tamén reactivar o mercado de

DE C R A C KA BLUFF. Brown desatendeu algunhas recomendacións que lle facían os seus homólogos do continente europeo
e fixo o que cría oportuno. Máis
tarde cualificárono de “contribución fundamental” que serviu de base dun encontro europeo. A primeira parte do seu
plan funcionou, e a popularidade de Brown incrementouse
despois de moito tempo, e mesmo chegaron a chamalo Flash
Gordon.
Pero en menos de dous meses o plan empeza a facer augas
e enfróntase ás críticas dos prestamistas, economistas e da oposición, ao non conseguir resolver os problemas do mercado
de empréstitos. O primeiro ministro promete un segundo episodio para resolver a cuestión. O
problema é que algúns bancos
non poñen o diñeiro que lles foi
prestado no mercado, endurecendo as condicións dos empréstitos debido aos temores da
crise, co cal o plan non funciona.
O goberno decidiu en outubro engadir 75 billóns de dólares
a tipos de xuro actuais, comprando parte dos bancos con
problemas, para vendelos de novo unha vez que o mercado se
recompoña. Amais diso, agardábase unha liña financeira sepa-

’’

Osbancosbritánicosforon
incapaces de transmitir os
recortes nos tipos de xuro.
Os xuros do Banco Central
baixaron un 1,5%. O xuro
de mercado, só o 0,71%”

’’

Aprimeirapartedoseuplan
funcionou, e a
popularidade de Brown
incrementouse despois de
moito tempo. Chegaron a
chamarlle Flash Gordon”

rada para apoiar o crédito interbancario, xunto aos recortes de
intereses e estímulos fiscais por
valor de 20 billóns de dólares.
Non obstante, a realidade foi
outra, e aínda que os tipos de
xuro nos préstamos interbancarios comezaron a decrecer,
permaneceron relativamente
altos debido a que os bancos
continúan a acumular capital,
preocupados polo aumento
dos impagos. A fin de contas, os
bancos foron incapaces de
transmitir os recortes nos tipos
de xuro, e, por poñer un exem-

NIGEL RODDIS / REUTERS

plo, un préstamo a dous anos
con tipos de xuro fixo caeu o
0,71 por cento en novembro
comparado co recorte de 1,5
puntos porcentuais do Banco
Central no mesmo mes.
DIÑEIRO PÚBLICO PARALIZADO. Por
outro lado, a recapitalización
dos bancos, que levaría á suposta recomposición do mercado
dos créditos, tampouco funcionou desa maneira. Buscábase
que os bancos reducisen riscos
e retornasen ao vieiro dos beneficios para así devolver os cartos
prestados polo goberno, metendo presión para que puxesen diñeiro no mercado e aceptar de novo riscos que reactivasen a economía. Non obstante,
estes obxectivos son contraditorios e é preciso priorizar. Dende distintos foros non se aclaran. Para uns é necesario poñer
o diñeiro no mercado, e para
outros éo recuperar canto antes
o diñeiro público, e como era de
agardar, para uns cantos máis o
diñeiro non chega.
Brown esperaba que a inxección de capital daríalles liquidez
aos bancos para poder liberarse
do lastre dos produtos contaminados dos mercados nos Estados Unidos e equilibrar os balances pero en realidade moitos
bancos que loitan por sobrevivir no que se agarda un longo e
duro ano de recesión, perma-

Quen pode
pedir un
empréstito?
Iso leva á desesperación. Hai
quen argumenta que o diñeiro
non foi suficiente e é difícil prestar cartos cando se incrementan
o desemprego e a recesión, o
que ocasiona máis morosidade.
Pero para iso tamén hai un parche de 10 billóns de libras, xa
que o desemprego será xa a
prioridade oficial no 2009. Preténdense crear 100.000 postos
de traballo nos vindeiros dous
anos a través da renovación de
infraestruturas. Unha reedición
do New Deal.
Do que se trata é de ir parcheando un día si e outro tamén, até lograr iso de refundar o
capitalismo.G

’’

O diñeiro non foi
suficiente e é difícil
prestar cartos cando
medran o desemprego e
a recesión”
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2008, ano de guerras

’’

LATEXOS

HOMOSEXUALIDADE
DESPENALIZADA

As continuas noticias
sobre a crise mundial
e a burbulla
financeira ocultaron
que este ano foi
dramático en canto a
guerras. Todos os
continentes, agás
Oceanía, sofren
conflitos de maior ou
menor intensidade

X.L. Franco Grande

A

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

O ano que remata pode pasar á
historia como o do estoupido da
burbulla financeira, o da maior
crise dende 1929, como o do
afundimento do capitalismo especulativo, como o do retorno
de John Maynard Keines, como
o da recesión inesperada, como
o da recuperación do valor da
economía produtiva... Pero se
nada disto acontecese, o 2008
sería o “ ano das guerras”.
O número de conflitos, puntos quentes e confrontacións
bélicas experimentou un salto
cualitativo durante o 2008. Vivimos, polo menos, nove guerras
esparexidas por todos os recunchos da terra, unha delas no limiar de Europa, en Xeorxia.
Cada ano, o Heidelberg Institute for International Conflict
Research (HIIK), un organismo
non gobernamental encravado
no Instituto de Ciencias Políticas
na Universidade de Heidelberg,
elabora un conflitobarómetro
mundial, cousa que fai dende o
1991. Esta base de datos permítelle estabelecer comparacións
avaladas pola súa documentación, os deseños de exploración
e avaliación do niveis de conflitividade mundial.
Segundo o seu conflitobarómetro, no 2008 rexistráronse tres
guerras máis que no 2007 e o número de conflitos armados graves pasou de 26 a 30. Entendendo por conflitos armados graves
aqueles que levan implícitas
confrontacións violentas, aínda
que non sexan sistemáticas.
O planisferio bélico confórmase con tres guerras en terras
africanas: Somalia, Chad e Sudán; tres en Oriente Medio: Afganistán, Iraq e Turquía; dúas
en Asia: Sri Lanka e o Paquistán
e a última en Europa.

Un soldado regular da República Democrática do Congo camiña pola aldea de Kayna, ao leste do país.

’’

No 2008 rexistráronse tres
guerras máis que no 2007
e o número de conflitos
armados graves pasou
de 26 a 30.”

Nun segundo chanzo, colócase a categoría 4, definida polo
HIIK, como o das crises severas
de alta intensidade. Aquí encádranse dous puntos quentes da
xeografía latinoamericana. Un
deles ao redor da insurrección
armada que manteñen as
FARC-EP dende hai décadas. O
outro máis recente, vertebrado

FINBARR O'REILLY / REUTERS

ao redor da criminalidade indiscriminada que exercen os cárteles do narcotráfico en México.
As 5.585 execucións rexistradas
no que vai do ano pola Comisión Nacional de Dereitos Humanos de México ultrapasan o
número rexistrado durante os
seis anos de Vicente Fox na presidencia. O 86 por cento, civís.G

O multipolarismo aumenta a inestabilidade?
As razóns que poden explicar
un menos pacífico 2008, debuxadas no documento de cen
páxinas presentado esta semana, apuntan a un aparente paradoxo causado polo debilitamento da orde unipolar, liderada polos EE UU. O fracaso da

’’

Un mundo máis
multipolar vai precisar
maior eficacia
diplomática”

“guerra contra do terror” concentrada en Iraq e Afganistán,
debilitou os EE UU. Agora os
novos puntos negros do conflitobarómetro localízanse nos
arrabaldes do punto focal (Paquistán ou a India) ou máis
afastados en África.

’’

O fracaso da “guerra contra
do terror” concentrada
en Iraq e Afganistán,
debilitou os EE UU”

Durante o 2008, a reaparición de vellas potencias bélicas
marcaron as fronteiras de Occidente como aconteceu con Rusia, na guerra de Xeorxia.
Durante o 2009, un mundo
máis multipolar no que asoman a cabeza potencias xa recoñecidas como a China ou a
India, no que emerxen novos
liderados continentais como
Brasil, Sudáfrica ou Irán vai
precisar maior eficacia da diplomacia como recurso para a
resolución de conflitos, intensificación da cooperación rexional como método de traballo e políticas que reduzan a
inequidade. G

proposta francesa á ONU
para despenalizar en todo
o planeta a homosexualidade
–que subscribiron todos os países da UE e tamén algúns outros– descóbrenos que dous terzos de países do mundo refugan a chamada francesa á despenalización universal da homosexualidade.
E tamén nos ensina que así
mesmo a refugan os países árabes, os EE UU, Rusia e a China.
Feito este que non deixa de ser
un moi estraño cóctel onde hai
ingredientes para todos os gustos, xa sexan relixiosos, morais,
tradicionais e culturais, todos
eles moi patentes nesas sociedades tan desparellas.
Así mesmo, resulta que a actitude do Vaticano é parella a
deses países que se opoñen á
despenalización da homosexualidade, ese Estado anacrónico que, como din os manifestantes italianos a prol da medida proposta por Francia, fai a
mala elección de poñerse á beira dos verdugos mentres di estar a favor da vida, pero condena a eutanasia.
Costa traballo admitir que,
no século XXI, haxa persoas encarceradas, torturadas e perseguidas, pola lei e por tan diversas
sociedades, debido á súa orientación sexual. E non só en sociedades primitivas ou relixiosas fanáticas, pois son unha realidade
en sociedades máis abertas e, se
se quere, máis cultas.
A proposta francesa procuraba os seus alicerces no principio da universalidade dos dereitos humanos: a non discriminación esixe que estes sexan aplicados da mesma maneira a cada ser humano, con independencia da orientación sexual ou
a identidade de xénero. Ou sexa, que non é pouco o camiño
que queda por andar. G

’’

A proposta francesa
procuraba os seus alicerces
no principio da
universalidade dos dereitos
humanos”
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A maioría do cadro de persoal de Renfe irá á folga o luns 29. CCOO,
UGT, CGT e o Sindicato Ferroviario convocaron unha xornada de paro
para reivindicar a prórroga do actual convenio colectivo da empresa. O
sindicato de maquinistas Semaf, tamén no comité de empresa, non secunda esta mobilización.G
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IX CONGRESO DE COMISIONES OBRERAS

Os críticos gañan a batalla en CC OO
Xan María Castro, secretario xeral en Galicia,
apoiaba a Fidalgo, o que pode condicionar o
congreso galego de marzo
Xurxo González

Comisións Obreiras xógase
moito nos próximos catro anos,
ao igual que os outros sindicatos. O aumento do paro é un dos
maiores desafíos para as organizacións que defenden os dereitos dos traballadores. Durante
catro días, do 17 ao 20 de decembro, 1001 delegados debateron as liñas da acción sindical
de CCOO para afrontar a crise. A
maioría aprobou o informe de
xestión de Xosé María Fidalgo,
secretario xeral durante os últimos oito anos. Non obstante, ao
final houbo cambio na dirección, e Ignacio Fernández Toxo
será o máximo responsábel
polo menos até 2012.
Péchase así unha historia
que comezou en 2000, cando o
ferrolán se postulara para suceder a Antonio Gutiérrez
como secretario xeral. Daquela
retirarase para non acentuar as
divisións no sindicato. En 2004
Fidalgo integrouno na dirección como secretario de Acción Sindical, posto que se
considera o número dous da
organización. Non obstante, as
discrepancias permaneceron e
finalmente Fernández Toxo
conseguiu o obxectivo de pilotar a maior forza sindical do Estado na actualidade, con
1.200.000 afiliados.
CONTINUIDADE NA ESTRATEXIA. Aínda
que moitos analistas inciden en
que a elección de Fernández
Toxo supón un xiro á esquerda
do sindicato, parece que a liña de
actuación non sufrirá cambios
substanciais. Como secretario
de Acción Sindical, Fernández
Toxo é un dos responsábeis directos dos Acordos de Negociación Colectiva (ANC) nos últimos anos. Estes pactos entre os
principais sindicatos estatais
(UGT e CCOO) e a patronal estabelecen bases para a negociación dos convenios concretos e
constitúen un dos piares da estratexia de “diálogo social”.
De feito, Fernández Toxo co-

mezou a negociar o 1 de decembro o ANC para 2009. Os críticos
con estes acordos (como a Confederación Intersindical Galega CIG-) entre sindicatos e patronal
afirman que supoñen a perda de
poder adquisitivo para os cadros
de persoal das empresas. Os
ANC veñen estipulando aumentos salariais acordes coa estimación oficial da variación da inflación, o 2 por cento, con revisións
ao final do ano. As centrais críticas con este modelo de negociación colectiva argumentan que
impón un centralismo excesivo
por parte das direccións dos sindicatos estatais, e lles resta posibilidades aos traballadores e traballadoras que pretenden mellorar as súas condicións por encima destes límites.
As tomas de contacto entre
CCOO, UGT e as patronais
CEOE e CEPYME tiveron o inevitábel contexto da crise económica. Os empresarios levan
meses avogando pola conxelación salarial. O principal reto
para Fernández Toxo, que é o
representante de Comisións,
consiste en que a patronal
acepte polo menos as cláusulas
de revisión salarial descritas anteriormente.

Ignacio Fernández Toxo novo secretario xeral de CCOO.

’’

’’

Un dos principais retos
de Toxo é que a patronal
acepte non conxelar
os salarios”

Aínda que moitos inciden
en que supón un rouse
á esquerda, non haberá
cambios substanciais”

DIFICULTADESPARAADIRECCIÓNGALEGA.
En marzo terá lugar o Congreso
de Comisións Obreiras de Galicia. Nunha entrevista concedida
a A Nosa Terra, Xan María Cas-

tro amosou o seu apoio ao saínte secretario xeral da Confederación, José María Fidalgo. Non
obstante a delegación galega estivo dividida, xa que 13 apoiaron

a candidatura oficialista e 9 a de
Toxo. Así o indica Xaime López
Golpe, secretario de Acción Sindical en Galicia, que defendeu a
postura deste último durante o
Congreso. Segundo este dirixente, as discrepancias entre os
dous grupos céntranse “na
forma de gobernar a organización, xa que consideramos que
debe estar máis pegado ás empresas. A estratexia do sindicato
foi amplamente referendada
polos delegados, e imos continuar na liña do diálogo social”.G

De Bazán a Fernández de la Hoz
As oficinas centrais da Confederación Sindical de Comisións Obreiras están na rúa
madrileña de Fernández de la
Hoz. Alí tiña desde hai xa bastantes anos o seu despacho Ignacio Fernández Toxo, e alí
continuará como máximo dirixente da organización. Os
seus comezos foron moi diferentes. O carácter de sindicalista forxouse durante as xornadas de folga en marzo de
1972 en Ferrol. Só contaba 20
anos e traballaba como metalúrxico no estaleiro de Bazán.
Ao lado de personalidades

’’

A participación na folga
de Ferrol de 1972 valeulle
o despido e o cárcere”

como Manuel Amor Deus, o
primeiro secretario xeral de
Comisións Obreiras de Galicia, participou nunha das mobilizacións históricas dos traballadores e traballadoras galegas durante a ditadura, que
lle valeu o despido e o cárcere.
Durante a democracia foi

secretario xeral da Federación
do Metal durante 17 anos. No
mundo da gran empresa
ocupa actualmente un posto
(en representación de CCOO e
UGT) no Consello de Administración da multinacional
ArcelorMittal, que se dedica,
entre outras áreas de actividade, á produción de aceiro.
Ignacio Fernández Toxo é o
primeiro candidato que consegue desbancar a proposta oficialista de CCOO. No ámbito
interno ten como obxectivo lidar coas divisións internas que
favoreceron o seu ascenso,

pero sen descoidar o importante sector (case a metade dos
delegados) que apoia a José
María Fidalgo. Nas primeiras
declaracións como secretario
xeral amosouse conciliador e
apuntou a posibilidade de
conceder un posto de responsabilidade ao anterior líder. De
cara ao exterior e a afiliación de
base, quizais o máis difícil sexa
convencer de que non é un burócrata e de que pode facer valer na rúa a forza que o gran aumento de delegados nos últimos catro anos confire a
Comisións Obreiras.G
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O PARLAMENTO
DIXO NON
Manuel Cao

O

O escándalo Madoff,
estafados como albaneses
Bernard Madoff camiña cara ao seu apartamento de Nova York o 17 de decembro.

As autoridades económicas consideran que as
cantidades afectadas (50.000 millóns de dólares)
non son moi importantes no conxunto dos
patrimonios afectados e da economía global

Xurxo González

Os modelos económicos liberais
que foron aplicados abondo nas
últimas décadas presupoñen na
súa perfección matemática que
se cumpren dúas condicións: todos os axentes do mercado, basicamente divididos entre compradores e vendedores, están en
condicións de acceder a unha
información perfecta e os beneficios empresariais reinvístense
no sistema. O escándalo Madoff
aumenta as dúbidas sobre estes
dous factores clave.
Por un lado, que alguén sexa
capaz de estafar cun método piramidal non xa a cidadáns albaneses pouco formados nas vicisitudes do capitalismo financeiro (como sucedeu entre 1996
e 1997) senón a avezados xestores de sociedades de investimento de capital variábel, que
son instrumentos que as grandes fortunas españolas empregan para evitar impostos (só pagan o 1 por cento polos seus rendementos), denota unha falta de
información notábel.
Por outro, que unha cifra tan
elevada poida ser estafada e non
afecte demasiado á solvencia dos
incautos indica que as desigualdades de renda son fabulosas.
Hai que lembrar que máis de

35.000 millóns de euros equivale
a tres veces o orzamento da
Xunta de Galicia para 2009. Estas
desigualdades de renda só se poden entender porque unha parte
moi considerábel dos beneficios
non se reinvisten nas empresas.
50.000 MILLÓNS DE DÓLARES NON SON
NADA.Algunhas das declaracións
máis sorprendentes para o público en xeral poden ser as das
autoridades económicas ao respecto. Miguel Ángel Fernández
Ordóñez, gobernador do Banco
de España, considera que
“desde o punto de vista global, o
importe da estafa [a maior da
historia] é ridículo, sobre todo se
se compara coas perdas que as
entidades e institucións financeiras están sufrindo como consecuencia da crise”.
Até agora non se coñece con

’’

O importe da estafa
equivale a máis de tres
veces o Orzamento da
Xunta para 2009”

SHANNON STAPLETON / REUTERS

seguridade o diñeiro afectado en
España. Os poucos datos confirmados apuntan a perdas de 38
millóns de euros por parte de
aseguradoras e fondos de pensións. Pedro Solbes, ministro de
Economía, cualificou esta cantidade como “pouco preocupante”, xa que representa en
torno ao 0,04 por cento do diñeiro que xestionan este tipo de
institucións.
O banco máis afectado pola
estafa foi o Santander, que continúa unha xeira que comezou
con Lehman Brothers. Daquela
os afectados foron pequenos investidores. Agora trátase dalgunhas das primeiras fortunas do
país. A entidade confirmou que
preto de 1.000 clientes “de altos
patrimonios” perderon de xeito
directo en torno a 320 millóns de
euros.
Pero a exposición deste banco
é moito maior e presaxia ramificacións difíciles de esclarecer, se
atendemos aos precedentes dos
últimos meses no que respecta á
transparencia do mundo financeiro. Outros 2.010 millóns de euros (unha cantidade que se aproxima ao total dos premios concedidos no sorteo de Nadal do 22
de decembro) están distribuídos,
segundo Santander, entre “investidores institucionais e clientes de banca privada internacional”, dous conceptos sen unha
definición moi precisa.
Outras entidades españolas
recoñeceron tamén estar afectadas pola maxia de Madoff, como
BBVA e Caja Madrid.G

pasado 17 de decembro o parlamento europeo rexeitou por ampla maioría a aplicación da directiva que
permitía alongar a xornada laboral até as 65 horas semanais contra a decisión maioritaria da Comisión e do Consello de Ministros da UE. É sintomático que o modelo social
europeo teña que ser defendido cunha votación parlamentaria agónica nun dos puntos clave como é o tempo
de traballo, co risco de voltar aos tempos do capitalismo
decimonónico.
Esta votación pon de manifesto a gravidade da crise e a
presión que os grupos empresariais están prestos a realizar
para eliminar conquistas mínimas en dereitos sociais e laborais sen reparar en límites. A oportunidade políticoelectoral –quedan seis meses para as eleccións europeas–
xogou neste caso a favor da preservación dos dereitos dos
traballadores e mesmo algúns parlamentarios da dereita
sumaron o seu voto para rexeitar a medida. Pero convén
manterse vixilantes para despois dos comicios pois as razóns aducidas seguirán persistindo.
En efecto, o aumento da xornada e a asunción implícita
da negociación individual fronte á colectiva foi xustificada
pola necesidade de competir con economías con mercados de traballo desregulamentados (EE UU) ou sen dereitos nin liberdade de negociación colectiva (China) polo
que o obxectivo é agora abater o sistema de dereitos da UE
que é como unha illa no mar turbulento da economía e a
sociedade global. Neste caso, a punta de lanza británica
apoiada polos países do Leste puxo sobre a mesa a iniciativa das 65 horas pero cómpre non esquecer que tamén se
sumaron os gobernos de Francia e Alemaña.
O proceso de globalización materializado na liberalización dos intercambios de mercadorías, capitais e, en menor medida, persoas, determina unha competencia desigual na que a vantaxe competitiva asentada na tecnoloxía
está a perder eficacia polo rápido desenvolvemento da innovación nas economías emerxentes, ben sexa pola deslocalización, pola copia de patentes ou polo propio esforzo
tecnolóxico, resultando determinante a vantaxe do factor
traballo acrecentada por tipos de cambio desaxustados á
evolución e características da economía real. Este desequilibrio deberíase de resolver, á parte o axuste dos tipos de
cambio, coa imposición de normas obrigatorias globais
sobre dereitos sociais e laborais para reducir o dumping
social. Noutro caso, queda o proteccionismo e as guerras
comerciais ou a destrución dos sistemas de dereitos laborais e de protección social sostidos con dificultades nos
principais países da UE.
A economía somerxida e a inmigración permitiron
manter actividades onde o incumprimento das normas
formais compensábase co poder de compra do euro nas
economías subdesenvolvidas pero, ao tempo, foise xerando un caldo de cultivo favorábel a socavar os dereitos
adquiridos na economía formal. Só unha masiva reacción
social e política permitirá o mantemento do modelo social
europeo na economía globalizada. G

’’

Este desequilibrio deberíase
de resolver coa imposición
de normas obrigatorias
globais sobre dereitos
sociais e laborais para
reducir o dumping social.”
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A selección galega de fútbol
praia perde aos penaltis con Portugal. O primeiro partido internacional da selección galega de fútbol praia –contra Portugal– rematou cunha derrota despois dos lanzamentos dende o punto de penalti. Ao remate do tempo regulamentario, o partido acabou con empate
a tres goles. No combinado galego
destacou a actuación de Ramiro
Amarelle que acadou dous tantos.G

Manuel Jiménez,
seleccionador galego
de fútbol praia.

