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potencia xestionará deste pa-
quete. 

O Conselleiro de Industria,
Fernando Blanco, estima en
máis de 30 millóns os ingresos
anuais que recibirá a Xunta por
estas participacións. No con-
curso actual outorgáronse
2.290 megavatios. Blanco lem-
bra que, se na adxudicación
anterior do PP, que foi de 4.000
megavatios, se tivese feito o
mesmo, Galicia ingresaría, no
canto de 30, 70 millóns ao ano. 

A esta parte pública da ad-

xudicación, habería que su-
mar, en certo modo, o que lle
corresponde ás dúas caixas
galegas, cuxas ofertas resulta-
ron ser precisamente as dúas
máis valoradas no concurso.
As caixas como entidades pri-
vadas de interese público, re-
guladas por unha normativa
da Comunidade, súmanse in-
directamente a este emerxen-
te sector enerxético público
que pode actuar como incen-
tivador e modulador da eco-
nomía. 

M.V.
O goberno galego tivo sorte. A
súa liña de defensa dun sector
público na enerxía, que ten un
dos eixos principais no concur-
so eólico, non será criticada.
Esta aposta pública, defendida
con máis intensidade pola par-
te nacionalista, vén coincidir
xustamente co estalido da crise
a nivel mundial e co descrédito
do ideario neoliberal que abo-
rrecía de calquera intervención
do Estado na economía.

O que até hai pouco merecía
unha recriminación xeneraliza-
da, agora é a alternativa que es-
tudan todos os países, desde a
U.E. aos Estados Unidos. A he-
terodoxia da proposta galega
permítelle agora dicir que chega
adiantada sobre as demais.

Non son números, con to-
do, que animen a ninguén a
falar de socialización da eco-
nomía, nin de lonxe. A partici-
pación da Xunta nos novos
parques eólicos será do 14,2%.
En total, 325,74 megavatios ce-
didos polos adxudicatarios
(fórmula aplicada para non

vulnerar a rixidez normativa
neoliberal) e que converten o
goberno na entidade que máis

O concurso eólico
permítelle ao
goberno galego crear
un sector enerxético
público e promover
unha
industrialización
equilibrada,
adiantándose así ás
propostas doutros
países para afrontar a
conxuntura
económica

Enerxía para saír da crise

2.
CONCURSO EÓLICO

A importancia da decisión que

se debatía e a proximidade das

eleccións rodearon o concurso

de críticas, sobre todo nos días

previos á resolución. Os sectores

menos autonomistas do PSdeG-

PSOE fixéronlle chegar ao presi-

dente da Xunta a súa desconfor-

midade polo que xulgaban “ex-

cesivo protagonismo” dos nacio-

nalistas. Touriño viuse obrigado

a lembrar que o que estaba en

xogo neste momento era a ad-

misión a trámite e non a conce-

sión definitiva. A retirada dos re-

presentantes socialistas da comi-

sión parece resultado desta ten-

sión interna, con condicionantes

electorais.

Pola súa parte, La Voz de Gali-

cia, o diario de máis ampla cober-

tura da Comunidade, reflectiu nas

súas páxinas a tensión provocada

pola presenza dun novo competi-

dor no mercado, o Xornal de Gali-

cia, considerado máis próximo

aos nacionalistas. Todas as infor-

macións dos últimos días foron

moi críticas co BNG.

Tamén, algúns grupos ecolo-

xistas mostraron a súa discrepan-

cia coa nova xeira de concesións

eólicas, aínda que os seus recur-

sos serán vistos na seguinte fase,

sobre a que ditaminará a Conse-

llaría de Medio Ambiente.�

O conselleiro de Industria, Fernando Blanco e o vicepresidente Anxo Quintana informan sobre o resultado do concurso eólico.