FÚTBOL GALEGO NO NADAL

É tan difícil topar rival para Galiza?
Por segundo ano, a selección galega
encontra enormes atrancos para poder
xogar. Non poder usar datas FIFA e
unha mellorábel xestión nos contratos
cos adversarios, algunhas das causas
César Lorenzo Gil

A telenovela sudamericana protagonizada por Chile nos últimos días converteu o texto publicado nesta mesma sección a
semana pasada en “tinta mollada” e o texto só servía horas despois da publicación para confeccionar coloridos avións de
papel. Mais a historia do GalizaChile que nunca se vai celebrar
hai que empatala co case frustrado Galiza-Camerún do 2007
en Vigo. Por que é tan complicado encontrarlle rival a Galiza?
A primeira causa hai que
buscala na data escollida para o
partido. Galiza, ao non ser unha
selección oficial admitida pola
FIFA, non pode organizar partidos nas datas marcadas por este ente para os amigábeis internacionais.
Nesas datas, os clubs están
obrigados a cederlles os seus
xogadores ás seleccións e ese
acordo planetario facilita a organización de partidos. En troques, tanto Galiza como o rival
que se busque teñen problemas cada ano para que os clubs
regulares dos internacionais
permitan que xoguen. No caso
galego, isto supuxo que Novo,
Couñago ou Sito Castro non
viaxasen cando os tres estaban
nas ligas británicas. Couñago
sufriu a prohibición tamén cando militaba no Málaga. Outro
ausente por este motivo foi Míchel Salgado, a quen o Madrid
lle esixiu por escrito non xogar
“ningunha clase de partido durante as vacacións de Nadal”.

UN RIVAL DE ENTIDADE. Os posíbeis

adversarios de Galiza tamén padecen deste problema e tanto
Uruguai, Ecuador como Camerún non presentaron os seus
onces habituais. Os organizadores do partido semre fixeron especial fincapé en traer a Galiza
combinados de garantías, con
nomes famosos para os seareiros. Unha das causas de que
Chile non xogue na Coruña é
xustamente que os austrais non
se comprometían a traer os dez
xogadores habituais que esixía a
Consellaría de Deporte.
Realmente é este un gran
problema? Pensando nos
equipos que Uruguai e Ecuador trouxeron a Galiza no 2005
e no 2006, a realidade é que foron equipos B. Nos albicelestes
o máis famoso naquel momento era o porteiro Carini,
que entraba no seu devalar logo de non triunfar no Inter de
Milán. Mais visto en perspectiva, naquel combinado estaban
tamén Maxi Pereira, que hoxe
xoga no Benfica; Diego Godín,
titular no Vilarreal; Albín, estrela no Getafe e Gonzalo Castro,
agora no Mallorca. Naquel
Ecuador de circunstancias xogaron Vacas, subcampión do
Mundialiño do Xapón coa
LDU Quito; Christian Noboa,
que xoga no campión ruso, o
Rubin de Kazan e Felipe Caicedo, dianteiro no multimillonario Manchester City.
É dicir, xa que o calendario e
as circunstancias fan difícil que
veñan os primeiros talentos,
aproveitemos a cita para ver figuras do futuro. De feito, Albín
marcou un gol contra Galiza no

O galego Nano chuta durante o Galiza-Ecuador, disputado en Riazor en decembro do 2006.

INTERMEDIARIOS POUCO FIÁBEIS.

Marta Souto, directora xeral para o Deporte.

2005. Quen sabe se nese momento gañou puntos para os
olleiros de Europa?

Outra das eivas destes anos foi
a falta de respecto dos contratos asinados. Un erro na escolla da intermediación é comprensíbel, dous non. Os problemas no Galiza-Camerún,
que incluso obrigaron a directora xeral para o Deporte,
Marta Souto, a saír en rolda de
prensa a explicar o atraso africano, non foron suficiente ensino para cambiar o modelo
neste ano. Supostamente, a
Xunta fixo a xestión correcta e
foron as autoridades futbolís-

PACO VILABARROS

ticas chilenas as que erraron.
En Chile non din tal cousa,
máis ben insisten en que foi o
goberno galego quen se fiou
dun sindicato de futbolistas
que non tiñan o aval da federación.
Tampouco se comprende
que o Plano B do que tanto
presumiu Souto tivese un gran
problema: a extensión dos visados non chegaría a tempo.
Que pasaría se Irán non tivese
o traballo feito por vir a Europa
xogar contra Euskadi no frustrado partido de San Mamés?G

Vascos e cataláns, noutro nivel
A Galiza cóstalle superar as dificultades de organizar cada ano un partido internacional. As infraestruturas
da Federación Galega de Fútbol en
relación á selección son precarias
aínda en relación ás federacións
vasca e catalá.
O Catalunya-Colombia do 28
de decembro prepárase con concentración desde hai meses e os
mediterráneos xa conseguiron o

prestixio internacional necesario
para facerlles aos rivais moi atractivo visitar Barcelona.
Euskadi xa está noutra dimensión: tras dúas décadas ininterrompidas de fútbol de seleccións, os
vascos boicotearon o partido deste
ano –a decisión tamén lles afectou
ás mozas de Galiza feminina– por
non permitir que o nome oficial fose Euskal Herria.

O pulso entre a federación e os
principais deportistas de elite ten
moito máis percorrido que a polémica por un nome. Argüen os deportistas que é contraproducente
que a selección vasca reclame xogadores nacidos en Navarra e que
na práctica non se fale de Euskal
Herria senón de Euskadi, que define unicamente as tres provincias de
Guipúscoa, Álava e Biscaia. G
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Xosé Fernández Rei e Estafanía
Hernández, mellores taekwondistas de 2008. Os deportistas Xosé Fernández e Estefanía Hernández[na foto] foron elixidos mellores
taekwondistas do ano pola da Federación Galega de Taekwondo. Tamén foron galardoados Xesús Benito, Concepción Martínez Carballo e
Miguel Martínez Barbeito.G

Irán, o meirande exportador de Asia
O fútbol persa mellorou
a calidade de forma
exponencial nos últimos
dez anos, non así a súa liga.
É por iso que os mellores
dos seus xogadores
militan en Europa
C. L.

Irán chegará a Galiza entre rumores dunha posíbel destitución do seu seleccionador, o mítico dianteiro persa Ali Daei. Este ex xogador do Bayern e do
Hertha de Berlín substituíra no
cargo a Javier Clemente.
O técnico iraniano é exemplo da tendencia dos xogadores
do seu país, que procuran destacar na liga doméstica para que
un equipo europeo os contrate.
Daei foi quen abriu esa porta.
Cando fichou polo Bayern, foi
“anfitrión” para os tamén iranianos Hashemian e Ali Karimi.
Hoxe en día, a tradición pervive e aumentou. O propio Hashemian segue en Alemaña, no
Bochum. Nas ligas xermanas tamén están Mehdi Mahdavikia,
no Eintracht, e Amir Shapourzadeh, no outro equipo de Frankfurt, o FSV.
Na liga inglesa xoga Andranyk Teymourian (Fulham) e
na italiana Rezaei, defensa do
Livorno. Os máis coñecidos para o público galego son os dous
iranianos do Osasuna: Javad
Nekounam e Masoud Shojaei.
É posíbel que na Coruña estes xogadores máis destacados
descansen. Ali Daei fixo unha
recente xira por Omán, para xogar un torneo contra o propio
país asiático, a China e o Ecuador, e na convocatoria só houbo futbolistas que xogan arestora na liga persa. Entre os máis
destacados, os porteiros Rahmati e Talebloo, os defensas
Hosseini, Bengar e Kaebi; os
mediocampistas Hajsafi e Nouri e os dianteiros Gholamreza
Rezaei e Borhani. G
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Non son agasallos, son algo máis
Lara Rozados

Os libros para agasallar son algo máis que
libros e algo máis que un regalo normal.
Destacan pola calidade das súas
fotografías ou polas súas ilustracións ou

ben pola música que os acompaña ou
pode que pola utilidade que teñen como
guías para descubrir novas paisaxes.
Velaí unhas cantas ideas

Os animais domésticos
na historia de Galicia

Cando o libro é arte
Fume

Caderno de animalista

Autor:Antom Fortes.
Ilustrador:Joanna Concejo.
Edita:OQO.

Autor:Antom Fortes.
Ilustrador:M.A.C. Quarello.
Edita:OQO.

Fume conta, dende a visión
dun cativo anónimo, a barbarie dun campo de concentración nazi. A violencia remata
coa inocencia do rapaz, que,
no seu proceso de maduración, comprométese até a fusión conVadío (único personaxe con nome e etnia), que
representa o recoñecemento no outro na
catarse final. Á
crueza da temática contrapóñenselle as imaxes,
de gran sensibilidade e fermosura,
de Joanna Concejo.

Paseo pola pintura do último
século en diálogo coa ficción
literaria e diversas iconas, a
través do humor e a ironía.
Podemos, a través deles, ver
as mademoiselles de Avignon como mandrís, as bailarinas de Degas como flamengos, á mona Chita pe-

Coordinadores: Diego Conde
Gómez & J.M. Vázquez Varela.
Edita:3C3.
gando o berro de Munch
ou á Marilyn de Warhol
convertida en camaleón.

A través de sete especialistas
dáselle un repaso ao noso universo faunístico, dende os inicios da súa domesticación até a
importancia que tiveron en diferentes períodos históricos,
pasando polo mundo da relixiosidade popular, ou a evolución da ciencia veterinaria e o
papel dos albeites nunha sociedade historicamente rural, labrega e gandeira.

O libro
das viaxes
imaxinarias
Autor:Xabier
P. Docampo.
Ilustrador:Xosé
Cobas.
Edita:Xerais.
Este volume contén a
transcrición de dous cadernos de viaxe carentes de
datas e de información que
permita localizar os lugares
visitados, ou pistas da identidade do seu autor. Recolle
descrición das cidades e reinos visitados, e tamén apuntamentos e debuxos que tomou o Viaxeiro, xunto con
algúns textos reflexivos máis
íntimos. A obra destaca pola
fermosa edición, nun formato esvelto, con encadernación acartonada e sobrecuberta, amais de incluír un
despregábel de oito páxinas.

Descubrir a arte
a través do mundo
Pormenor
da cuberta de
Caderno
de Animalista.

Os secretos da nat

Autor:Denis Diderot.
Tradutor:David Gippini.
Edita:Faktoría K.
Este álbum é unha auténtica
festa para a nosa ollada. A
través de 18 obras de arte de
todo o mundo, dende biombos coreanos até máscaras
brasileiras, rolos etíopes, iconas rusas... A disposición das
páxinas tamén lle propón ao
lector entreterse levantando
as pestanas despregábeis para descubrir os textos ocultos
que suxiren ollar e xogar. Ao

Guía dos camiños do Eume
Pormenor dunha páxina
de A conta atrás. Parte I

tempo, non se descoida a información técnica sobre as
obras, o seu lugar e época de
creación. Convídasenos así a
descubrir novos universos
artísticos.

A conta atrás
Autores:Carlos Portela & Sergi
Sanjulián.
Edita:Faktoría K.
Prologado por Manuel Rivas, sitúase un ano despois
da marea negra causada polo accidente do Prestige,
nunha campaña que non é
senón un exercicio de manipulación informativa en
que interveñen políticos e
xornalistas. A canda o conselleiro Otero, coñecemos
personaxes como unha ambiciosa presentadora de televisión, un pescador en paro, un mariñeiro que fixo
negocio da desfeita ecolóxica, un redactor desencantado e un activista a favor do
voluntariado.G

Autor:Chano Eiroa.
Edita:Xerais.
Mergullámonos, a través desta
guía, nun dos ecosistemas máis
vizosos, pero tamén máis ameazados de Galiza. A medio camiño entre guía e libro de viaxes, atravesando 200 quilómetros de ríos, bosques e aldeas
do Eume, poderemos emprender rutas (camiñadas dun día),
travesías (de dous días) e aproximacións polos corredores
naturais. Un bo agasallo para
persoas aventureiras e camiñantes...
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Escoitar e lembrar
Miro Casavella
e a Nova Canción Galega
Autor:Xan Fraga.
Edita:Galaxia.
Este libro-CD achéganos á
traxectoria artística de Miro
Casabella como compositor
e cantante, póndoa en relación coa nosa historia recente, e os movementos sociais,
políticos e culturais daquela
contexto en que emerxeu a
Nova Canción Galega. Dende Voces Ceibes até o seu regreso en solitario, pasando
polo grupo Doa, as cancións
de Casabella, versións da nosa poesía contemporánea e
medieval en moitos casos,
adquiriron carácter de himno. Galaxia publícao na súa
colección “Reportaxe”, cun
formato doado de manexar e
acompañado de CD, coa
canción “O meu país”.

etos da natureza

Turandot
Autor:Joan de Déu Prats.
Ilustrador:Pep Montserrat.
Edita:Kalandraka.

Auga e pedra
Autores: Adela Leiro,
Mon Daporta, Isaac
Pontanilla, Víctor Caamaño, Manuel Núñez.
Edita:A Nosa Terra.
As súas imaxes afondan na beleza da combinación entre estes
dous elementos. A pedra fai cantar a auga e
a auga dálle forma á
pedra a través de mil
cincocentos quilómetros de costa e milleiros de ríos e regatos.
Millóns de anos de paciente elaboración deron lugar a cantís,
furnas, praias, cavorcos, fervenzas, pozas ou rápidos, e tamén
covas ou minas no subsolo.

Galiza, camiño do sol.
Cen camiños, cen olladas
Autora:Adela Leiro.
Edita:A Nosa Terra.
Poderemos percorrer a través
dun cento de miradas o noso
país, seguindo o camiñar do
Sol até que morre en Fisterra.
Diferentes vieiros percorren

Páxinas interiores de Auga e pedra
e capa de Galiza, camiño do sol.
Cen camiños, cen olladas.
.

De novo, Kalandraka achega
as mellores óperas do mundo aos máis pequechos (ou
aos non tan pequechos). Logo de Orfeo e Eurídice, Porgy
and Bess, O barbeiro de Sevilla, A frauta máxica ou Aída,
xa temos Turandot, de Giacomo Puccini, nunha preciosa edición que inclúe un CD
coas pezas máis sinaladas
deste ópera en tres actos, ambientada en Beixín, con libreto de Giuseppe Adami e Renato Simoni. Na mesma coleción temos tamén O elixir
do amor, de Gaetano Donizetti, adaptado por Stefanía
Fantauzzi e coas ilustracións
de Adrià Fruitós.

Pan
montaña e chaira, costa e interior. Conflúen a través destes
camiños acción humana e natureza, tradición e dinamismo.
A forza das palabras e a contundencia das imaxes argumentadas por Adela Leiro tecen unha
narración que achega unha visión esperanzadora e positiva
sobre un país de potencialidades infinita.G

Autores:X.H. Rivadulla Corcoón, Carlos Santiago, Lucho Penabade & Nazaret López.
Edita:Sotelo Blanco, coa colaboración da Fundación Manuel María, da Terra Cha.
Mesmo teremos teatro para
escoitar, da man de Mini e
Mero: eles formaron parte do
elenco de Pan, as catro propostas arredor da malla que a

Miro Casabella na sala de Exposicións de Arte, en Barcelona no ano 1968.

compañía Volta e Dálle estivo levando por Galiza nos últimos meses. Agora, ao texto
colectivo engádeselle un CD
coa banda sonora do espectáculo. Este espectáculo e os
catro textos que o integran (A
sementeira, A sega, A malla e
Pan) lembran o modo de vida que acompañaba outro
feito de facer o pan: o valor da
colectividade. O paso do trigo
mallado á fariña industrial e
da artesa ás factorías ten que
ver tamén co paso da sociedade agraria tradicional á
globalizada, inmersa na espiral do consumo. Para quen
gozase do espectáculo ou para quen o perdese, velaquí un
xeito de revivilo a través da
palabra e a música.G

Cuberta de Pan e [abaixo] un intre da
representación por Volta e Dalle.
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Silvia Penide, cantautora

‘O concerto do
Rosalía supón un
cambio de rexistro’
M.B.

A cantautora Silvia Penide (Meicende, 1979) celebrou o pasado
17 de decembro cun concerto
no Rosalía de Castro da Coruña
o seu décimo aniversario sobre
os escenarios. Arroupada pola
súa banda, a vocalista repasou
os seus temas máis destacados
nunha actuación que lle serviu
ademais para pechar ciclo. O
concerto sairá en primavera en
CD e DVD.
Con este concerto pechou ciclo.
Como vai afrontar o futuro?
O concerto do Rosalía foi un
cambio de rexistro. Nunca vira a
música como algo profesional,
pero dende a edición do meu último disco, Desafinante crónica,
converteuse na miña profesión.
Por iso este concerto significou o
peche dunha etapa de tanteo,
un tanto inxenua. Agardo que
sexa tamén o paso definitivo cara unha traxectoria firme.
Que cambiou neste dez anos?
Especialmente o meu xeito de
formular as cousas. Non tanto a
sinxeleza ou a sinceridade da miña música, porque cando saio ao
escenario sigo facendo o mesmo
de antes, o que quero. O cambio
significativo deuse máis ben na
profesionalización. Antes tiraba
soa do proxecto, por tesón e necesidade física de levar as miñas
cancións ao público, pero nestes
últimos anos estou arroupada
por unha discográfica, unha
axencia de management e un
feixe de xente disposta a traballar
por un obxectivo común.
Esta pensando xa nun novo proxecto discográfico?
Precisamente agora estaba traballando con algún tema. Penso
que será un disco que sorprenderá bastante, non só polas letras. Non é tan melancólico como os anteriores e apunta maneiras indie pop. Pero aínda
queda moito por facer. Probabelmente saia no verán de
2009.G

Xesús Vaamonde, Pedro Lamas e Xosé Lois Romero.

PAULA TORAL

Música popular do século XXI
Xosé Lois Romero, Suso Vaamonde e Pedro
Lamas actualizan a tradición en Vellas artes,
disco debut do seu novo proxecto como trío

M. Barros

Vellas artes é o primeiro resultado discográfico da nova aventura musical de tres grandes figuras da música tradicional e
folk do país. Trátase de Vaamonde, Lamas & Romero, é dicir, do trío formado por Xosé
Lois Romero, Suso Vaamonde e
Pedro Lamas. Xuntos reinventan cunha formación de acordeón, gaita e saxo a tradición
musical do país e devólvenlle
ese pouso popular e festeiro
que quizais empezaba a perder.
A edición deste disco, que
sae a rúa da man da discográfica Falcatruada, é a culminación dun proceso que leva anos
curtíndose nos escenarios. Comezou con formato de dúo,
con Suso Vaamonde e Xosé
Lois Romero pero non se veu
ensamblado totalmente até a
incorporación de Pedro Lamas.
Cunha faciana á que non teñen
acostumado ao público, demostran que a música non
sempre depende do número
de intérpretes, senón do que
haxa que dicir.

Aínda que non se senten
completamente identificados
co cuño de novofolk que a industria musical lle pendurou
nun intento de catalogar a súa
música, ben é certo que non
son unha formación tradicional
estándar por moito que se valan
dos seus instrumentos. “É un
matiz”, comenta Romero “unha visión máis contemporánea
do tradicional. Navegamos entre varios mares e bebemos do
rock, o jazz ou o punk para exercer a parte máis campechana e
esencial da nosa condición de
músicos populares”.
DA REPICHOCA VERBENA A ELEGANCIA
DO MINIMALISMO.O primeiro tema
do disco 'Somos ou non somos'
xa advirte ao público que se topa ante un disco atípico, dificilmente encadrábel dentro da
ortodoxia da tradición. Con ritmos próximos ao chill out
arranca con acordeón e saxo
para logo sumárselle a gaita. Ao
longo do disco despuntarán tamén aproximacións ao jazz e
mesmo a world music.

Vellas músicas combina repichoca e elegancia, tradición e
modernidade de xeito premeditado. Así, dun ambiente festeiro,
sen moito refinamento, transítase cara atmosferas máis delicadas e sofisticadas, por veces
mesmo minimalistas. É un efecto buscado, como explica Vaamonde, “para amosarlle ao público que coa gaita pódense interpretar outros estilos musicais
diferentes dos que semella estar
acoutada”. “Recordamos ese
populismo nalgúns dos temas
que tocamos pero poñemos tamén en practica ese aporte renovador en outros”, engade.
O disco está composto por
once temas nos que conviven
cancións extraidas do repertorio tradicional con outras compostas polos propios músicos e

’’

Estabamos chegando
a un momento no que ir
ver un cuarteto de gaitas
era pouco menos que ir
escoitar a quinta sinfonía
de Beethoven”

? UERE SABER MÁIS?

www.teima.net/triovlr/home.html

por Milladoiro, nos que “se respira a frescura e a novidade de
estar feitos e tocados no século
XXI aínda que se baseen en cadencias populares”.
“Reivindicamos que a música tradicional e popular segue
en vixencia sempre que se actualice a forma de vela”, comenta Suso Vaamonde. O son
dunha gaita e todo o que ela
evoca “non ten porque soar
rancio”, depende de se os músicos “somos capaces de poñer
o noso acervo cultural na actualidade”.
A FRESCURA DA DESCONTEXTUALIZACIÓN. Para Vaamonde non resulta difícil innovar no folk,
porque a complicación non reside en “pasarse de rosca”. A
novidade do trío radica precisamente en empregar o saxo, a
gaita e o acordeón en contextos diferentes aos convencionais coa intención primixenia
da festa e da diversión. Como o
propio Vaamonde explica “estabamos chegando a un momento no que ir ver un simple
concerto dun cuarteto de gaitas, e digo simple polo se carácter popular, era pouco menos
que ir escoitar a quinta sinfonía
de Beethoven. Había tensión,
cando a música popular non se
fixo para iso, senón para o goce
do público”.G
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Xesús Constela, autor de Shakespeare destilado

‘O escritor é como un borracho
que conta historias, ninguén o escoita’
Un narrador anónimo, cada vez
máis bébedo, cóntanos a súa
peculiar relación co seu amigo
Willy, fascinado cos sonetos de
Shakespeare e construtor dunha maqueta que é un auténtico
universo paralelo. En Shakespeare destilado, XX Premio Manuel García Barros de novela,
Xesús Constela mestura con
habelencia diferentes planos da
realidade e da ficción, xoga cos
tótems literarios a través do humor, e mesmo xera o desexo de
beber gintonics... Falamos con
el sobre este Shakespeare que
vén con limón e tónica.
Vénlle de vello a fascinación polos sonetos de Shakespeare,
non si?
O que quería era pór en xogo a literatura como convención: Shakespeare é coma Rosalía, un tótem, unha cara que mesmo sae
nas camisetas. Pero non pensamos nas persoas que había detrás. Quería derrubar un pouco
esas iconas dos grandes literatos. Por outra banda, os sonetos
son escurísimos: aínda hoxe
non se sabe a quen están dedicados. Eu estudei literatura inglesa e sempre traballei con eles,
traducín uns cantos... E toda a
novela circula arredor deles.
Como tratar a Shakespeare con
irreverencia e humor, ao tempo
que se ama a súa obra?
El viviu na época do teatro isabelino, cun público que pateaba e arrebolaba cousas ao escenario. A teimosía dunha persoa
para facer teatro nestas condicións di moito del... Shakespare
era o ideal para xogar con el a
través do humor.
Tamén hai na novela un Sancho
e un Quixote, un Sancho que se
vai quixotizando, amais...
Era outro xogo, outro tótem para coller e darlle á novela algo de
universalidade. Willy vai toleando segundo fai a maqueta, e o
noso narrador-protagonista dáse conta. “Tanto soneto e tanta
xenebra”, acabarán por facerlle
mal. Este personaxe é o que sostén a Willy, está aí incondicionalmente, lévalle provisións,
mentres el o despreza. É case
unha relación sadomasoquista.
Relación que tamén lembra a A
esmorga, pola dependencia e

PACO VILABARROS

Lara Rozados

amor-odio, mesmo insinuación de homosexualidade, entre os personaxes (e pola relación co alcol, claro).
A Esmorga é o mellor que se escribiu na narrativa galega. Tamén quería que a nosa literatura estivese presente nesta novela, neste xogo de pór en dúbida
as convencións literarias. A propia maqueta e a figura de Willy
son metáforas do acto de escrita
e do escritor: el elabora o seu
mundo, e nel fai o que quere, e o
lector non pode modificar nada. Nas súas historias sempre é
venres porque a el lle dá a gana e
el manda no seu mundo...
É curioso como mestura dife-

rentes planos da narración: o
monólogo do protagonista bébedo abrangue a súa relación
con Willy, que ao tempo conta o
que pasa na maqueta...
Cando falas con alguén bébedo,
se insistes, acaba por contar unha historia con certa coherencia.
No medio desta narrativa inconexa, desta mestura de cousas
(houbo quen definiu a novela
como un cadro impresionista,
onde hai varios cadros pequenos), hai unha historia xeral.
Ten certa querenza polos mundos paralelos?
Anxos Sumai preguntoume hai
pouco por que escribo. Escribo
porque me sae algo dentro, co-

’’

Cando falas con alguén
bébedo, se insistes, acaba
por contar unha historia
con certa coherencia”

mo unha billa que se abre. Desa
especie de loucura que lle dá a
algunha xente por inventar vidas paralelas e chegar a meterse
nelas, como lle pasa a Willy, eu
fago historias. O escritor é coma
un deus creador: vémolo en
Willy, que monta un escenario,
uns personaxes e unha trama, e
cando cansa dela, remata. Logo

está a relación de Willy co mundo exterior, da porta da casa para fóra: a sociedade veo coma
un parasito, un alcólico un indesexábel. A veciñanza vive de
costas a el, non imaxina o que
pode haber dentro da súa casa.
Iso lle pasa tamén á propia literatura. Pero xa n’As humanas
proporcións [premio Torrente
Ballester] xogaba con eses planos da realidade, cun tipo que
entraba no cadro do matrimonio Arnolfini. É o que me gusta
de escribir, a capacidade de inventiva. Esa capacidade que ten
Unai Elorriaga n’Un tranvía en
SP, ou Danniel Kehlman n’A
medición do mundo.
Xogou tamén a facer da literatura algo “perigoso”, que suscita
control policial, mesmo...
Neses sonetos materializados,
trousados pola rúa, amais dunha parodia das historias de misterio de Agatha Christie ou Conan Doyle, había esa vontade.
Hai unha dupla compoñente
aquí: calquera cousa que saia
do normal é controlada polas
forzas da orde pública. Por outra banda, podemos tolerar que
haxa rapaces de botellón trousando polas esquinas, pero se
na vez de bile trousasen literatura, desataríase un cordón policial de seguido. A creatividade
suscita perigo, pasa como co
graffiti. Coidado, son palabras!
Hai que collelas con pinzas e
metelas en bolsas de plástico.
Shakespeare volve para se vingar?
Dous tipos como os protagonistas nunca lerían a Shakespeare
con esa fondura. Nin o rapaz
que vai á discoteca O Globe. A
única intelectual que aparece
na novela é Susanna.
Agora que Galaxia inaugura
blog, vostede vai ser o primeiro
na sección Balcón de Libros, de
diálogo co lectorado. Que ten
pensado?
Vai saír no mesmo estilo en que
está escrita a novela, coa mesma voz narrativa, que contará
como naceu a novela (aquilo de
beber bágoas de serea...). Cheguei a pensar en contestar a todas as preguntas do lectorado
dende a voz do protagonista,
nese ton. O que non sei é se seguir a darlle gintonics...G
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 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.

ISABEL
Rexina Vega

O

mércores 17 de decembro Isabel caeu derrubada no medio da rúa. O corazón
detívose de súpeto, incapaz de
seguir o ritmo intenso co que
esta muller, aínda na cincuentena, o castigaba. A saúde de
Isabel era fráxil, pero a súa
vontade era feroz. Turraba da
vida dos seus con coraxe, dos
seus fillos aínda novos, da súa
neta de meses. Nada foi fácil
para ela. A emigración de Lisboa ao rural galego,as parellas
fracasadas, a morte do fillo de
cinco anos atropelado diante
dos seus ollos. E malia as xornadas que comezaban ás seis
da mañá, chegaba a miña casa cun sorriso, disposta a axudar, a alegrarse ou a compadecerse das miñas angueiras. Isabel era unha empregada da
limpeza, unha muller exemplar e valiosa que me axudaba
a poder ser máis libre na miña
vida. Hai máis mulleres coma
ela, mulleres que viven na
marxe, na precariedade dun
traballo apenas recoñecido,
soportando humillacións
mesquiñas na intimidade dos
fogares aos que acoden. Un estatus laboral estraño, que paga
decote as frustracións das señoras, os baixos instintos daquelas que, por unhas horas,
poden gozar do ilexítimo pracer de mandar noutro ser humano. As empregadas a domicilio non figuran nas demandas de acoso laboral, non
fan parte de ningún censo,
non teñen voz, pero sen elas
boa parte dos que traballamos
teriamos que renunciar a moita da nosa ambición profesional. Invisibles, sen dereitos,
sen prestixio, negado para elas
o luxo da melancolía, estas
mulleres adoitan ter unha extraordinaria valentía. Como
Isabel, que quentaba o meu
corazón co seu sorriso. 

’’

Invisibles,sendereitos,
sen prestixio, negado
para elas o luxo
da melancolía”

crítica

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

Miguel Anxo Murado.

NARRATIVA.

Festa da vida en
medio da morte
Fin de século en Palestina
Autor: Miguel Anxo Murado.
Edita: Galaxia.

Miguel Anxo Murado coñeceu
de primeira man o que se teceu
arredor da Segunda Intifada. Estaba alí, como
antes estivo nos
Balcáns. Aquela
estadía na antiga
Iugoslavia dera
como froito Ruído, relatos de
guerra (1995).
Miguel Anxo Murado sabe
narrar, sabe canxar nun discurso verbal a estética da vida, a
ética e o sentido narrativo. Logra que o ficticio literario pareza tan vivo e o real mesmo extraido da literatura.
Vivir a experiencia palestina
marca. Sobre o tema xa falou
nun ensaio (Ediciones Oriente,
2006). Agora chega Fin de século en Palestina que é a historia
novelada da propia experiencia que o levou a vivir varios
anos nos territorios ocupados,
como Xefe de Relacións Exte-

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 .

María do Carme Kruckenberg.

riores do Ministerio de Medio presente, nin de ser pertinente
Ambiente, e do Ministerio Es- porque desde el se nos redipecial para Belén 2000. Logo, mensionan os acontecementos
no 2000 abandonou a
narrados de cara á faadministración palesciana humanitaria.
tina para traballar coNon se trata, nunca,
mo correspondente Podendo
dunha colección de
da axencia Europa marchar, que anécdotas entre o tráxiPress, de Radio France é o que te
co e o humorístico (que
Internacional e como agarra a ese
de todo hai). Mais o discorrespondente en lugar, a ese
curso, a novela, tamXerusalén do diario El inferno tan
pouco foxe dun certo ar
Mundo. E velaí, ese é o preto do ceo aveturesco, se se quer
un tanto desenfadado.
contido desta novela, para varias
Podendo marchar,
obra por certo anterior crenzas
que é o que te agarra a
a O soño da febre, pois
relixiosas?”
ese lugar, a ese inferno
no remate de Fin de
tan preto do ceo para
século en Palestina exvarias crenzas relixiopóñense as circunstancias que levarán á escrita de sas? A celebración da vida. Nun
ambiente desas características,
O soño da febre.
Coñecemos os titulares da cada ocasión na que se manibatalla dos fusís contra as pe- festa a morte representa tamén
dras, dos mísiles, das matanzas unha ocasión para a celebraindiscriminadas, dos suicidas ción da vida, celebración conscon bombas, da espiral de vio- ciente ou inconsciente. Celelencia... O que non coñecemos, bración da vida nun ambiente
o que só imaxinamos detrás de hostil, cru, que se impón a totodo ese dioivo, é a vida. E iso é o do, que é inclusive máis imporque lemos aquí, neste relato au- tante que as mesmas personatobiográfico, neste making off li- xes-persoas. De feito, van, veterario. Non se pretende facer ñen, escriben, abráianse, traningunha análise do conflito, ballan e, o máis importante
non é o lugar. Só dar conta dos que fan, sobreviven nun amdías nun territorio onde o senti- biente no cal a morte, a crueldo da vida e o sentido da morte dade e a inxustiza en cada sesemellan fundidos nun nó es- gundo, no cal a xente (os palesquizofrénico. Esa atmosfera tinos, pois as condicións de viacompañará a lectura desde o da dos israelís son moi outras)
inicio, é a auténtica dona e seño- non pode deixar de soñar, de
ra do relato. Dun relato no cal o manter a ilusión.
anecdótico non deixa de estar
Xosé M. Eyré

’’

POESÍA.

Sentimento
e razón
Os límites do arreguizo
Autora: María do Carme Kruckenberg.
Edita: Espiral Maior, 2008 (48 pp).

A feliz convivencia, no sentido
máis literal da palabra, que se
está a producir na poesía galega
escrita por mulleres pode facernos esquecer
a longa e fértil
traxectoria de
María do Carme
Kruckenberg,
que tivo os seus inicios nos anos
cincuenta do século pasado. A
dedicatoria deste libro a outras
poetas de xeracións diferentes
–no caso que de que tal etiqueta
resulte pertinente para a lectura,
que non o estudo, da poesía actual– reafirma a súa vontade de
se inscribir nunha tradición de
escritoras.
Polas razóns mencionadas e
polo feito de ter declarado recentemente a súa autora a decisión de pechar o seu ciclo poético, Os límites do arreguizo constitúe un verdadeiro testemuño
literario que mantén ade- >>>
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O Ramón Piñeiro de Ensaio, para Xosé Ramón Quintana Garrido. Na
VIII edición deste premio, convocado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Editorial Galaxia, co patrocinio de Unión Fenosa, resultou gañador este historiador, coa obra Un longo e tortuoso camiño: adaptación, crise
e cambio no Bloque Nacionalista Galego (1982-2008). O xurado estivo composto por Luís Alonso Girgado, María López Sández –gañadora da edición
anterior–, Rosa Marta Gómez Pato, Ramón Villares Paz e Carlos Lema, secretario con voz e con voto.

>>> mais a coherencia cunha te, que pousa a súa mirada no
obra persoal, escrita á marxe de amor como experiencia vital e,
modas e influencias e, talvez por polo tanto, sensorial e íntima,
iso, non abondo recoñecida.
observada por veces coa sereniO título do libro anticipa a súa dade que proporciona a distandimensión sensorial e a polari- cia. Entorpecen a lectura, é verdade que nel se estabelece entre dade, algúns descoidos no plasentimento e razón, exno lingüístico, que chepresada xa nun poema
gan a dificultar nalgún
pórtico no que se evicaso a comprensión.
dencia o feito de que “a Avozlírica
Outras desviacións que
xente xa non se conmo- formula
provocan o estrañave por nada” ao tempo preguntas
mento (colocacións
que se denuncia a “vio- sen resposta pronominais, o subslencia inútil”. O desa- acerca
tantivo grido) lémolas,
no entanto, como tracougo de tales actitude onde foron
zos do idiolecto da esdes, leva noutras comparar
critora.
posicións a renegar dos
Estamos diante dun
“enfermos paralíticos os amores”
poemario contido que
de frescura” aos que
reflexiona sobre o
“nunca os poderei enamor, naturaliza o erotender. / Nunca, nunca
os poderei perdoar”. O libro po- tismo e dá conta dunha linguaxe
súe polo tanto un alento mani- de sentimentos e sensacións: un
festatario en favor da plenitude escorregar dos sentidos capaz
do sentimento en canto parte de iluminar os recantos da lóxica establecida.
irrenunciábel da vida.
María Xesús Nogueira
O amor, evocado desde diferentes prismas, vertebra Nos límites do arreguizo. Por veces,
LIBROSDEFONDO.
asistimos a imaxes dun erotismo delicado (“escorregan os
sentidos”, “molleime de soños”,
“a pel / domina / o solpor/ morrendo pouco a pouco de delirio”). No libro hai toda unha reivindicación do erotismo como
elemento consubstancial da vida, dado que “todos procedemos / dos mesmos tesouros / Contos nocturnos
Autor: Xesús Manuel Valcárcel.
que nos regala a natureza”.
A perda do amor, elemento Edita: Galaxia.
moi presente na obra, é abordada desde a serenidade e a certeza, e leva a voz lírica a formular
preguntas sen resposta acerca Na tradición de noso, o relato
do lugar a onde foron parar os de medo ou terror ten unha
amores. Non obstante, o vitalis- largacía e moi vizosa historia.
mo que se percibe ao longo de Os anos oitenta
todo o libro impide que a poesía marcaron unha
asolague na nostalxia: “Foi fer- renovación neste
moso, moi fermoso / ter vivido”. subxénero naEspecialmente suxestiva re- rrativo que, apesulta, ao meu entender, a vi- gado moitas vesión consciente, lúcida e un ces a certo arretanto irónica do amor, desde a pío de xinea oral
que chega a formular verda- e popular, avantou ata se dedeiras sentenzas: “Así deste senvolver en terreos máis exxeito / traballa a resignación, / perimentais.
Un dos libros decisivo nesa
indultando a existencia / da
transición foi Contos nocturnostalxia vulnerábel”.
Os límites do arreguizo é un nos de Xesús Manuel Valcárlibro sobrio e de dicción elegan- cel, volume que en 1984 recibi-

’’

Xesús Manuel
Valcárcel ou o
calafrío interior

CULTURA.23.