Críticas e polémica

’’Se me queren acusar
de favorecer os sectores
produtivos galegos
que o fagan”

[Fernando Blanco]
Conselleiro de Industria.
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Amnistía critica a ineficacia da Lei de Memoria Histórica. AI denuncia

que España segue incumprindo as súas obrigas internacionais en materia

de verdade, xustiza e reparación de vítimas do franquismo e da Guerra Civil,

un ano despois da adopción da chamada Lei de Memoria Histórica. “Só a fi-

nais de ano, o Goberno ditou algunhas disposicións para a aplicación do es-

tabelecido na Lei. E o disposto concéntrase só en medidas simbólicas ou de

escaso significado”, afirma  a dirección de Amnistía en España.�
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SECUNDARIAS

María Reimóndez

S eguramente a todas as es-
critoras que utilizamos

personaxes principais femini-
nos nos preguntaron algunha
vez pola relevancia deste feito e
tamén nos preguntaron iso de
“que pasa cos homes” (perso-
naxes secundarios) en tal ou
cal libro. Semella aínda unha
anomalía que as mulleres este-
amos no centro dunha historia
e máis aínda que os homes se-
xan secundarios, pois aos auto-
res nunca lles preguntan deste
xeito polas súas personaxes fe-
mininas secundarias, mesmo
cando as describen, como un
caso recente, como “demasia-
do parva para decatarse do mi-
serable que é o seu ex home
con ela” ou “Encarada ao éxito
do seu home, preferiu ficar na
discreción porque todo o seu
soño na vida é ser querida por
Sebe, de quen envexa o seu físi-
co e o seu don de xentes”. Que
un autor describa de forma tan
diáfana ás súas personaxes fe-
mininas como parvas e inferio-
res aos personaxes masculinos
do libro non semella chamar a
atención. Que unha muller es-
criba sobre homes mediocres
ou que tratan de forma delez-
nable as súas parellas, si. Pode-
mos pensar que todo isto non é
máis ca literatura, pero cando
unha muller aparece morta
nas noticias por querer facer a
súa vida, se cadra toda esta
aprendizaxe de sermos secun-
darias e seren protagonistas
debería iluminar algo os feitos.
Porque as mulleres morremos
aínda porque moitos homes
non aprenderon a asumir un
papel secundario, algo que to-
do ser humano debe ser nal-
gún momento da vida. A litera-
tura pode abrir moitas portas,
ser antídoto da violencia, pero
con exemplos como o antes ci-
tado, está claro que é moito o
traballo que queda por facer. �

’’

brio entre a costa e o interior
(outra das condicións favoreci-
das polo concurso). 

Os proxectos industriais dos
gañadores implican un investi-
mento de 1.400 millóns de eu-
ros e oito mil empregos. Entre

estes proxectos van incluídas
industrias de fabricación do
sector enerxético e de investi-
gación no campo maremotriz
e fotovoltaico, fábricas de vi-
dro, fábricas de paneis solares,
plantas de biogás e proxectos
de comercialización relaciona-
dos co agro e a pesca. Entre es-
te últimos atópase o grupo lác-
teo, tan desexado por coopera-
tivistas e labregos. Tamén o
sector da conserva sae fortale-
cido. O traslado de ENCE que-
da fora da concesión, aínda
que Industria estuda xa neste
momento outras alternativas.

Fernando Blanco non ocul-
tou a súa satisfacción neste sen-
tido: “Se me acusan de que o
concurso favoreceu as empre-
sas galegas, as caixas, as coope-
rativas e os sectores produtivos,
pois ben, que me acusen diso”. 

O Conselleiro tamén lem-
brou que esas empresas van
pagar os seus impostos aquí,
en referencia indirecta ás ad-
xudicatarias da época do PP
que eran, en boa medida, em-
presas foráneas.�

Por último, o Conselleiro
Fernando Blanco referiuse ao
sector do biogás que aparece
nos proxectos industriais se-
leccionados e que pode con-
formar unha área enerxética
propia e complementaria da
eólica. Blanco pronunciouse,
en cambio, en contra da ener-
xía nuclear e pediulle aos eco-
loxistas que fixesen ver máis a
súa postura a este respecto.

GRUPO LÁCTEO, BIOGÁS...Dado que
o baremo premiaba as ofertas
que contiñan proxectos indus-
triais anexos, está previsto que
a adxudicación fortaleza de
maneira visíbel o tecido indus-
trial galego, incluído o equili-

’’As mulleres morremos aínda 
porque moitos homes
non aprenderon 
a asumir
un papel 
secundario”

A clave das actuais concesións
eólicas, e o cambio dirixido
polo actual goberno bipartito,
através do decreto aprobado
polo Consello da Xunta, está
no deseño do modelo. Un
modelo que premia a partici-
pación pública, a capacidade
técnica, a creación de proxec-
tos industriais e de desenvol-
vemento ou o reequilibrio te-
rritorial coas provincias do in-
terior.