Os compoñentes do xurado
da VIII edición do premio
Ramón Piñeiro.

o universo celta e os seus rituais druídicos adquiren un
protagonismo decisivo que logo foi cultivado por outros, ou
mesmo do conto “O terceiro
círculo”, trama na que o mundo das seitas e as probas de superación ascética dos iniciados crean unha atmosfera
mistérica de grande suxestión
aventureira na que farían ben
en aprender as armas da escrita moitos Dan Brown enzoufadores da literatura que tamén
por aquí se dan.
Outras vías exploratorias do
universo medoño e maligno
Xesús Manuel Valcárcel.
son as que exploran “O mariscal”, noveleta de excesos orxiásra por unanimidade o Premio ticos e crueldades gore que preGalicia de Narrativa convoca- anuncian as snuff movies, ou
do polo Concello de Santiago, “Regaliz”, intriga terrorífica sopublicado por Galaxia un ano bre malvados de secretas orgadespois.
nizacións, tan en voga aínda
Os catorce relatos que com- hoxe, por outra parte. Máis inpoñen a obra –sempre neste seridas na nosa raiceira tradiautor é fulcral a simboloxía cional oral estarían relatos conumérica do sete cabalístico e mo “A viaxe”, co lugar común
os seus múltiplos– mergullan dos mortos que se aparecen nas
nos territorios do incurvas da estrada, ou
sólito, do pavoroso e
“O precio das flores”,
témero por descoñemedos proppianos de
cido e insospeitado. Sontextos
quen sendo neno ten
Son historias nas que intrigantes e
que cruzar campas
o remate latexa como sorprendentes, montesías na noite.
unha bomba de reloUnicamente “Os ollos
narrados con
xería con conta atrás,
do verán”, historia de
onde un sabe que ha maxistral
primeiros amores xusobrevir algo terrible, recreación de venís, escapa no tepero non é quen de o espazos e
mático á converxenpredicir, pois o fasci- personaxes” cia que neste libro se
nante destes contos
dá, unha obra comreside, xustamente,
pacta, de grande solina imprevisibilidade
dez e resolución, con
e, porén, seguranza do que por textos intrigantes e sorprenforza sucederá.
dentes, narrados con maxistral
“Valerio Reis”, a primeira recreación de espazos e caracdas historias, relata unha terización de personaxes, sen
aventura de ultratumba e visi- apenas excursos e cunha protadores nocturnos de cemite- sa admirablemente ponderarios que lembra vagamente os da, onde o traballo estilístico
contos foleanos de aparecidos, non empeceu en excesos inmais que se formula dun xeito necesarios, pero tampouco
paralelo ao que anos máis tar- evitou as caudas poéticas que
de ensaiará, poño por caso, o certas descricións achegan.
Contos nocturnos de Xeseu compatriota lugués Xosé
Miranda no excelente “O piso sús M. Valcárcel imponse code arriba” do seu A biblioteca mo un desafío: o de saber ata
da iguana, 1995.
onde estamos dispostos a
E outro tanto podería dicir- chegar na nosa lectura sen
se de textos como “A verdadei- deixarnos vencer polos calara historia de Allan Creidne”, fríos interiores.
relato de pulsións tribais onde
Armando Requeixo

’’

CONTADELIBROS.
Versos fugaces
Construcións, de Eduardo Estévez, é un poemario
relacionado coa intimidade do
autor e tamén
coas súas
vivencias
cotiás. Versos
fugaces que
amosan un
mundo en
movemento,
dinámico,
cheo de
frustracións, esperanzas,
ilusións e imaxes cheas de lirismo. Edita Positivas.

Forcadela clásico
Galaxia publica na colección
‘Dombate’ o poemario Música
de cinza, de Manuel Forcadela,
un libro
construído ao
xeito clásico,
con verso
rimado e poderoso. A través
da propia memoria o
escritor
tomiñés recorda o seu pasado
persoal, os amigos, a familia...
pero tamén o propio mundo no
que vive. Asemade, fai unha
prospección filosófica sobre temas como a literatura, o amor
ou a morte.

Premio Esquío
Xavier Lama recibiu o Premio
Esquío 2008 por Melancolía líquida da Idade das Vacas, que
agora ve a luz
na propia
colección ‘Esquío’. O
volume é unha
recuperación
persoal da propia infancia,
reflectida na lembranza dos
prados onde pastaban as
vacas. A través dese símbolo da
Galiza rural, o escritor vai analizando as relacións entre os animais e o seu pastoreo coa propia identidade. 
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crítica
TEATRO.

O atafegante
peso da
liberdade
As moscas
Autor: Jean-Paul Sartre.
Tradución: Xosé Manuel Beiras.
Edita: Laiovento.

No ano 1943, durante a ocupación de París por parte das tropas nazis, Jean-Paul Sartre debutaba como autor dramático
con As moscas.
Ter en conta o sinistro contexto
en que foi escrita
e montada posúe
unha grande importancia para
comprender a súa xestación,
mais hai que apuntar no haber
de Sartre o feito de que, alén de
ser un texto de clara disposición á intervención política directa, a súa vixencia permaneza intacta: non se trata dun deses títulos de circunstancias cuxo interese esmorece en canto
o contexto muda. Ao contrario,
pódese asegurar que a súa lectura permanece tan de actualidade coma cando se estreou,
aínda que, obviamente, por
motivos ben diferentes.
Non cabe dúbida de que Sartre segue a resultar unha figura
poderosamente atraente pola
súa decidida vontade de manter
ligados o compromiso literario e
a responsabilidade cívica. Mais
existe un terceiro elemento que
afonda na riqueza das súas
obras, o que poderiamos chamar “a tarefa do pensador”, a
paixón por xustificar os actos
morais dende o pensamento, a
aspiración a alicerzar a recta
conduta a través da razón e facela así universal. As moscas sería
unha obra inconcibíbel sen este
anhelo de integridade que lle
outorga unha transcendencia
ao tempo política e existencial:
de facto, a propia oposición en-

tre o subxectivo e o colectivo é
unha das falacias contra as que
apunta Sartre na súa traxedia.
A trama recupera o ben coñecido tema que iniciara Esquilo na Orestíada: o rei de Argos,
Agamenón, á volta da guerra de
Troia, é asasinado pola súa muller, Clitemnestra, en complicidade con Existo, o seu amante. A
criminal parella usurpa o trono.
Orestes, o fillo menor da parella,
é posto a salvo e criado no monte Parnaso. Cando cumpre a
maioría de idade, volve para
cumprir o seu sino, vingar a
morte de seu pai e liberar á súa
irmá Electra, agora convertida
en humillada servidora dos reais
cónxuxes.
A grande novidade que presenta As moscas a respecto das
obras que previamente manexaron a historia de Orestes radica precisamente na orientación
humanista e liberadora da que
Sartre a impregna. No relato tradicional, Orestes, ao darlles
morte a Existo e Clitemnestra,
actúa coma un simple instrumento dun destino argallado
polos deuses, para se converter
posteriormente nun ser devorado pola culpa e os remordementos; un home acosado polas
Ericnias –as moscas–, personificacións femininas da vinganza
que perseguían os criminais. O
Orestes de Sartre, pola contra,
desafía esa visión determinista
admitindo a responsabilidade
plena do seu crime e facendo
desta aceptación o acto de
emancipación que lle permitirá
transformarse en home libre,
malia a carga que supón o achado desa liberdade: “Son libre,
Electra: a liberdade caeu sobre
min coma un lóstrego”, confésalle á súa irmá.
O percorrido do personaxe
de Orestes é, neste sentido, absolutamente exemplar. Ao principio, recoñécese un ser sen
conciencia movido por forzas
externas, suxeito aos mesmos
mecanismos de poder que
manteñen ao pobo de Argos na
submisión. Coa decisión de executar a Existo e Clitemnestra
descobre que, cos seus actos,
crea valores, inaugura un espazo
de liberdade, precario –como

20 aniversario da Pipa de Becerreá. A asociación cultural A Pipa,
de Becerreá, celebra o seu vinte aniversario no marco da XVI Noite Poética, que terá lugar o 27 de decembro. A gala abrirá coa entrega de
premios do certame literario A Pipa
08 da Alta Montaña Luguesa e contará coa presenza de María Xosé
Queizán [na foto]. A segunda xornada da cita, que será o domingo
28, terá como protagonista ao escritor Manuel Rivas.

CINEMA.

O rock é unha
arma cargada
de pasado
Corazóns rebeldes
Director: Stephen Walker.
Elenco: Non hai. Son o vellos do coro e
o seu director.

Jean-Paul Sartre.

corresponde á natureza huma- gueira. No intre do asasinato de
na– mais liberador. E esa libera- Agamenón, recoñece Xúpiter,
ción posúe dúas dimensións. “tería abondado cunha palabra,
Por unha banda, a dos homes cunha soa palabra, mais calaron
fronte aos deuses –“mentres te- todos”. Mais a responsabilidade
ñan a ollada fixa en min, esque- é vinculante, unha experiencia
cerán mirar dentro deles mes- que obrigatoriamente debe comos” confíalle Xúpiter a Existo. municarse aos outros, xa que é o
Por outra, a social: o home ta- individuo quen constrúe a Hismén é responsábel de perder a toria: “homes de meu –dilles
Orestes aos habitantes
súa liberdade, polo que
de Argos–, eu ámovos e
cómpre desenmascarar o perverso xogo de O Orestesde é por mor de vós polo
manipulacións que imSartre admite que matei”.
Sartre preséntanos a
pide a asunción desa
a responsabi- traxedia coma un espeautonomía. En Argos, é
a asimilación colectiva lidade plena llo simbólico onde aínda culpa da morte do do seu crime da é posíbel recoñecer
o noso presente. Sería
rei Agamenón a que o que lle
inútil buscar innovapermite a dominación permite
do pobo.
transformarse cións formais no seu teatro… agás cando loDeste xeito, Sartre si- en home
gramos decatarnos de
nala o vieiro que permi- libre”
que o seu verdadeiro
te superar a escisión enobxectivo é obrigar ao
tre individuo e sociedalector a repensar as trade: é o compromiso codicionais categorías de
lectivo o que salva a humanidade de ser unha “paixón poiesis, aisthesis e catharsis –ou
inútil”, a posibilidade que an- sexa ‘creación’, ‘gozo’ e ‘comugustiaba ao protagonista de A ñón’– propias da obra artística.
náusea. Non obstante, a con- É dende esa perspectiva que
quista da liberdade deberá su- atopamos un inusitado escintiperar o medo, a ignorancia e o leo de orixinalidade que manconformismo da maioría que tén incólume a capacidade de
–como lle ocorre a Electra– pre- afervoamento na súa insubstiferirá, ante o atafegante peso da tuíbel defensa da dignidade do
independencia, entregarse a un- ser humano.
ha voluntaria e compracente ceManuel Xestoso

’’

Disque este documental, feito
con máis corazón que cabeza, é
un dos máis vistos no que levamos de ano. Poderíamos dar variados motivos para xustificalo,
pero direi os que me pareceron
máis importantes para a miña
forma de entendelo. A base está
no cariño que poden inspirar un
grupo de vellos, de idades entre
os 75 e os 92 anos, cada un coa
súa soedade, ás veces compartida con familiares; e despois, o
amor á música, que se converte
no ferro ardente ao que se agarran, para sentirse vivos nun
mundo que tende a marxinalos
e poñerlle o carimbo de caducidade, ao tempo que os arquivan
en residencias onde, aínda que
gocen de todas as comodidades, non deixarán de ser seres
solitarios, a compartir soedades
con outros seres solitarios. Por
esa banda, a película podería ser
un tenro documento social.
O documental móstranos
un coro de anciáns que, en troques de cantar panxoliñas, habaneiras, vellas cancións de
nostalxias polo fogar e cousas
así, métense, a coitelada limpa,
con Jimi Hendrix, Clash, Dylan,
James Brown, Prince, Coldplay
ou Sonic Youth, unha barra pesada para estes seres que gozan
facendo ese máis difícil todavía.
Xentes que filtrean co humor
negro da morte, tan cerca deles
(e que algún tocou coa punta
dos dedos), ou co althzeimer
que lles perde as estrofas de “I
feel good” ou a canción trabalinguas de Toussaint que repite
un milleiro de veces “Yes, I >>>
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Tres películas de animación galega compiten polo Goya. Tres das
catro fitas que loitarán nos goya polo premio á mellor longametraxe de
animación son galegas. Trátase de
Donkey Xote,de Filmax; O espírito do
bosque,de Dygra Films e O lince perdido,de Perro Verde Films. No apartado de curtametraxes de animación tamén figura O ataque dos kriters asasinos, de IB Cinema.

>>> can” (sí, eu podo) como a subtituladas) das cancións, e as
mensaxe de Obama. E é que eles realidades de xentes que se resí poden, poden cantar todas sisten a ser retiradas da vida e
esas cancións con máis respecto prefiren morrer a pé de obra.
e máis dereito que os
Os vellos do coro ven,
seus propios autores,
segundo avanza a pelíporque cando cantan
cula, como morren
Odocumental dous dos seus amigos,
“Forever Young” (o
máis emotivo da pelí- móstranos
precisamente figuras
cula, cantando para os un coro de
capitais do show, e non
presos dunha cárcere) anciáns que, se laian nin se deprieles sí saben o que é en troques
men, porque saben
sentirse “sempre mo- de cantar
que é o natural, e o que
zos” a pesares de que panxoliñas ou lles queda é só que o esos amigos vaian mo- habaneiras,
pectáculo continúe, correndo na fila do lado; e métense,
mo se a vida fose socando afirman que se a coitelada
mentes a un gran show
no que a música é o
sinten estupendamenlimpa, con
único que pode traste como James Brown;
Jimi Hendrix, cender da existencia ruou cando un crepuscutinaria e cativa.
lar cantante con bom- Clash,
Pero, ademáis, está
ba de osíxeno enchufa- Dylan...”
esoutra cuestión de
da fala das cousas que
cando un ser humano
mercou na vida (“Fix
debe deixar de cantar;
me”, de Coldplay) sabemos que non está a cantar, se- Compay Segundo, BB King ou
nón a deixar un testamento mo- parecidas figuras, cantan até o
ral. Ese é un dos lados positivos fin; posibelmente tamén o fagan
da película: o contraste entre as Mick Jagger e Keith Richards, ¿e
letras (que acertadamente están por qué non un feixe de vellos

’’
CIDADANÍA
Xabier López López

L

’’

Un intre de Corazóns rebeldes.

condenados ao asilo? Esa parece ser unha reflexión deste documental.
A parte negativa está na propia esencia do documento. Este tipo de xénero xa non é o habitual para a gran pantalla, e cada vez está máis relegado ao
DVD e ás canles de televisión,
que xa parece ser o habitat propio onde se mostra a vida dos
seres vivos, sexan persoas anciáns ou ornitorrincos. Desgra-

ciadamente é así, e a competencia dura da comercialización nos cines manda a este tipo de películas, interesantes
polo demáis, a unha incerta vida secundaria en programas de
televisión ou deuvedés de regalo de xornal dominical.
PROPOSTA: Buscar a banda
sonora (non digo onde) interpretada polo coro Young@Heart, isto é, Xóvenes de Corazón.
J.A. Xesteira

eo e non sei ónde –problema común dos lectores compulsivos– que as institucións máis valoradas pola
“cidadanía” do Estado español
(o seu nome oficial segue sendo Reino de España) son, por
esta orde, as forzas armadas, a
coroa, en menor medida os
executivos autónomos e central, e a gran distancia, porque
deixo chanzos no tinteiro, as
diversas cámaras de representantes. Velaquí, tras as serpentinas, os brindes e esa pomposa celebración con certo cheiro a impostura, o legado real
dos 30 anos de vixencia da
constitución española. Os cidadáns –ou súbditos, por seguir co de antes– conceden a
súa estima primordial a institucións non netamente constitucionais ou democráticas,
como son o exército, a xefatura
de estado hereditaria ou os gobernos, deixando para os máis
recónditos e inhóspitos lugares do seu corazón eses parlamentos, elixidos por sufraxio
universal, libre e directo, de vello eixe vertebral de calquera
sistema democrático. Que as
institucións máis queridas sexan as mesmas coas que podería contar calquera réxime ditatorial pasado, presente ou
futuro, debería dar moito que
pensar sobre o traballo realizado. Porque preocupados se cadra en demasía pola liturxia e
polo aspecto formal (e quero
dicir electoral) do invento, os
axentes políticos, con contadas excepcións, desatenderon
e desatenden algo esencial, ao
meu modo de ver, para a consecución dunha verdadeira
sociedade democrática: a creación dunha cidadanía, dunha
masa crítica, mesmo capaz de
evitar, chegado o caso, que a
vontade dos mortos (parafraseando a Jefferson) se impoña
a perpetuidade sobre a vontade dos vivos. 

’’

Oscidadánsconcédenlles
a súa estima primordial
a institucións
non netamente
constitucionais
ou democráticas”
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ECOS LUSÓFONOS

A INESTÁBEL
GUINÉ-BISSAU
Xosé Lois García

O

JOSÉ MANUEL RIBEIRO / REUTERS

último golpe de Estado frustrado na Guiné-Bissau lévanos a considerar varios puntos negros, aínda non
ben localizados, sobre as inestabilidades continuas polas
que pasa a política desta antiga colonia portuguesa. Un
país xeograficamente semellante a Galiza, con un millón
de habitantes, non debe permitirse chanzas ante as numerosas insuficiencias e desigualdades polas que pasa actualmente.
A Guiné-Bissau foi a primeira colonia portuguesa en
África que iniciou a loita armada de liberación nacional e a
que logrou un territorio liberado e lle produciu numerosas
baixas ao exército portugués do xeneral Spínola. O líder e
estratega daquela guerra foi Amílcar Cabral, fundador do
Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo
Verde (PAIGC), un dos ideólogos mais destacados de África, asasinado en 1973.
O primeiro presidente de Guinea-Bissau foi Luís Cabral, irmán de Amílcar, desde 1974 até 1980, ano en que
João Bernardo Vieira, mais coñecido por Nino Vieira, un dos
guerrilleiros mais destinguidos na loita contra o colonialismo portugués, deu un golpe
de Estado. Isto trouxo a ruptura dun Estado común de corte
federal entre a Guiné-Bissau e
Cabo Verde, que Cabral posibilitara.
O Nino foi un heroico guerrilleiro naquela loita de liberación nacional mais con poucas ideas políticas, e isto contemplámolo na maneira despótica de conducir o país. Comezou sendo un ditador de
poucas luces mais soubo crear
o seu propio brillo, dándolles
un sentido ben diferente aos
programas e as traxectorias
Nino Vieira.
marcadas polo PAIGC.
Vieira rodeouse dunha corte
militar, afastándose de proxectos de cambio, mais soubo
crear e protexer os seus primeiros 15 anos de gloria. En todo aquilo notábase un comportamento caduco e quizais
excesivo no que comportaba o culto á persoa. Digo isto
porque eu, en marzo de 1993, asistín ao I Congreso de Literatura de Guiné-Bissau e fun recibido por Vieira no pazo
presidencial de Bissau. Tivemos ocasión de falar, mellor
dito, falou el durante 20 minutos das súas correrías guerrilleiras. Aquela enorme sala de audiencias estaba chea de
militares silenciosos, tan amábeis como espreitantes. Observei ben o persoeiro e tiven a impresión de que Vieira era
un militar intuitivo e intelixente, aínda sen cultivar politicamente.
As súas políticas levaron o país a un golpe de Estado
frustrado, mais non dominado que abriu unha guerra civil entre 1998 e 1999. Isto agravou os problemas económicos en que esta sumida a Guiné-Bissau. Nesta ocasión
o Nino foi deposto e exiliado en Portugal, desde onde
preparou o seu regreso por vía democrática, gañando as
eleccións. G

Os actores galardonados Eduardo Blanco e Morris flanquean o presidente da Xunta.

RAMSÉS / A.G.N.

Os premios Chano Piñeiro
tenden pontes coa Arxentina
A III edición dos galardóns
cinematográficos coincidiu este ano cunha
efeméride especial: o XXV aniversario
de Mamasunción, a curtametraxe galega
de maior proxección internacional
L.R.

“Non concibo o cine só como
unha expresión estética. Para
min tamén é darlle voz á miña
xente”. Con esta vontade se
poñía detrás da cámara, Chano Piñeiro, o cineasta de Terra
de Montes. Con esta vontade
se outorgan, un ano máis, os
premios que levan o seu nome.
Os Chano Piñeiro tenderon este ano unha ponte sobre o
Atlántico para lle dar a man á
Arxentina.
Fernando Iglesias, Tacholas,
protagonista d’Os vellos non
deben de namorarse; Jorge
Coscia, artífice das relacións cinematográficas entre Galiza e a
República Arxentina; o actor
galego-arxentino Eduardo
Blanco; e Antonio Durán, “Morris”, un dos actores máis queridos do país, cunha traxectoria
teatral, cinematográfica e televisiva iniciada hai trinta anos,
foron os homenaxeados desta
edición.

TOURIÑO RECLAMA UNHA GALIZA
ABERTA. O presidente da Xunta,
Emilio Pérez Touriño, lembrou
na noite do pasado venres, no
Teatro Principal de Ourense, a

intención da industria cinematográfica de “construírmos unha Galicia aberta ao mundo,
unha fiestra de diálogo fluído e
de intercambio que ofrece o
mellor de si mesma e que recibe e acolle todos os acentos
culturais”. A seguir, foron a actriz María Castro e o actor e director Rubén Riós quen dirixiron a gala, que contou tamén
con actuacións musicais a cargo de Cristina Pato, Lucía Rolle,
Marcos Meléndrez, Nani García e o coro Campus Stellae.
Este ano, os premios destacaron por ese espírito de traspasar fronteiras: foron para
Antonio Durán, Morris, actor
vinculado ao audiovisual galego desde os primeiros anos oi-

’’

EduardoBlanco,fillode
emigrantes galegos, é hoxe
un dos actores máis
recoñecidos da Arxentina”

tenta e partícipe do nacemento da TVG; e Eduardo Blanco,
fillo da emigración galega á Arxentina. Este actor é un dos
máis recoñecidos do actual panorama dramático arxentino,
logo de participar en varios filmes e teleseries de éxito, “militante confeso da súa galeguidade e incansábel traballador a
prol do desenvolvemento mutuo dos audiovisuais en Arxentina e Galicia”.
Por outra banda, o Goberno
galego decidiu outorgar dous
premios honoríficos que recaeron en dúas persoas vinculadas con esa estreita relación
entre Galiza e a Arxentina: Fernando Luis Iglesias Sánchez,
Tacholas, quen traballou entre
os anos corenta e oitenta en
medio cento de filmes dos mellores directores do cine arxentino, foi un dos protagonistas
d’Os vellos non deben de namorarse, por decisión do propio Castelao, traballou no filme
Mariñeiros, ás ordes de Xosé
Suárez e foi protagonista en La
Patagonia rebelde, filme que
narraba a historia real do “galego Soto”.
Tamén Jorge Coscia, director, guionista, escritor, profesor
e xestor, mereceu o segundo
destes premios honoríficos.
Como presidente do Instituto
Nacional de Cinematografía y
Artes Audiovisuales da Arxentina, promoveu e estimulou a
creación, conxunta con Galiza,
do programa de coprodución
cinematográfica Raíces.G

26-27 cultura.qxd

22/12/08

23:12

Página 3

ANOSATERRA
24-30 DE DECEMBRO DE 2008

CULTURA.27.

Agustín Fernández Paz mellor autor do ano
e Fin de século en Palestina, mellor libro
A Asociación Galega
de Editores
entregou os premios
coincidindo
co seu XXV
aniversario
L.R.

O museo Verbum-Casa das
Palabras de Vigo congregou a
un cento de profesionais do
sector editorial e destacados
persoeiros do mundo da cultura, na noite do venres 19. Esta
IV Noite da Edición tiña un carácter moi especial ao coincidir
co XXV aniversario da Asociación Galega de Editores.
En canto aos premios, houbo poucas sorpresas: un ano
tan sinalado para Agustín Fernández Paz, Premio Nacional
de Literatura Infantil por O
único que queda é o amor,
chega á súa fin con outro premio máis: o Xosé María Álvarez Blázquez ao Autor do Ano,
un recoñecemento á frutífera
traxectoria do autor que máis
libros vendeu e exportou desde o galego a outras linguas.
Pola súa parte, o escritor e
xornalista Miguel Anxo Murado logrou o Premio Ánxel Casal
ao mellor libro do ano por Fin
de século en Palestina.
Xosé Cobas, debuxante de
O libro das viaxes imaxinarias
de Xavier P. Docampo, conse-

Agustín Fernández Paz recibe da conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo o premio ao mellor autor.

guiu o Premio Isaac Díaz Pardo
ao mellor libro ilustrado. Noutro ámbito, o Xosé Neira Vilas
de literatura infantil e xuvenil
foi para PAlAbrAs brAncAs, de
Elvira Riveiro Tobío. Por último, o Premio Lois Tobío ao libro traducido foi para Xesús
Fraga tradutor de Lolita de Vladimir Nabokov.

25 ANOS DE TRAXECTORIA DA AGE.
Nesta IV edición, a Asociación

Galega de Editores celebrou o
seu XXV aniversario homenaxeando, no apartado de Edición Histórica, aos fundadores
da asociación.
Outro dos premios que xa
se coñecían de antemán era o
Francisco Fernández del Riego, que recoñece o traballo realizado por unha persoa ou
colectivo, entidade ou institución, a prol da lingua e a cultura galegas. Este ano recaeu

en GADISA, pola súa campaña publicitaria “Vivamos como galegos”, e recolleuno de
mans do presidente da AGE,
Alfonso G. Sanmartín, Roberto Tojeiro, conselleiro delegado da firma galega. Tojeiro
agradeceulle á asociación que
valorase a súa aposta publicitaria.
Os Premios da Edición foron creados pola Asociación
Galega de Editores en 2005 co

PACO VILABARROS

obxectivo de recoñecer a excelencia do traballo editorial realizado polos seus membros ao
longo de cada ano. Estas distincións, sen dotación económica, son outorgadas polas corenta e catro editoras que forman parte da Asociación, logo
de presentaren as candidaturas que cada unha considera
oportunas, e faceren dúas votacións para cada unha das seis
categorías.G
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UN MANXAR HISTÓRICO E EXQUISITO

Polo Nadal,
ostras
Con viño branco e limón, constitúen
un prato típico destas datas nalgunhas
vilas da costa, pero ademais un
produto de enorme tradición
Xerardo Dasairas

N

on cabe dúbida de
que a viguesa Rúa
das Ostras e a Festa
da Ostra en Arcade
son os escaparates máis coñecidos para a promoción e
coñecemento deste produto
das rías. Porén, detrás da ostricultura galega subxacen
cuestións, non resoltas, pero
importantes para competir

coa enorme oferta foránea.
Do cativo desenvolvemento
da ostricultura tén boa culpa a
atomización da estrutura produtiva, conformada por empresas familiares con escasos
recursos financieiros. A escasa
evolución tecnolóxica do sector débese non só á unha atávica mentalidade produtora senón tamén á desconfianza xurdida do fracaso de experiencias anteriores. Este fracaso ti-

vo os seus alicerces na falta de
semente autóctona que hai
que importar moi cara de
Francia (estragamos os praceres naturais) e insistir no desenvolvemento dunha tecnoloxía de reprodución en laboratorio que permita a creación
de “hatcheries/nurseries” (viveiros) como lles chaman no
sector para evitar a dependencia das crias.
Neste sentido xa están en
funcionamento en Galiza algunhas destas granxas (no
Grove hai unha) que subministra semente de ostra rizada
de orixe xaponés (Crassostrea
gigas), especie que se considera máis resistente, rendíbel e
produtiva que a ostra plana europea (Ostrea edulis). Esta é a

que se veu cultivando preferentemente en Galiza pero, ao
igual que noutras zonas (USA,
Francia...), vese moi afectada
pola bacteria Bonamia que nas
nosas rías xa se fixo endémica.
A diversificación do produto, entanto non se atopa unha
solución a esta plaga, semella a
mellor solución para facer rendíbel a estración de ostra, dado

que o virus non lle afecta, polo
momento, á ostra rizada. A parte negativa está en que a ostra
rizada é das máis comercializadas no mundo e a alternativa
competitiva pasa pola eliminación de intermediarios que unhas veces tiran cos prezos a base de ostras foráneas e outras
chegan a colocar o seu custe a
prezos de caviar.G

Xa formaba parte da dieta prehistórica
As orixes do consumo da ostra
remóntanse a tempos prehistóricos. Os cuncheiros achados
nas covas inducen a pensar que
os humanos da época xa se sentían máis inclinados cara este
viscoso e fresco bocado que á rexa e monótona carne de mamut.
Os chineses, exipcios, gregos
e romanos descubriron xa o seu
gran valor gastronómico e os
poetas definíana como “adorno
dos mares”.
En Galiza, a ostra é tradicional
na dieta das poboacións costeiras, tal como testemuñan os xacementos prehistóricos, os castros e incluso o seu emprego como morteiro na construción da
muralla de Lugo. Nestas épocas,
os bancos naturais de ostras cubrían gran parte dos fondos das
rías de onde se extraían en grandes cantidades. O incremento
demográfico e o desenvolvemento do comercio, incrementaron a explotación deste recurso
en exceso e os bancos naturais
reducíronse progresivamente.
Os primeiros datos véñennos
do Licenciado Molina (media-

dos XVI) quen aponta que o país
abondaba en toda clase de peixes e mariscos que tocaban os límites do asombro e que as ostras, xa desde os máis remotos
tempos, tiñan fama universal. Di
que os principais criadeiros estaban na Ponte Sampaio, Rianxo,
Carril e A Pasaxe da Coruña.
Do que está no Carril di:
“Aquí ay la mayor cantidad de
ostras que ay en todo el reyno, ni
en otros, y en tanta abundanzia,
que se cargan nauíos de ellas y
en escabeche se prouee Castilla
y la mayor parte de España. Es
prouisión que se precia y estima
por doquier que se llena”.
E do da Pasaxe comente que
é: “Donde ay las más hermosas y
mayores ostras del reyno; tantas
en cantidad, aunque no como
en el Carril y Rianxo”. Mais, certo
era tamén, que as ostras escabechadas de Vilanova e Combarro
xa eran tan estimadas, que os
proveedores da Real Casa andaban a procuralas con grande
empeño. E así no ano 1561 sábese que veu a estes portos un comisionado real, nomeado Pedro

Rodríguez de Valdivieso, quen
baixo pretexto de encher de escabeches a Real despensa, cometeu moitas falcatruadas e vexacións nestas rías.
A comezos do século seguinte é o cardeal Jerónimo Del Hoyo
na súa Visita do Arcebispado de
Santiago, quen aponta que
“frente a Cambados, hacia la

parte del Grove era tal la abundancia de almejas, ostras, berbirichos, megillones y otros moluscos, que durante la bajamar
quedaban al descubierto, que de
éllos se cargaban muchas carabelas de Portugal y otras partes”.
Mais, é a mediados do século
XIX, cando o profesor Coste realiza, por encargo de Napoleón

III, diversos ensaios sobre a captación de ostra plana, considerando esta data como o ponto
de partida para que a ostricultura adquira carta de natureza oficial e xurda un interese polos
cultivos mariños. Esta experiencia tivo influencia en Galiza e
fruto dos traballos de Mariano
De la Paz Graells, creáronse a
mediados do XIX ao longo da
costa galega e cantábrica numerosos parques para o cultivo
da ostra plana. Mais, apesar
deste esforzo, a ostricultura no
conseguiría implantarse “sobretodo pola oposición dos ribeireños ao establecemento
dos parques de cultivo”. Esta
postura manteríase durante
moitos anos mentres que se ten
por certo que dos nosos placeres levaron os franceses as suas
primeiras crias de ostra.
O Padre Sarmiento a mediados do XVIII tamén fala da común extración de ostrias como
lle din os mariñeiros, pero que
por ser tan común, apenas lle
dedicará algo de atención.
Menciona o criadeiro de Ponte
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Información nutricional

O afrodisíaco
de Casanova

Unha ostra:
Enerxía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Kcal
Proteínas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 gr
Hidratos de carbono . . . . . . . . . 4,7 gr
Fibra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 gr
Lípidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 gr
Ác. grasos saturados . . . . . . . . 0,28 gr
Ác. grasos monoinsaturados 0,14 gr
Ác. grasos poliinsaturados . . 0,41 gr
Colesterol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mg
Ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 mg
Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 mg
Zinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 gr
Vitamina A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 μg
Vitamina C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 gr
Ácido fólico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 μg

Algúns pratos
con ostras

Cambio de sexo
Molusco bivalvo da familia Ostreidae da orde Mytiloida. O seu medio
natural son as rochas, a area ou o
cascallo infralitoral até os 80 metros
de profundidade. Aliméntase de fitoplancton e materia orgánica podendo filtrar até 250 litros de auga
por día. Ao longo da súa vida desenvolve un “hermafrodismo non simultáneo” pois posúe o sexo masculino e feminino de xeito alterno.
O desove tén lugar entre os meses de xuño e xullo e a posta é de

’’

Foronempregadascomo
morteiro na construción
da muralla de Lugo”

’’

Osveciñosopoñíanse
aos parques de cultivo,
pero os franceses levaron de
aquí as súas primeiras crías”

Sampaio, o rastro que se usa para collelas e que son dos mariscos que precisan dalgún ferro ou
refugallo de coitelo para abrilas.
A pesar dos fracasos anteriores, temos constancia de que en
outubro do 1883 Manuel Martínez Basalto e José Fornos Galín,
solicitaran da comandancia de
Mariña de Vigo un permiso para
establecer un criadeiro de ostras
en San Simón. E que neste mesmo ano, o vapor Congo trae

máis de un millón de larvas por individuo, aínda que afronta unha grande mortandade. Nas nosas rías a ostra alcanza a talla comercial (6-7 cm.)
ao cabo de 18 / 24 meses, mentres
que noutros países europeos tardan
máis de 4 anos. A temperatura óptima para o seu desenvolvemento está comprendida entre 15-20º C, situándose a salinidade aconsellábel
entre o 25 e 30%. O cultivo da ostra
divídese en tres fases: Obtención de
semente, preengorde e engorde.

50.000 ostras “nai” para o parque
de Pontedeume propiedade de
Vicente Vázquez Queipo. Despois chegarán outras 50.000 máis,
todas elas procedentes, paradoxalmente, de Arcachon (Francia).
A partir de 1960 e coincidindo
coa extinción dos bancos naturais, os ostricultores galegos reactivan o cultivo da ostra e importan masivamente semente
procedente de Francia. Proceden ao seu engorde en batea e
desenvolven unha técnica específica para este sistema de cultivo
que deu uns resultados relativos.
Hai que dicir que a ostra plana galega non sempre tivo a consideración da que goza na actualidade. Ainda non hai moitos
anos, cando os mariscadores
vendían a ameixa, trataban sempre de camuflar pezas de ostra
no fondo das caixas para incrementarlles o peso. Aínda non hai
cincuenta anos seguíanse extraendo miles de quilos dunha chea
de bancos naturais, espallados
por toda a costa. Ostreira, Ostral,
Ostreirón... son nomes aínda recoñecidos polos mariñeiros.G

PARA A NEVEIRA. As ostras que se
atopan no mercado proceden na
súa maioría de cultivos en bateas.
Antes de chegar ao consumo terán
que pasar unhas 36 horas na depuradora. O período máximo de consumo é de cinco días a partir da data
de envasado e a conservación ideal
é na neveira, no espazo reservado
aos legumes, a unha temperatura
de 6 ou 8º C. O transporte desde Galiza a calquera punto da Península
demora como moito un día.G

As ostras adoitan comerse
en cru con limón acompañadas dun viño branco da
terra (un albariño mellor)
pero tampouco desmerecen acompañadas dun peixe sapo ou en empanada.
Outras receitas con ostras: Ostras gratinadas /
Crema vichyssoise / Delicias de lenguado, ostras e
cigalas / Ensalada de ostras
e bacallao con pil-pil de zume de laranxa / Tartar de
salmón, ostras, caviar e
sorbete de tomate / Ostras
gratinadas con salsa holandesa sobre crema de
porros / Ostras Mornay.G

Inmigrantes ben adaptadas
OPOGA (Organización de Produtores Ostrícolas de Galicia) é
unha asociación creada en
1986 que aglutina hoxe en día o
70% dos produtores galegos.
Principalmente producen ostra
europea (Ostrea edulis) aínda
que se están facendo esforzos
para aumentar a produción da
ostra rizada (Crassostrea gigas)
que supón a día de hoxe o 10%
do total producido.
O cultivo de ostras faise hoxe
en bateas e praias que inflúen
notabelmente na súa calidade.
As sementes, colócanse nunhas
cestiñas circulares e sumérxense para que vaian medrando até
a recolección e comercialización. Outro cultivo realízase en

parques, metendo as sementes
en sacos de malla sobre estruturas metálicas elevadas.
Aínda que a maioría das crías que chegan a Galiza para o
seu cultivo son foráneas, ao desenvolveren o seu crecemento
nas nosas augas, chegan a adquerir as características e o sabor dos nosos mellores mariscos polo que son moi cotizadas.
A degustación de ostra plana, tén en Galiza unha gran tradición, aprezo e consumo (incluso as de Grecia e Turquía)
mentres que a chamada rizada
de orixe xaponés, máis rendíbel, aínda precisa dunha adaptación e promoción en todos os
sectores.G

Os gregos e os romanos
eran moi dados ao consumo de ostras, que ocupaban un lugar importante
nos seus banquetes. Neste
sentido asegúrase que o
emperador Vitelio chegou a
comer mil dunha sentada.
As ostras sempre se consideraron como un excelente emenagogo que favorece
a menstruación e quizais
por iso se mitificaron como
un potente afrodisíaco.
Contan que Giacomo Casanova se recuperaba con elas
dos seus excesos amorosos
e que os gregos comían po
de cuncha de ostras nos
momentos de declive sexual. Neste sentido e hai escaso tempo, falouse do éxito
dun sesaxenario australiano, George May, cultivador
de ostras, que as alimenta a
base de Viagra con excelentes resultados. A dia de hoxe
xa produciu 10.000 moluscos con este afrodisiaco alimento e en internet recibiu
150 millóns de visitas.
En Galiza, seguindo as
crenzas populares referentes a algúns mariscos, rexéitase a súa inxesta nos meses
que non teñan R e por iso se
consumen preferentemente de setembro a maio. A
época do Nadal como cadra na metade deste ciclo é
considerada a mellor para o
seu consumo.
A influencia das ostras
na política tamén é milenaria pois en Atenas votaban escribindo na cuncha
deste molusco o nome do
político que querían apartar do goberno. O que tiña
máis votos era condenado
a 100 anos de desterro, de
onde deriva a definición de
ostracismo.
Álvaro Cunqueiro, con
monumento na localidade,
foi un gran consumidor e divulgador das excelencias da
ostra de Arcade, aseverando
que unha mariscada que se
prece, debe empezar cunhas boas ostras, pois son
“un manxar esencial cun sabor espiritual que é como
unha saudade de mar”.G
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COMARCAS DE GALIZA

Serra de Queguas. Desde esta poboación pódense facer varias rotas.

Chivana, refuxio temporal dos pastores na montaña.

As beiras arraianas do Limia
Baixa Limia (Edicións A Nosa Terra) repasa o patrimonio
natural, etnográfico e histórico desta comarca arraiana
dividida polo río Limia e presidida pola Serra do Xurés
M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

A

comarca da Baixa Limia abrangue o tramo do val do río Limia comprendido
entre as serras do Xurés e o Laboreiro até a fronteira portuguesa. Conta cunha longa historia por ser paso natural entre
Portugal e Galiza. Nela deixaron
pegadas as xentes da prehistoria, os suevos e, sobre todo, os
romanos, que construíron por
este territorio unha das principais vías de comunicación da
provincia ‘Gallaecia’ e gozaron
das propiedades dos seus mananciais de augas caldas.
Baixa Limia, a nova entrega
da colección As comarcas de
Galiza de edicións A Nosa Terra, repasa o patrimonio natural desta comarca, conformada
polos concellos de Bande, Entrimo, Muíños, Lobeira e Lobios. Todos, excepto Bande (o
núcleo máis importante) pertencen a raia seca, fronteira con

Restos da vila romana de Riocaldo. A Corga da Fecha [á dereita] libra 200 m. de altura entre rochas graníticas até formar unha poza.

Portugal. Nela inscríbese, ademais, o Parque Natural Baixa
Limia-Serra do Xurés, que goza
desta denominación dende
1993, e a maior parte do seu territorio pertence ao Lugar de
Interese Comunitario (LIC) do
mesmo nome.
Esta Serra, a máis importante da comarca, conserva formas traballadas polos glaciares

cuaternarios máis occidentais
de Europa, como morenas no
Val do Vilameá ou no Val das
Sombras, e rochas estriadas.
Tamén existen testemuños do
aproveitamento que, dende
antigo, fixeron os veciños do
monte como os refuxios temporais de pastores espallados
pola montaña ou as alvarizas
tradicionais.

’’

ASerradoXurés,amáis
importante da comarca,
conserva formas labradas
polos glaciares cuaternarios
máis ocidentais de Europa”

Baixo a coordinación de
Adela Leiro, gran coñecedora
do patrimonio natural galego,
cunha ampla bibliografía publicada ao respecto, o libro recolle o traballo desenvolvido
por Mon Daporta Padín, Isaac
Pontanilla, Víctor M. Caamaño
Rivas, Manuel Núñez Pérez e
Lucía Leiro Lois, entre outros,
que se centra tanto nos valores
naturais da zona como no seu
aproveitamento para actividades económicas e lúdicas.
O río Lima, cualificado polos
romanos como o do esquecemento, divide en dous a comarca. Nel desembocan toda
unha serie de pequenos
afluentes, que van deixando,
dende o seu nacemento nas serras debido á tipoloxía escarpada do terreo, numerosas fervenzas. Entre elas figuran a da
Corga da Fecha, próxima á ruta
dos miliarios e vía romana, e a
do río Vilameá, a do barranco
de Olelas ou a do Pozo das
Mestras, na parroquia de Grou.

O XURÉS A PÉ. No Parque Natural
do Xurés e no LIC existen diversos roteiros sinalizados que
percorren boa parte da súa superficie, dunhas 20.000 hectáreas. O libro que vén de publicarse achega ao redor dunha
ducia de sendeiros pola >>>
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Cachenas,
a salvo de
desaparecer
Até hai uns anos as cachenas, as
vacas típicas da Serra do Xurés, estiveron a piques de desaparecer. É
a raza de menor tamaño do país e
as femias rara vez chegan a superar os 300 quilogramos de peso.
De feito, Xavier Prado Rodríguez, o
xefe provincial de Gandaría de Ourense na década dos trinta, definiuna nunha das primeiras refe-

stores na montaña.

ia
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Miliario romano de Riocaldo.

Santa Comba de Bande,
arte xermánica do século VII
Datada de maneira inconcreta, no século VI ou VII, ou
mesmo antes, a igrexa de
Santa Comba é unha das
principais representacións da
arte xermánica da Península
e o primeiro edificio da provincia de Ourense declarado
monumento nacional, no
1921. Situada sobre un antigo
mosteiro, sufriu varias reformas ao longo do tempo, a

>>> comarca, algúns cun marcado interese natural, etnográfico e paisaxístico.
Un deles, a coñecida como
Ruta da Mina das Sombras, ascende dende a parroquia de Vilameá cara as Sombras. Este lugar adquiriu fama da man do

máis destacada no século IX.
No interior conserva un sepulcro de mármore, do que se
conta que albergou o corpo
de San Trocado (discípulo do
apóstolo Santiago), antes de
ser trasladado ao mosteiro de
Celanova. En 2003 foron restaurados os murais da ábsida,
da segunda metade do século
XVI, nos que se representan
varias escenas relixiosas.G

volframio que se explotou durante a II Guerra Mundial, mineral cobizado polos alemáns
para alimentar a súa industria
bélica. Aínda se conservan restos das casetas improvisadas
que deron acubillo a toda a
xente que se desprazou ao lu-

rencias escritas sobre a raza (a Xeografía Xeral do Reino de Galicia) como “vaquita liliputiense, rústica,
que vive en libertad en pastoreo
constante en las montañas del
ayuntamiento de Entrimo”.
Dende hai uns anos está en

marcha un programa de protección das razas de gando vacún autóctonas que impulsa, ademais, a
súa recuperación. A finais de 2007
estaban censadas máis de 3.000
cabezas da raza cachena, distribuídas en 136 explotacións.G

Un campamento romano
que aparece cando baixan as augas
Como se sinala na páxina institucional do concello de Bande
son moitas as pegadas que se
conservan na comarca da Baixa Limia do paso de diferentes
civilizacións ao longo da historia. Topouse unha grande cantidade de restos arqueolóxicos,
entre os que destacan os dolmens e os castros de Lebosandaus, Sarreaus e Rubias, onde
se achou a “cabeza do guerreiro galaico” que actualmente
está exposta no Museo Arqueolóxico de Ourense.
Ademais tivo especial importancia a presenza dos romanos como demostran os
restos topados. A comarca estivo integrada na antiga rexión
romana de Lusitania, que a finais do século III pasou a ser
Provincia Gallaeciae (estaba a
medio na antiga Via XVIII de
Antonio ou Vía Nova que unía
Braga con Astorga. Esta calzada, que discorría pola beira dereita do río Lima foi cuberta polas augas cando se construíu o
encoro das Conchas, en 1949.
Esas mesmas augas tamén
cubriron outro conxunto arqueolóxico importante, como
é o de Aquis Querquennis,

gar na procura dunha alternativa económica segura.
Dentro do Parque, tópase
Salgueiro, unha vila abandonada a mediados do século XX que
está a ser rehabilitada pola Xunta de Galicia (actual propietaria)
para servizo do Parque Nacio-

Campamento romano de Aquis Querquenis, próximo a Baños de Bande.

composto por un campamento militar, unha mansión
viaria e augas termais. Esta
base militar fica mergullado
varios meses ao ano, pola suba do caudal do embalse. Na
actualidade conta cun centro
de interpretación que explica
a orixe do mesmo.
O campamento foi un dos
epicentros militares desde os
que se impulsou a construción

Trobo con colmo
para as abellas.

da vía. Xa están escavados
máis de 200 metros de muralla, coas súas torres sucesivas,
as entradas máis importantes
(a porta principalis sinistra e a
porta decumana), tres barracóns da tropa e o hospital, entre outros edificios. Ademais
descubriuse a mansión viaria,
é dicir, unha pequena hospedaxe para os viaxeiros que
transitaban pola vía.G

nal. Situada a uns mil metros de
altitude, dentro do concello de
Muíños, os seus habitantes vivían da gandería e, especialmente, do contrabando. A presenza
dun forno e dun muíño dan
conta dunha actividade comunal prolongada no tempo.G
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COGOMELOS.

A pardilla
Rematamos con esta entrega
–na que nos achegamos ao Clitocybe nebularis– o repaso que
viñemos facendo polos cogomelos máis frecuentes da tempada 2008 en Galiza, unha vez
que as xeadas e as neves deixan
os nosos montes sen fungos de
interese. Quedan numerosos
cogomelos por repasar, algúns
deles excelentes comestíbeis,
moitos sen valor e outros velenosos. Cabe lembrar que o único recoñecemento válido no
mundo dos fungos é o científico
ou botánico.
O Clitocybe nebularis recibe
a denominación científica por
parte dalgúns autores de Lepista nebularis e popularmente
coñécese como pardilla. Dentro deste xénero podemos atopar até unha ducia de especies
na nosa terra, pero este é sen
dúbida o máis frecuente e
abundante.
O sombreiro pode acadar en
exemplares de gran tamaño os
20 centímetros de diámetro, e
presenta unha forma convexa
durante os primeiros estadios,
coa beira enrolada, e despois
aplanado con mamelón, que
pode chegar a ser de forma deprimida na fase final. A súa cor é
entre castaña e gris cinza, en función da luz que reciba, cunha superficie lisa ao tacto humano.

As lamelas son decorrentes,
tupidas, estreitas e con forma
de arco. De cor abrancazada na
primeira fase de crecemento,
adquiren unha tonalidade crema ou amarela pálida nas fases
posteriores.
O pé pode acadar até os 15
centímetros de alto. Cunha forma eslombada, é robusto, cilíndrico, esponxoso e máis gordo
na base. Primeiro está cheo pero
a medida que vai madurando o
exemplar perde tersura até quedar practicamente baleiro na
vellez. A tonalidade é abrancazada e está ben arraigado á terra.
A carne é dura e firme cando
o exemplar é novo e máis tarde
branda, elástica e con cheiro
ciánico, cun sabor pouco agradábel.
Aparece en bosques de coníferas, entre follas, e tamén baixo
castiñeiros, pero sobre todo en
carballeiras. Crece en grandes
grupos, nos que normalmente
os exemplares presentan distintas fases de maduración.
É un comestíbel que pode
resultar indixesto, de feito moitas persoas non o toleran, e de
consumilo terían que facelo
despois dun longo tempo de
cocción. Non obstante, este cogomelo é moi apreciado en determinadas zonas do País Vasco. Algúns autores explican que
as composicións do chan en
Euskadi e Galiza son distintas e
que esta circunstancia inflúe directamente nos compoñentes
dos exemplares, argumento
que lles serve para dicir que
na nosa terra este cogomelo
resulta máis indixesto, pese
a non ser tóxico. De feito, é
fácil atopar exemplares á
venda deste cogomelo en
mercados vascos durante
a tempada de recollida.G
Alexandre Mínguez

Clitocybe nebularis.

XULIO GAYOSO

NADAL.

Preparando o
‘Ano Cabanillas’
O 2009 será o 'Ano Cabanillas',
conmemorando o 50 aniversario da morte do poeta, a
Asociación de Ensinantes do
Salnés, Candea, acaba de polo
en marcha. E fíxoo coa edición
das ‘Ofrendas das fadas no
Portal de Belén’, obra que o
autor cambadés creou inspirado no Nadal. Esta edición
especial dos seis cánticos nos
que o autor transforma os Reis
Magos en fadas, vai acompañada de outras tantas ilustracións deseñadas para a ocasión por mestres de Candea e
unha portada. O proxecto, coordinado e dirixido por Adela
Leiro, autora da portada desta
edición especial, inclúe os debuxos das distintas fadas. De
xeito que Eduardo Baamonde
ilustrou a Reina das Fadas; Xulio Gayoso a Fada dos Campos; Manolo Busto a Fadas
das Ágoas; Saúl Otero a Fada
da Montaña; Mon Daporta a
Fada do Mar; e Fernando Arenaz o Ánxel.
Desta obra de Ramón Cabanillas editáronse, grazas á colaboración da Consellaría de

Cultura, cincocentos exemplares que se están a repartir en
colexios, aulas de cultura e librarías de xeito gratuíto.
O 'Ano Cabanillas', impulsado pola Concellería de Cultura de Cambados, incluirá ao
longo dos vindeiros meses numerosas actividades para recordar e dar a coñecer a figura
do seu poeta máis coñecido. A
axenda contén concertos, recitais poéticos, exposicións, conferencias e charlas para todos
os públicos.G
E. Estévez

VIÑOTECA.

Soalheiro
Quinta do Soalheiro.
Alvarinho.
Subregião dos Vinhos Verdes.

O alvarinho esténdese actualmente por varias rexións vitivinícolas portuguesas. De
momento de xeito anecdótico, existen viños elaborados
cos seus bagos na Estremadura, en Beiras e incluso no Alentejo. Supoño que non rematarán facendo o mesmo que fixeron coa Touriga Nacional
que, afectada pola enfermidade da tourinite, sufriu unha
rápida inflamación da súa superficie de cultivo. Así desde
Chaves na raia galega até o Algarve non existe ningunha zona sen a súa presenza. A causa
que provocou esta doenza foi
considerar esta caste como a
máis nobre e emblemática de
Portugal, candidata polo tanto a estenderse polo mundo
adiante como a variedade nacional portuguesa e converterse na tempranillo española
ou en calquera das francesas
máis internacionais.
Así e todo o alvarinho de
momento só ten presenza
importante e de xeito maioritario nas beiras do Miño, na
denominada subregião de
Monção e Melgaço dos Vinhos Verdes, no resto desta extensa rexión outras brancas
comparten o protagonismo:
Trajadura, Loureira, Azal,
Avesso, etc.
En Melgaço a Quinta do Soalheiro elabora un dos alvarinhos máis atractivos pola súa
elegancia e equilibrio e pola
súa regularidade anada após
anada, a un prezo que non dá
chegado aos 10 euros.
SOALHEIRO 2007. Tombarse nun
prado ao sol (soalheiro) á
sombra dunha pavieira e a carón dunhas herbas da ala coas súas flores amarelas en xullo, sería unha redundancia
con este alvarinho, mais en
decembro este ambiente só é
posíbel coa copa diante. O
natural sería caer logo na tentación e tras a enchenta co
amarelo froito, que no ambiente se impoñan os aromas
máis secos das carabuñas sen
as súas roupaxes. O gusto que
calma a sede con este Soalheiro é lixeiro pero profundo,
suave e agarimoso, cunha tenue e delicada acidez. Hai
que esperalo, para que a pavieira e as súas carabuñas fiquen na distancia e a pradeira
apareza así máis seca pero
con flores brancas.G
Antonio Portela
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Pilas
recargábeis
En datas de obsequiar con xoguetes e aparellos electrónicos
non está de máis pararnos a
pensar na cantidade de pilas e
baterías que consumen ao longo do ano, por exemplo, e recordar que no mercado existen
dende hai tempo as baterías recargábeis, unha opción ecolóxica e económica.
Segundo os distintos fabricantes estes dispositivos ofrecen o máximo rendemento e
teñen unha vida útil longa.
Aínda que o investimento
inicial ao comprar as pilas e o
cargador poida parecer excesivo, se se compara co prezo
dunhas pilas de usar e tirar, o
usuario comprobará que este
gasto se amortiza en pouco
tempo.
Á hora de elixir as pilas e o
cargador, o comprador ten que
diferenciar dous tipos de pilas
reutilizábeis segundo o seu tamaño: as AA ou LR6 (as baterías
que se usan para reloxios, game
boys e disckmans) e as AAA ou
LR03 (as dos mandos a distancia e MP3, máis pequenas).
Outra peculiaridade a ter en
conta nas baterías é se son NiCd ou Ni-Mh. As Ni-Cd, pilas
de níquel-cadmio, teñen o que
se denomina “efecto memoria”. Isto quere dicir que para
seren cargados, estes dispositivos teñen que estar totalmente
esgotados. En caso de cargar
unha pila Ni-Cd que estaba
medio cargada, a metade de
carga deixa de ser útil, ocupando espazo na pila.

As pilas Ni-Mh, níquel-metalhidruro, non teñen efecto
memoria. Poden cargarse sen
esperar a que estean esgotadas
e admiten moitas máis recargas que as súas compañeiras.
Estas pilas ademais de recargábeis son ecolóxicas porque non
teñen cadmio, substancia altamente contaminante.
Por último, outra característica importante nestas pilas é a
carga que admiten. Isto coñécese polo número que acompaña a descrición do tipo de pila e que vén marcado por mAh
(mili amperios por hora). A
máis capacidade de carga, máis

tempo durará a pila entre carga
e carga.
Actualmente as capacidades máximas están ente o s
2.300 e 2.500 nas pilas AA e 800
e 1.000 nas AAA.
É importante subliñar que
unha pila destas características
necesita unha rodaxe. Non alcanza a súa máxima rendibilidade até que non se carga e
descarga varias veces. Os expertos aconsellan que as dez
primeiras cargas se fagan completas e que nunca se mesturen
pilas normais con pilas de recarga.
En canto aos cargadores, dicir que existen os ultrarrápidos,
que cargan as pilas en pouco
máis dunha hora, e os nocturnos, que tardan 8 horas. No
mercado hai distintos tamaños, segundo as necesidades
consumo de pilas de cada particular. O universal, moi adaptábel, permite cargar pilas de
distintos tamaños.
Os prezos de pilas e cargadores dependen dos fabricantes e
das promocións do momento.G
Eva Estévez

BENCOMER.

Fogóns
históricos
Restaurante El Asesino.
Praza da Universidade 16.
Santiago de Compostela.
Teléfono: 981 581 568.
Prezo medio p/p:20 euros.

No último terzo do século XIX,
concretamente en 1873, abriu as
súas portas en Santiago un negocio, dedicado en principio á venda de viños do Ribeiro e de pe-
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quenas viandas, que
pronto se converteu nunha
sonada casa de comidas e lugar
de reunión da comunidade estudantil compostelá. O costume do
seu propietario de matar as galiñas que ía utilizar nos caldos na
propia porta do local remataría
por dar nome a un local que se
mantén intacto despois de máis
de 135 anos.
Comer no Asesino é pois facer unha viaxe na historia. A súa
antiga decoración axuda e tamén unha moi tradicional carta
de poucos pratos, nos que a calidade e a frescura do produto
queren ser protagonistas. Caldo,
empanadas, ameixas ou vieiras
para comezar, e pescada á galega, rodaballo, carne ao caldeiro
ou costeletas como pratos principais. A maiores exquisitas sobremesas caseiras, que contribúen a dar unha maridaxe perfecta entre cociña e o ambiente
do salón.
O igual que as administracións públicas invisten cartos
na conservación de elementos
valiosos do noso patrimonio
cultural, un deles pode ser a historia e o patrimonio gastronómico de Galiza.G
Xosé Rey
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1.339 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

Nestas datas de Nadal a programación de concellos e salas segue protagonizada polos espectáculos dirixidos ao público infantil. Na
imaxe, escena da obra “O Rei de Mares”, do grupo The Pinga Teatro.
Coordenado por Gonzalo Vilas
ARBO
¬EXPO. O Siñor Afranio. Amostra, organizada pola Consellaría de
Cultura e Deporte coa colaboración
do Concello de Arbo, fai unha
achega á figura de Antón Alonso
Ríos, profesor, político, emigrante,
fuxido e exiliado, unha figura descoñecida e apaixoante da historia galega recente. Até o 6 de xaneiro, no
Edificio Multiusos.

Antón Alonso Ríos.

A odisea
de Alonso Ríos
Antón Alonso Ríos foi unha figura
senlleira da política galega de preguerra, diputado pola Frente Popular, profesor, agrarista, emigrante retornado e exilado forzoso e afortunadamente lonxevo.
A súa odisea como fuxido na guerra civil está magníficamente relatada por el mesmo, grazas ao impulso de Álvarez Blázquez no seu
día, quen animou a Alonso Ríos a por
en letra o seu minucioso relato daquel incrible periplo que o retivo na
Galiza ocupada até que puido fuxir a
América.
Esta apaixoante autobiografía,
editada por A Nosa Terra, é unha pequena obra mestra literaria. Ao
tempo un documento crú sobre a
primeira e brutal represión franquista, e unha deliciosa novela picaresca baseada nas súas reais andanzas como o Siñor Afranio, a personalidade que Ríos se percurou para
poder escapar “das gadoupas da
morte”, como subtitulou o seu libro.
A súa peripecia e figura, coma tantas outras vencelladas ao exilio galego, permanecen na ignorancia xeneral. A exposición organizada pola
Consellería de Cultura, “O Siñor Afranio” tenta achegarnos á personalidade e biografía de Alonso Ríos. Formada por 37 paneis, e reforzada próximamente polo documental
“Afranio”, de Víctor Coyote, con Luis
Tosar, a mostra está pasando polos
concellos por donde el pasou agachado tras daquela personalidade inventada. Para finalizar na súa natal Silleda, e logo visitar as principais vilas e
cidades do país. Unha boa ocasión
para achegarse a unha personalidade
tan descoñecida como apaixoante, e
de ler ou reler o seu relato, escrito moitos anos despóis dos feitos, cunha sorprendente minuciosidade.
Exposición “O Siñor Afranio”, até o 6 de
xaneiro no Edificio Multiusos do concello de Arbo.

O BARCO
¬TEATRO. O rei de mares. Quintiño é un neno moi imaxinativo; de
feito, vive máis tempo nas nubes
que na terra. Espectáculo representado por The Pinga Teatro.O martes 30, ás 20:00, 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. Machina. Chega este
grupo desde Cerceda, un dos berces do rock galego (Zënzar, Desertores do Arado, Nasser, Shangrila...). O
domingo 28, ás 21:30, no Pub Aturuxo.
CANGAS
¬EXPO.Ríos de Galicia, tesouros de vida. Exposición de fotografías da natureza dos ríos por José
Luis González. Até o 11 de xaneiro,
na Sala de Exposicións Ángel Botello, na Casa de Cultura.
¬TEATRO. Polgariño. O grupo Artello Teatro Alla Scala 1:5 poñerá
en escena este clásico conto infantil,
o venres 26, ás 18:00. Ao día seguinte, sábado 27, tamén ás18:00,
Berrobambán Teatro traerá a súa
exitosa e premiada Boas noites. Todas no no Auditorio Municipal.
CARBALLO
¬TEATRO. Babiliglub. A última
aportación ao público infantil do
grupo Galitoon estará este domingo 28, ás 18:00. O luns 29,
ás18:00, poderemos ver a Artello
Teatro Alla Scala 1:5 coa obra Polgariño. As dúas representaciónsna
Casa da Cultura.

¬ EXPO
O Carballiño en imaxes
A mostra é froito dun vello proxecto vencellado ao Cineclube
Carballiño e ás Xociviga (Xornadas de Cine e Vídeo de Galicia).
Dende o cineclube comezouse,
ao final dos anos 80, un traballo
de recuperación da memoria histórica da vila en base ás fotografías antigas que se atopaban nos
arquivos das familias e veciños da
vila. Das Xociviga xurdiron en diversos anospublicacións recopilatorias destas fotos. Dun volume
non publicado xurde agora esta
exposición, co material destinado
a aquel.
No percorrido polas imaxes
vense fitos relevantes na historia
da vila, como a construcción da
igrexa da Veracruz, a chegada do
tren en 1958, a visita de Franco,
etc, e imaxes de persoeiros nados
ou con protagonismo no devir do
Carbaliño. Así, Perfectino Viéitez,
Aquilino Sánchez(último alcalde
da República, fusilado polos falanxistas), o maxistrado Castro
Meije, un Mariano Rajoy neno
cando o seu pai estaba como xuiz

na vila, Felipe Senén, Aurelio Miras, Tomás María Mosquera, Evaristo Vaamonde (o crego promotor da Veracruz) ou un mozo Cándido Conde Pumpido, xuiz no
Carballiño a finais dos anos 70.
A mostra compleméntase con
outros materiais como antigas etiquetas comerciais de comezos do
século XX, accións da The Carballino Gold and Arsenic Mines -que
explotou as minas do Puzo do

tra pictórica-fotográfica O Divino Sai- sobre a figura do intérprete e director
nete. Ambas están até o 31 deste mes norteamericano. Até o 31 de decembro, na Fundación Luis Seoane.
naCasa de Curros/Casa dos poetas.
¬ CINE. Programación CGAI.
CERVO
Suspéndese a programación até des¬MAXIA. Dorian Gray . Grupo vi- pois do Nadal.
gués que fai versións clásicas, ou ¬EXPO.Pintura/Fotografía. ReJazz, Rock e Funk no seu repertorio seña de varias exposicións abertas na
de seu. Actuación para este sábado cidade:
27, ás 23:30, no Pub O Muíño.
PhotoGalicia2008: W. Eugene
Smith_Más real que la realidad. Até
o 1 de febreiro, na Sede Fundación
A CORUÑA
¬CINE/SON. Miradoiro sonoro. Caixa Galicia.
Emisión íntegra do radiograma orixi- Codeco.Proxecto videográfico de Benal subtitulado de “A Guerra dos lén Montero e Juan Lesta. Até o 8 de
mundos”, de Orson Welles. Ademais, xaneiro, na Fundación Luís Seoane.
proxectaranse dous documentais Jenaro Marinhas: drama e exem-

CEDEIRA
¬MAXIA. A maxia do Nadal . O
Mago Chrystian estará facendo o
seu espectáculo para nenos e maiores estedomingo 28, ás 18:30, no
Auditorio Municipal.
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 mos-

“No bar de Celia”, unha das fotos da exposición..

O grupo rock de Cerceda, Machina.

Lago (Maside)-, recibos das donacións para construir a igrexa da
Veracruz ou programas de festas
dos anos 40.
As imaxes son obra de fotógrafos locais ou de fóra, como Sellier,
Pacheco, Ksado, Garita, Alberto
Martí, Felipe Luís López, Rizo, Potiños, Belisario, Unifa ou Aurelio.
Até o 30 de decembro, no Casino
do Carballiño.

plo do século XX galego. A exposición recupera espazos vividos e orixinarios deste intelectual . Na Casa
de Casares Quiroga, até o día 27.
¬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.
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.
¬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 Ray-
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O Cuarteto Ephímere interpretan o seu repertorio, co título de
A muller como inspiración, este
venres nunha sala de Foz.

¬ MÚSICA

O Alabama Gospel Choir.

Alabama Gospel Choir
Nunhas datas propicias aos concertos clásicos de aninovo ou con
temas relativos ao nadal, chega
esta formación dirixida porIra L.
Everett Jr. O coro segue sumando actuacións nunha intensa traxectoria que o levou por
numerosos países como embaixador da música góspel, pasando
por auditorios coma o Carnegie
Hallde Nova York, a Casa Branca
en Washington D.C., o Shrine Auditórium ou a Christal Cathedral
de Los Ángeles. En marzo de
2003, foi galardoado coa estrela
de bronce que aparece no paseo
da fama do Alabama Music Hall.
Nesta ocasión, conta coa participación especial dos Woods
Brothers, Johnny Saunders e
Francine Murphy, estes dous últimos nomeados aos premios
Grammy 2008.
Os Woods gravaron o seu primeiro album, “You’re Very Special” en 1985, e a el seguíronlle
“Are you a closet Christian?”,
“Friendship” e o seu álbum de
máis éxito, “Come home”. Pola
súa banda, Johnny Sanders actuou en numerosos concertos e
en xiras nacionais. O seu CD actual, “Lifetime”, tamén o levou no
2005 ao nomeamento nos premios Grammy’s e Stellar. Para rematar, Francine Ealey Murphy

realizou o seu primeiro álbum
como solista, “I have a father
who can”, sendo aínda unha
nena. Francine compartiu escenario con algúns dos maiores
nomes da música gospel, como:
Shirkey Caesar, John P. Kee, James Moore, Vanesa Bell Armstrong ou Vickie Winans. O seu
novo traballo titúlase “I Repent”.
O sábado 27, ás 20:30, n o Teatro
Colón d’A Coruña.

Coro Cantabile
Esta agrupación coral, formada
en 2002, conta xa con numerosos premios de diferentes certames nacionais, ademais de ter
participado en importantes proxectos como a Jazz Mass e a
Misa de Gospel, dirixida polo seu
compositor Scott Stroman.
Dirixido por Pablo Carballido,
fóra de España participaron no
Festival Coral de Polifonía de Pesaro 2004 (Italia), Austria no ano
2005,ou Lisboa no ano pasado.
En 2006 gravan a banda sonora da película de animación
"De Profundis" de Miguel Anxo
Prado e Nani García, nomeada
aos premios Goya e estreada
en directo no Pazo da Ópera da
Coruña, coa Orquestra Sinfónica de Galicia
O domingo 28,ás 20:30, no Teatro
Colón coruñés.

O Coro Cantabile d’A Coruña.

mond. 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, noPalexco.
¬MÚSICA. Bastardos. Actuación
para este sábado, ás 22:30, no Mardi
Grass.
¬MÚSICA. Alabama Gospel
Choir. Un exclusivo coro de góspel que desde Estados Unidos
chega para deleitarnos cos seus temas clásicos como God is Moving, I
Am the Lordou Thank you. O sábado
27, ás 20:30, no Teatro Colón.
¬MÚSICA.Coro Cantabile e orquestra de cámara. Concerto
con repertorio de Handel e Vivaldi,
que terá lugar o domingo 28, ás
20:30, no Teatro Colón.
¬MÚSICA. Aladín, o musical.
Os creadores de “Peter Pan, o musical”, ofrécennos esta nova versión
dun clásico da Disney. O martes 30,
en funcións de 12:00, 17:00 e 20:00,
entradas de 35 a 30 euros, no Pazo
da Ópera.
¬MÚSICA. Herrn. Concerto para o
martes 30, ás 19:00, entrada gratuita, en Discos Noni’s.
¬ TEATRO . Teatro infantil. O
sábado 27 teremos As aventuras do Polichonela,por Danthea Teatro, ás 17:00 e 19:00. O
domingo 28 van estar os do
grupo Tres Globos, con O sapo
encantado, no mesmo horario.
E o luns 29 poderemos divertirnos coa obra Runako e Ebere,
do grupo Páprika Teatro, nas

entrada a 10 euros, actuación de
Mike Cobb & The Crevulators.
E ao día seguinte, sábado 27, ás
21:30 e entrada a 4 ou 5 euros, estarán Brainwash + Idem, na mesma
sala Run Rum.
¬MÚSICA. Bohemia Strauss
Philarmonic Orchestra. Concerto de fin de ano para este domingo 28, ás 20:30, con entradas a
15 e 9 euros, noTeatro Jofre.
¬TEATRO. Dáme veleno. Un avó e
unha avoa, moi especiais, preocupados pola súa descendencia , tentan comunicarse con ela dende o
alén, nesta obra da compañía SaraEscena de Aladdin, o musical.
bela Teatro. O venres 26, ás 20:30,
mesmas horas. Todas as fun- no Teatro Jofre.
cións, no Teatro del Andamio.
FOZ
FERROL
¬MÚSICA. Cuarteto Ephímere.
¬CINE. VIII Xornadas de Curta- Interpretarán obras co título común
metraxes. Rematan as xornadas- deA muller como inspiración. O vencon senllas proxeccións dunha serie res 26, ás 21:00, na Sala Bahía. Tade curtas no luns 29 e martes 30. As mén neste local, o sábado 27 ás
proxeccións comezan ás 18:00. No 19:00, e no apartado teatral, o
grupo Artello Teatro Alla Scala 1:5
Ateneo Ferrolán.
¬EXPO.Pintura/Fotografía. Re- poñerá en escena a obra infantil
seña de varias exposicións abertas na Polgariño.
cidade:
PhotoGalicia2008: Neorrealismo. A GONDOMAR
nova imaxe de Italia, 1932-60. Até o 5 de ¬TEATRO. Teatro infantil. O sáxaneiro. SedeFundaciónCaixaGalicia.
bado 27, ás 18:00, estarán Títeres
V Exposición Colectiva de Artes Cachirulocoa obra Do, Re, Mi, MoPlásticas "Pequeno Formato". Até 0 13 zart xoga aquí. Sempre no mesmo
de Xaneiro, no Ateneo.
horario, o domingo 28 teremos a
Urza. Exposición de pintura de Javier The Pinga Teatro e a obra O rei de
Meléndez, Urza. Até o 31 de xaneiro mares. E xa o luns 29 vai estar Teade 2009, na Galería Sargadelos.
tro del Andamiocon O mostro do
¬EXPO.Embarcacións Tradi- castelo. Todas as funcións no Audicionais. Exposición cedida polo torio Municipal Lois Tobío.
Museo do Pobo Galego, que recolle
o traballo do IES Concepción Arenal O GROVE
premiado co premio Antonio Fra- ¬ MÚSICA . Cornelius. Unha
guas. Até o 13 de xaneiro,no Ateneo acertada mestura de estilos
Ferrolán.
ofrece a nova visión do rock, funk
¬MÚSICA. De Bosses. Concerto e soul interpretada polos máis expara o día de Nadal, mércores 25 , ás perimentados músicos no panorama do rock galego. O sábado
21:30, na sala Run Rum.
Na mesma sala, o venres 26, ás 23:00 e 27, no Náutico.

¬ TEATRO
Dáme Veleno
Sarabela Teatro
Autor:Ánxeles Cuña Bóveda
Dirección: Ánxeles Cuña Bóveda
Escenografía: Antonio Pereira
Son: Arturo González
Iluminación: Baltasar Patiño
Vestiario: Ruth R. Pereira
Elenco : Fernando Dacosta, Sabela Gago, Elena Seijo, Xosé A.
Porto "Josito", Tito R. Asorey, Fina
Calleja, Nate Borrajo, David Varela.

Figurino da obra.

Un avó e unha avoa, moi especiais,
preocupados pola súa descendencia , tentan comunicarse con

ela dende o alén. Un dos seus netos vive coa indefinible sensación
do desaxuste co mundo, mentres

as súas tías teñen a tola esperanza
de poder axudar coas súas accións
a facer máis levadeira a existencia
dos infelices. Unha parella de actores disposta a non deixarse arrebatar a súa paixón. Outro neto perdido e recobrado; unha acompañante misteriosa, e un avogado a
piques de perder o tren, tecerán
un novelo fantástico. Obra para
disfrutar das sorprendentes sensacións que nos invaden cando non
sabemos que nos espera detrás
dunha porta ou cando tentamos
atrapar a verdadeira natureza dun
grupo de seres humanos no trebón da vida ao límite,
O venres 19 e sábado 20, ás 20:30,
no Teatro Rosalía Castro (A Coruña).
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Fernando Villapol, escultor e
museógrafo asturiano afincado en
Lugo, expón as súas obras no Museo
Provincial desta cidade.

LUGO
¬EXPO. Fernando Villapol. Exposición deste escultor asturiano,
fundador-propietario do Museo Pedagóxico –Etnográfico Villapol de
Bretoña (Lugo). Até o 18 de xaneiro,
no Museo Provincial.
¬EXPO.Angel González Doreste. Exposición de pintura, até o
28 de decembro, na Sala de Exposicións do Museo Provincial de Lugo.
¬FESTA.75 festas para celebralo . Para conmemorar cos máis
novos o 75 Aniversario do Museo
Provincial de Lugoorganízanse 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.Panume. O compositor
de Láncara Pablo Núñez Meneses
presenta o seu novo traballo Escomenza o outono. É o segundo disco
que produce e nel fusiona música,
vídeo, teatro e literatura. O sábado
27, ás 21:00, no Club Babel.
¬MÚSICA.Songniquete. Cuchús
Pimentel na guitarra e Arturo Ruade
na voz eguitarra compoñen este
dúo, que vai tocar estesábado 27. E
o domingo 28, XX Festival Internacional de Morrovisión, cos grupos
Clavibande Los Tigres del Cañota.
Todos no Clavicémbalo Club.
¬TEATRO.Cristovo e o libro das

Ourense acolle esta fin de semana
unha serie de obras de teatro infantil,
coma esta da compañía Cuarta Pared.

Kogito, a banda galega que vai tocar este martes na sala Auriense, de Ourense.

marabillas. Colón é neno e o
mundo quédalle pequeno. Aborrece a escola. Cristovo quere viaxar
e cre que a coraxe e a forza son a súa
mellor carta de presentación. Obra
presentada polo grupo Sarabela. O
luns 29, ás 18:30, no Auditorio Municipal Gustavo Freire .
¬TEATRO/DANZA. Menú vexetal
(dáme verde). A cor verde non é
unha cor aburrida. Ninguén diría iso.
O verde é a cor da paisaxe con boa
saúde, da esperanza nova, do mar
cheo de algas. Espectáculo infantil,
con unha función didáctica á par
que divertida, polo grupo Disque
Danza. O mércores 31, ás 18:30, no
Auditorio Municipal Gustavo Freire .

MUROS
¬TEATRO. Ao circo con Augusto
e Bianco. Un espectáculo para os
máis novos a cargo da compañía Albions Teatro. Osábado 27, ás 18:30,
no Centro Cultural e Xuvenil .
OURENSE
¬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.

¬ CONVOCATORIAS
XXVI Premio Xerais
de Novela
Edicións Xerais de Galicia convoca a
vixésimo sexta edición do Premio
Xerais de Novela en lingua galega,
dotado con 25.000 euros.
Poderán concorrer ao premio
aqueles autores/as de calquera nacionalidade que presenten os seus
orixinais en lingua galega, conforme
á normativa vixente. Os textos
presentados han ser inéditos e totalmente orixinais, non podendo
ter sido comunicados, nin na súa totalidade, nin por partes, por ningún
tipo de procedemento.
De cada orixinal presentaranse
seis copias en papel, mecanografadas a dobre espazo, antes do día
13 de abril de 2009 nos locais sociais de Edicións Xerais de Galicia,
S.A., rúa Doutor Marañón, 12. 36211
Vigo.
Co orixinal, que deberá ser presentado baixo lema, adxuntarase,
en sobre pechado, o nome com-

pleto, enderezo e teléfono do autor/a, así como o título da obra, indicando no sobre: para o Premio
Xerais de Novela.
O xurado estará composto por
cinco membros, escolleitos, entre
lectores, recoñecidos profesionais
da cultura e un secretario con voz
e sen voto en representación de
Edicións Xerais de Galicia, S.A. O
premio outorgarase por maioría
de votos.
XXIV Premio Merlín
de Literatura Infantil
Asimesmo, a editorial convoca a
vixésimo cuarta edición do Pre-

mio Merlín de Literatura Infantil
en lingua galega, dotado con
10.000 euros.
De cada orixinal presentaranse
seis copias en papel, mecanografadas a dobre espazo, antes do día 13
de abril de 2009 nos locais sociais
de Edicións Xerais, rúa Doutor Marañón, 12. 36211 Vigo.
Co orixinal, que deberá ser presentado baixo lema, adxuntarase,
en sobre pechado, o nome completo, enderezo e teléfono do autor/a, así como o título da obra, indicando no sobre: para o Premio Merlín de Literatura Infantil.
Tamén se convoca, pola mesma
Editorial Xerais, o Premio Caixa
Galicia de literatura Xuvenil, dotado con 10.000 euros, e con similares bases aos anteriores. O prazo
tamén remata o 13 de abril próximo, e os orixinais en língua galega haberán ser enviados ao
mesmo enderezo refrexado nas
anteriores bases.

¬DANZA.Qué pasa aquí?. A
Compañía Entremáns presenta
este novo espectáculo de danza
contemporánea para os máis pequenos e para os que non o son
tanto.Este domingo 28, ás 18:00, no
Teatro Principal.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actuacións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Kogito. Despois duns
cantos anos dunha intermitente traxectoria a banda logrou facer un directo no que se misturan a madurez
dos temas cunhas tremendas gañas
de festa e de verbena. Actuación o
martes 30, ás 23:00, no Café Cultural
Auriense.
¬MÚSICA. Supersandwich.Concerto deste grupo funkie, gañador
do primeiro “N’Saio no camiño”.sábado 27, ás 22:00, entrada gratuita,
noClub Turco.
¬TEATRO. Teatro para cativos.
Comezan as funcións con Ojos y Cerrojos, obra da compañía Cuarta
Pared. Óscar e Bea son dous irmáns
que viven encerrados na súa casa
porque cren que no seu edificio hai
unha maldición. O sábado 27, ás
17:00, no Teatro Principal. Na mesma
programación infantil, o luns 29, á
mesma hora, Do, re, mi, Mozart
xoga aquí, por Títeres Cachirulo. E
tamén ás 17:00, pero do martes 30,
La ciudad inventada, do grupo
vasco Teatro Gorakada.
PONTEAREAS
¬MÚSICA. Colectivo Oruga. Música electrónica por este dúo dePonteareas (Álex Mera e Iago
Martínez). Este domingo 27, no Salón Parroquial.
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 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 xorna-

das 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.
¬EXPO. Katsumi Yamaguchi. A
mostra componse de 36 pinturas de
mediano formato do artista xaponés Katsumi Yamaguchi. Aberta
até finde mes, na Galería Torrado
Oliva (Sargadelos).
¬MÚSICA.A BMP toca pola Paz.
A Banda de Música de Pontevedra
adica o seu concerto de Nadal deste
ano á Paz.A BMP estará acompañada polo Coro de Cámara Thalassa,con Xosé Rodríguez Ramos
como director convidado. O venres
26, ás 21:00, no Pazo da Cultura.
¬MÚSICA. Gurumamut & Myfriend Nas.Serra Leona é o país
máis pobre da Terra, cunha situación política e social na que centos
de nenos foron secuestrados e convertidos, á forza, en soldados. Estes
dous grupos locais actúan nunha
gala a beneficio destas víctimas. O
venres 26, ás 22:30,na Sala Karma. Á
mesma hora, o sábado 27, presentación do disco do grupo Drama.
¬TEATRO. É cousa de maxia. Do
venres 26 ao domingo 28 actuarán
neste festival de maxia: Symbiosis
producións e os magos Pedro
Volta e Cyrille Sinclair. Ás 18:30, no
Teatro Principal.
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. O CGAC
acollerá a primera retrospectiva do
artista checo no 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. Bestiario.Selección daobra do artista inglés Philip West,
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Gorakada , grupo vasco de teatro
infantil, estará presente en Ourense e
Santiago, en senllas mostras teatrais
para os máis novos.

que incide na importancia simbólica que se lle atribúe ós animais ó
longo de toda a traxectoria do artista. Até o 31 de decembro. Na Fundación Granell.
¬EXPO. 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. Concerto de Aninovo. Este tradicional concerto
chega da man da Strauss Festival
Orchestra. A cita é o luns 29, ás
20:00, no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA.Mama Boogie. O guitarrista Luis Figueroa en unión co
baixista compostelán Mani Castro
compoñen este dúo. O sábado 27,
ás 22:30, na Sala Capitol.
¬MÚSICA. Novedades Carminha e The Crevulators. O
culto á frescura, á enerxía, á actualidade e... ao viño fan deste un dos
grupos máis divertidos e orixinais
do panorama musical galego. O
venres 26, ás21:30, na Sala Nasa.
¬TEATRO. Boas Noites. A compañía Berrobambán Teatro leva ao
escenario un dos seus últimos contos máxicos, unha obra galardoada
en 2006 co 1º Premio Manuel María
de Literatura Dramática Infantil. O
domingo 28, ás 18:30, no Teatro
Principal.
¬TEATRO/DANZA. Menú vexetal
(dáme verde). A cor verde non é
unha cor aburrida. O verde é a cor
da paisaxe con boa saúde, da esperanza nova, do mar cheo de algas.
Espectáculo infantil polo grupo Disque Danza. O luns 29 e martes 30,
ás 18:30, no Teatro Principal.
¬TEATRO. Mostra de Teatro In-

fantil no Nadal. O venres 26 , ás
19.00 vai estar Galitoon Productionscoa obra Babiliglub,dirección
deAndrea Bayer. O sábado 27 , ás
19.00, Teatro do Frío(Portugal) con
Diz que diz, de António Torrado. O
domingo 28 ,19.00 ,Pistacatro Produtora de Soños coa obra Ringorrango. O luns 29, á mesma hora,Teatro Gorakada (Euskadi) con La
ciudad inventada. E o martes 30, ás
19.00, Sarabela Teatro presenta
Cristovo e o libro das marabillas.
Todas asfuncións no Teatro Principal.
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
¬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, instalacións, esculturas e unha performance . Até o 11 de xaneiro de 2009,
no MARCO.
¬EXPO.Fernando Botero. Abughraib-O Circo. Mostra que presenta dúas series recentes deste artista colombiano. A exposición componse dun total de 95 obras: 25
pinturas e 24 debuxos pertencentes
á serie Circus, e 24 pinturas e 22 de-

A boa persoa de Sezuán, montaxe doCDG, visita esta semana os escenarios de Vigo.

buxos 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. Marxinal. Obra de catro
artistas galegos que teñen como leitmotiv o patrimonio marítimo. Até o
11 de xaneiro de 2009, no Museo do
Mar de Galicia.
¬MÚSICA.The Sonic Angels +
Los Sentíos + Indómitos . Dentro do 1º Aniversario Velvet Cave Records. O venres 26, ás 22:30, na Fábrica de Chocolate.
¬MÚSICA. Ectoplasma. Co veterano músico Nicolás Pastoriza á
fronte, a banda viguesa adianta as
cancións do seu novo traballo Ectoplasma en Villa Angelina. Entrada a 6
euros. O venres 26, ás 00:00, en La
Iguana Club . O sábado 27, ás 00:30,
actúan Interlude + Desidia.
¬MÚSICA. Tony Lomba e Elio
dos Santos. Os sempre impredicibles e irreverentes artistas estarán
acompañados no cartel por Yomelo
Montosolo. Entradas a10 euros. O
sábado 27, ás 22:00, na Fábrica de
Chocolate. O martes 30, ás 21:30, na
mesma sala, actuación de Nadadora + Colectivo Oruga + Abraham Boba.
¬MÚSICA. Noishock + Virgen +
Aloud + BPC. Actuación para o
vindeiro martes 30, ás22:00, na Sala
Breogain.
¬TEATRO. A boa persoa de Sezuán.Última montaxe do CDG, sobre a obra de Beltolt Brecht, dirixida polo luso Nuno Cardoso. O sábado 27 e domingo 28, ás 20:30, no
Teatro-Sala de Concertos Centro Cultural Caixanova.
VILAGARCÍA DE AROUSA
¬EXPO. Paisaxes Culturais e Arqueoloxía da Paisaxe . Síntese
de 15 anos de investigación levada a
termo polo Laboratorio de Patrimonio do CSIC (LAPA - CSIC). Até o 31 de
xaneiro, no Auditorio Municipal.
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Xosé Valiñas

Rocío Muñoz e Leticia Dolera en Prime time.

EN CARTEL.
Prime time
Dirixe: Luis Calvo Ramos.
Intérpretes: Leticia Dolera,
Alberto Amarilla.
Thriller. España, 2008

Telerrealidade e thriller psicolóxico na nova proposta do puxante cinema de xénero estatal.
O debutante Luis Calvo, coa
axuda dun dos guionistas da televisiva O internado e a colaboración da libretista de Romasanta, xoga a mesturar “Grande
Irmán” coa saga de Saw, engadíndolle un toque de crítica á
ética dos mass media, que entronca co discurso de bizarradas
precursoras da caste do Rollerball de Norman Jewison, ou
aquel Perseguido tan “oitentas”,
Scarlett Johansson en The Spirit.

TANIA VASALLO & BEN

protagonizado polo actual gobernador de California, sobre argumento de Stephen King. Seis
persoas espertan no interior dun
recinto circular sen fiestras, no
que unha proxección lles explica
que están a participar nun xogo
de telerrealidade onde a audiencia xulgará os seus segredos máis
íntimos. O impacto da proposta
inicial, intrigante hai uns anos
coa excelente Cube –Vincenzo
Natali, 1997– vai esmorecendo
pola recente avalancha de filmes
que recorren, unha e outra vez, a
puntos de partida semellantes.
Boa mostra disto é a recente
Mentes en branco con Jim Caviezel. Na industria estatal O
cuarto de Fermat, do coruñés
Luis Piedrahita, xa explorou, con
bastante acerto, as posibilidades
do subxénero.

Hugh Jackman e Nicole Kidman en Australia.

The Spirit

Un grande da banda deseñada
moderna, Frank Miller, adapta
ao cinema un grande da banda
deseñada clásica, Will Eisner, a
través da súa obra máis emblemática: as andanzas do aventureiro enmascarado de Central
City. O nihilismo hiperviolento
do creador de Sin City ou 300,
con todo, non lle presta moito á
equilibrada ética e estética de
Eisner, no fondo unha maxistral
versión noir de Norman Rockwell. Dá que pensar que a propia
promoción se centre, máis que
en calquera cousa, na presenza
de Eva Mendes, Scarlett Johansson e Paz Vega, entre outras, no
elenco. Máis próximo á explotación tarantiniana que ao espírito
que fai posíbel que, 60 anos despois da súa publicación as aventuras de Danny Colt sigan a
manter o mesmo engado.

gaiolante fotografía –pode lembrar o sentido romántico da paisaxe do gran Terrence Malick.
Hai que engadir a eleccion dun
compañeiro de elenco atinado
–o imparábel Jackman, que, en
poucas semanas, desbancou a
George Clooney como canon de
beleza oficial e obtivo o ansiado
rol de presentador da gala dos
oscar– e a metraxe xenerosa,
case tres horas, requisito irrenunciábel, dende hai uns anos,
para calquera fita que pretenda
acadar un certo nivel de recoñecemento. A anécdota: unha aristócrata inglesa que chega a Australia no albor da II Guerra Mundial na procura do esposo. En
Darwin coñecerá a Jackman,
tosco gandeiro local que, en
principio, contra a súa vontade,
serviralle como guía a través do
inmisericorde Territorio Setentrional australiano. A vontade é
converterse no Foise co vento do
século XXI cun chisco de Memorias de África. Se o consegue ou
queda nun novo O paciente inglés será cousa do tempo.

Australia

DVD. VENDA.

Dirixe: Frank Miller.
Intérpretes: Gabriel Match,
Eva Mendes.
Thriller. EE UU, 2008

Dirixe: Baz Luhrmann.
Intérpretes: Nicole Kidman,
Hugh Jackman.
Aventuras. Australia, 2008

Outra que soa forte na carreira
previa aos oscars. Kidman recorre ao seu vello amigo Luhrmann
–Moulin Rouge– para resucitar
unha traxectoria profesional que
a ten un tanto afastada da primeira liña do estrelato nos últimos tempos. Ten todos os ingredientes para converterse en
filme popular cun certo consenso a favor da crítica. Por intres, un melodrama romántico
“deses-que-xa-non-se-fan”, por
intres, unha aventura épica con
trasfondo histórico; todo adubado cunha produción fastuosa
de suxerente escenografía e en-

Triloxía do Dólar
Dirixe: Sergio Leone.
Intérpretes: Clint
Eastwood,
Lee Van Cleef.
Western. Italia-EspañaAlemaña, 1964-1966

Visto o visto, imos ter
que seguir esperando
para ver a edición definitiva da chamada
triloxía do dólar ou
triloxía do home sen
nome (A morte tiña
un prezo, Por unha
presada de dólares e
O bo, o feo e o malo),
os filmes que lanzaron ao estrelato a
Eastwood e que 40

anos despois xustifican a existencia de todo un subxénero, o do
deostado –hoxe bastante homologado– Spaguetti Western italoalmeriense. Até agora as edicións
dixitais dispoñíbeis no mercado
estatal eran voluntariosas, no
mellor dos casos, a nova edición
en pack que nos trae Impulso por
Nadal –de venda exclusiva na
FNAC– mellora algunha desfeita,
especialmente a edición previa
d'A morte tiña un prezo. Pero
non se deixen enganar polo gorentoso aspecto da caixa. A
anunciada restauración faise sobre os, moi mellorábeis, masters
existentes no mercado estatal,
non sobre os da MGM, utilizados
na remasterización do mercado
anglosaxón. Un exemplo de libro
do dilema dixital, contidos indispensábeis, formas mellorábeis.
Se queren ter imaxe e son dignos
dunha edición especial, metraxes completas e bos extras, acudan á importación; se lles pode a
nostalxia, podémolo
aceptar como
un mal menor. G
Clint Eastwood
en Por unha presada
de dólares.
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CRUCIGRAMA

XADREZ

Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Os cegos e o xadrez.
O xadrez practícase á marxe de diferenzas de xénero, idade e condición física, polo
que é un xogo de larga tradición entre invidentes e discapacitados visuais, que poden tamén integranse en competicións con persoas videntes. Tan só se necesitan
algunhas adaptacións no material: os cadros negros un pouco máis elevados para
diferencialos polo tacto, as pezas negras cunha pequena protuberancia superior, os
escaques cun orificio central para inserir as pezas e poder tocalas sen derribalas e os
reloxos cun mecanismo de voz que anuncie o tempo consumido. Ven de celebrarse
en Bilbao o XXI campionato de España de xadrez para cegos no que se proclamou
campión Roberto Clemente. Quinto quedou o Pontevedrés Ramón Escudeiro Tilve.
Escudeiro, Ramon 1893 (E. Xadrez
Pontevedra)
Carril, Angel 2062 (Algalia)
Liga galega por equipos. 09.02.2008. B25:
Siciliana pechada.
Ramón Escudeiro foi terceiro do mundo
sub-20 aos trece anos, e tamén varias veces veces campión de España xuvenil na
súa modalidade. A Xunta concedeulle o
premio ao mellor deportista galego con
discapacidade no ano 2005. Nesta partida
enfróntase na liga galega por equipos ó
xogador do Algalia de Santiago Ángel Ca-

rri 1.e4 c5 2.Cc3 Cc6 3.g3 g6 4.Ag2 Ag7
5.d3 e6 6.Ae3 d6 7.f4 Cge7 8.Cf3 0-0
9.0-0 Cd4 10.Af2 Tb8 11.e5 dxe5
12.Cxe5 b6 13.Ce4 Ab7 14.a4 Cec6
15.Cc4 a5 16.g4 [16.Ced6 Aa8≈]
16…Ce7 17.Ah4 f5= 18.Cg5? Diagrama
18…Axg2 e o rei branco queda exposto
ó ataque 19.Rxg2 Dd5+ 20.Cf3 [20.Rg1
fxg4 21.Ce3-+] 20…fxg4 21.Axe7 Txf4
[21...gxf3+!] 22.Ad6 gxf3+ 23.Rf2 Tg4
24.Tg1 Txg1 25.Rxg1 Cf5 Carril ten vantaxe decisiva pero non acerta co camiño
para transformala en victoria, mellor era

25…Ce2+ 26.Rf2 Ad4+ 27.Re1 Dg5-+
26.Axb8-+ Ad4+ [26...Ch4 27.Rf1 Df5-+]
27.Rf1= f2 28.Re2 [se 28.Cxb6 as brancas
reciben mate en seis: Dh1+ 29.Re2 Dg2
30.Rd2 f1D+ 31.Rc1 Ce3 32.Rb1 Dxc2+
33.Ra2 Dxb2#] 28…Dg2 29.Df1 Dg4+
30.Rd2 Dg5+ 31.Rd1 Dg1 32.Rd2 Dg5+
Táboas.

SUDOKU
Horizontais:
1- Nun lugar máis aló de algo ou doutro lugar. Xogo infantil, anterior á play-station, no que se usaban as tapas das botellas. 2-Que
ten forma de ave (das que voan, non dos que non chegan nunca).
3-Localidade catalana, cun famoso festival de cine. Capa superior
granítica da cortiza continental en que predominan o silicio e o aluminio. 4- Acaído, perfecto para esa función ou posto. Un sinónimo
de “niño”. 5-Sensación de molestia, de maior ou menor intensidade, producida por unha lesión ou afección. Achega, aproxima. 6Hei estar. 7-Nome propio do presidente-actor norteamericano de
hai unhas décadas. Alimento básico, ese que cando sube, sube
todo 8-Tanteo tenístico, composto de varios xogos con unha diferencia de 2 entre os adversarios. Froito da abeleira. 9-Percibir polo
olfato. Hóspedes do estado, ou máis claramente, poboación reclusa. 10-Sentimento de rexeitamento moi forte, aversión contra algo
ou alguén.11- “San Pedro de .....”, parroquia de Sarria, na provincia
de Lugo. Producirse un sonido.
Verticais:
1- Apoastro ou periastro dunha órbita, como por exemplo, cada un
dos extremos do eixe maior da órbita elíptica que un planeta describe ao xirar arredor do Sol. Deporte de nome foráneo, consistente en pasar as olas montado nunha táboa. 2-Dise de quen é feo.
Volver ler algunha cousa. 3- Concepción tópica, banal ou estática
dun personaxe, que desembocan no tipismo, na trivialización ou
na repetición. 4-Dí que non. “Serial Number”. O equivalente portugués ao nome de Roi. 5- Contar, narrar. Símbolo do Galio. 6-O controvertido Centro de Investigacións Sociolóxicas. Apelido do mellor
olímpico galego. Profesor Non Numerario. 7-Siglas de “Hellman &
Friedman”, unha axencia moi coñecida...nos crucigramas. Recibira
en herdanza. 8- Contracción que tamén se pode escribir “ós”. Nota
musical na que está afinada a gaita grileira. Propiedades. 9- Condición do que se asemella, ou pertence, aos príncipes e ao seu entorno. 10- Val situado entre Santiago e Padrón (dúas palabras). Monte
e parque natural situado na Serra do Galiñeiro, perto de Tui. 11Timbre, papel oficialmente recoñecido necesario para enviar cartas.
Anicarse, agacharse dobrando as pernas.

SOLUCIONS
doado

difícil

difícil

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

AUTODEFINIDO

doado

Horizontais:
1-Alén.Chapas.2-Paseriforme.3-Sitges.Sial.4Ideal.H.Nío.5-Dor.Acerca.6-E.Estarei.A.7Ronald.Pan.8-Set.R.Abelá.9-Ulir.Presos.10Repugnancia.11-Froián.Soar.
Verticais:
1-Ápside.Surf.2-Laído.Reler.3-Estereotipo.4Nega.SN.Rui.5-Relatar.Ga.6-CIS.Cal.PNN.7HF.Herdara.8-Aos.Re.Bens.9-Principesco.10AMaía.Aloia.11-Selo.Anasar.
Crucigrama
Horizontais:
Acolledores.Boia.Rapeta.Ar.Carretar.Sisudo.R
á.N.Toén.Gracia.Angola.Can.R.Usureiros.Der
on.Só.Po.Ana.Axencia.Rostros.Has.
Verticais:
Abastardar.Corión.Eno.Oi.Seguras.Lacunoso.T.L.Ad.Lunar.Errogar.Xó.Dar.R.Eses.Operación.Retacar.Ch.ETA.Inopia.Sarna.Soas.
Autodefinido

contra e portada.qxd

23/12/08

00:26

Página 2

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A. Presidente: Miguel Barros Puente. Director: Manuel Veiga Taboada
Redacción VIGO: Príncipe 24, 1º- 36202. Teléfono 986 222 405. Fax 986 223 101. info@anosaterra.com diariodixital@anosaterra.com
Delegación SANTIAGO: Laverde Ruiz 6, baixo. 15702. Teléfono 981569 229.
Administración, subscricións, publicidade e Editorial: Príncipe 22, baixo, 36202 VIGO. Teléfono 986 433 830
Diario dixital: www.anosaterra.com

César Lorenzo Gil

E

n Galiza está mal visto relear nas tendas. Só se
permite porfiar o prezo
nas feiras, mais con vergoña. Pedir descontos é cousa de pobres
aínda que a maioría da xente
compra nas rebaixas. Polo me-

FÁGAME
UN DESCONTO
nos non vestía ben até agora. Xa
hai quen presume de que conseguiu abaratar cuartos de hotel, roupa, coches, casas e in-

cluso xoguetes coa frase de “fágame un desconto!” Os apocalípticos dirán que costumes
coma ese colocan a economía
no camiño da deflación –é dicir,
que o custo da vida baixa–, con
todas as consecuencias negativas diso (diñeiro caro, crise de

vendas, salarios máis baixos...).
En realidade, o de relear é habelencia comercial de antigo e segue moi vivo en gran parte do
mundo. Hai lugares onde se
porfía por todo, desde unha camisa nun centro comercial á carreira dun taxi.G

Lonxe das propostas musicais tradicionais, o grupo Gran Purismo, que lidera Carlos Abad,
forma parte do movemento musical, creado en Suíza por fillos de emigrantes e autodenominado, Mafia galega.
O venres 19 de decembro actuaron en Vigo.

Carlos Abad,músico,autorde‘Pardeconde’
‘Votar en Galiza resultaríame hipócrita’
Alberte Rivero

n
oito na
ea coñecín

PACO VILABARROS

oraba”

O movemento musical Mafia
Galega, creado en Suíza en 1994,
fala a ton de rap das súas relacións coa terra dos seus pais. O
primeiro foi Sens Unik, con Carlos Leal orixinario de Betanzos e
coñecido especialmente pola
súa faceta de actor na serie de
Antena 3 El internado, e posteriormente Paco Gallego, fillo de
pais de Lourenzá. Ambos fixeron rap e hip hop en galego adicado en moitos casos ás eternas
viaxes que os traían a Galiza.
Gran Purismo ten devoción
pola aldea dos pais de Carlos
Abad, Pardeconde, expresada
nun tema musical do mesmo
nome. Este tema deuno a coñecer hai dous anos, nel relata
os veráns onde descubría unha
realidade ben diferente á de
Suíza, o país onde naceu.
O que o uniu a Galiza foi o rap?
Viña a Esgos (concello ao que
pertence Pardeconde) todos os
anos de pequeno, pero verdadeiramente os maiores contactos con esta terra empeceinos a
ter hai uns poucos anos, porque
o rap é un idioma e un sentimento universal. Coñecín a
xente de aquí que fai rap como o
Puto Koke.
O rap é tamén un sentimento,
así o expresa con ‘Pardeconde’?
As viaxes de verán marcáronme
moito na infancia. Abriume a
moitas cousas da vida, descoñecidas en Suíza, era algo extraordinario. No tema simplemente

relato esas experiencias. Tamén
é unha homenaxe á miña familia e aos meus veciños. Cando
chegaba, e agora cando canto o
tema, é unha catarse total.
O galego está presente na súa
música?
Estaba e está presente tamén
na miña casa. Sempre o falei e
hai historias que son perfectas
para cantar en galego.
O último tema é ‘Pauliña’,
Paula Vázquez?
Gustoulle tanto que me chamou
un día a Suíza. A parte de, como
digo no tema, estar como un
tren, non te imaxinas o que é
vela na distancia da televisión.
Xa v i ñe r a a c tu a r a l g un ha v e z
antes a Galiza?
Toquei máis no resto de España,
por que fixen algunha actuación
e xira cos Violadores do Verso,
ademais o meu produtor é de
Malaga e teño moi boa relación
con eles. Andei o pasado verán
por aquí e estou facendo cousas
e especialmente contactos.
Votará nas autonómicas?
Non, coma sempre, cando me
cheguen as papeletas botar botareinas ao lixo. Se votase, obviamente faríao en Suiza que é
onde vivo e onde coñezo a política de preto.
Véxoo un pouco enfadado co
voto emigrante?
Pola miña parte sería hipócrita
votar nun país, co que teño
moita relación, pero do que non
me afectan as decisións políticas. Non sería lóxico.G

Placeres Castellanos
ELSA QUINTAS ALBORÉS

MULLERES / 7

1936 é sinónimo de persecución e morte para moitas
mulleres galegas. Tamén o foi para Placeres e a súa familia,
que nunca puideron esquecer aquel tráxico ano que marcou
para sempre as súas vidas. Matáronlle o home e tres fillos e
ela mesmo tivo que se exiliar para salvar a vida, logo de
exercer labores de solidariedade co exército republicano.
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MELANCOLÍA
Bieito Iglesias

A

lguén dixo que os irlandeses son célebres de nacemento, e o exemplo de Oscar
Wilde ilustra tal afirmación
identitaria, máxime se lle damos ao termo “célebre” o sentido que adquire nas falas aurienses, onde é sinónimo de
ocorrente. Wilde escribiu que a
misión do xornalismo consiste
en informar de que Lorde Fulano deixou de existir, cando
non tiñamos nin idea de que
Lorde Fulano existía. O demo
me leve se eu sabía da existencia de Silvia Penide antes de
que un diario santiagués a entrevistase. Declara esta moza
que en Madrid recoñecen
como tipicamente galaica a
melancolía das súas cantigas,
mentres que aquí na Terra non
triunfa por non enxeñar letras
en vernáculo. “Se quixese diñeiro –sentencia–, escribiría
dez temas en galego e achinaríame”. Mellor non desenganala e que siga pensando en
Miro Casabella, María Manuela, Uxía Senlle, Ugia Pedreira ou Guadi Galego como
plutócratas que acenden a lareira con papel moeda. En
canto pensen que o idioma do
país é un negocio, odiarano
pero, secretamente, deixaranse rillar pola envexa. Se soubesen que os cantores usuarios
da lingua de Rosalía perden
cartos ao seren excluídos do
star-system español, aqueles
idiotas que gastan penedo en
lugar de cabeza obsequiaríanos co seu desprezo. Malinconia, ninfa gentile, la vita mia
consacro a te. G

’’

Encantopensenqueo
idioma do país é un
negocio, odiarano pero,
secretamente,
deixaranse rillar
pola envexa”