Ao PP, que aplicou un mo-
delo ben diferente, e mesmo a
algúns sectores do PSOE, non
lles resultaba doado opoñerse
en público a estes criterios. Por
ese motivo as súas críticas xi-
raron sobre a concesión e a
“inseguridade xurídica” ou
mesmo sobre o “impacto am-
biental”. Ao primeiro punto
respondeu o conselleiro de In-
dustria, Fernando Blanco:
“Non tiña sentido falar de in-

seguridade xurídica despois
de tres meses de constituída a
comisión”. Blanco tamén in-
dicou que resaltar, como se fi-
xo, que este, “como todo pro-
ceso administrativo, está su-
xeito a revisión e a trámites, re-
sulta unha obviedade”. “Era
un modelo, resume Blanco
apuntando ás razóns de fondo
do debate, que politicamente
significaba un cambio”.

O nacionalismo pode xerar

polémicas nos seus aspectos
identitarios, vistos de modo
illado, pero moitas menos no
que atinxe directamente a
proxectos de desenvolvemen-
to. É algo que percibiu moi
ben, Núñez Feixóo. Despois
de que Raxoi afirmase que o
concurso eólico “cheiraba a
podre”, o candidato galego
matizaba que el “estaba dis-
posto a partirse a cara polos
intereses de Galicia”.

AS CRÍTICAS ECOLÓXICAS. Sobre as
críticas ecolóxicas, fontes da
Consellaría apuntan que, en
todo caso, “os muíños sem-
pre son desmontábeis e o seu
impacto ambiental non se
consolida”. Unha das chaves
tenas o Conselleiro de Medio
Ambiente, Manuel Vázquez,
que aventura a hipótese de
ampliar a Rede Natura, algo
que non fixo no que leva de
lexislatura. Pero este debate
xera problemas parecidos ao
anterior. O PSOE, como aspi-
rante ao próximo goberno da
Xunta, dificilmente poderá
conformarse con contentar
aos grupos ecoloxistas –e nin
sequera a todos– se iso o con-
duce a cortocircuitar proxec-
tos económicos rendíbeis,
nos que nalgúns casos están
implicadas cooperativas e
que asentan poboación sobre
o terreo.�

O modelo era o importante, non a concesión

Varias cooperativas, algun-
has con miles de asociados,
encóntranse entre as selec-
cionadas no concurso. Paga
a pena resaltar que as coo-
perativas están formadas
por labregos que á súa vez
son propietarios dos mon-
tes.

O 40% dos beneficios xe-
rados polo muíños está pre-

visto que vaia parar aos con-
cellos afectados e o 10% ás
propias comunidades de
montes ou donos particula-
res. Algúns dos proxectos es-
collidos contemplan ade-
mais que os veciños poidan
entrar no seu capital e para
iso os adxudicatarios promo-
verán liñas específicas de fi-
nanciamento. É algo novido-

so que non estaba permitido
nas anteriores concesións. 

O sindicato Unións Agra-
rias ve xustas estas condicións
aínda que considera que o
grupo lácteo, anexo a un dos
proxectos seleccionados, non
vai ir adiante e apunta que a
Xunta debe ter en conta ta-
mén ás empresas foráneas
que operan en Galicia.�

O 40% dos beneficios para os concellos
e o 10% para os propietarios dos montes

X. TABOADA

>>>
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MENOS HORAS
DE TRABALLO!

María Xosé Queizán

A lgúns países integrantes
da UE pretenderon, a fi-

nais do 2008, lexislar un horario
laboral de 65 horas semanais.
Alucinante! Non se pode crer
tal retroceso histórico.

Conseguir a xornada de oito
horas custou moito sacrificio.
No século XIX, nos emporios
industriais onde se amoreaba a
poboación inmigrante chega-
da de moitas partes do mundo,
a voracidade patronal explota-
ba mulleres, homes e criaturas,
incluso menores de 10 anos, a
xornadas de 14, 16 ou 18 horas
diarias. A masa traballadora
comezou a unirse e organizar-
se en sindicatos con ideoloxía
socialista ou anarquista e a rei-
vindicar o que se chamou os
tres 8, (8 horas de traballo, 8 de
solaz e 8 de sono). Erguéronse
ao grito de “non somos un ra-
baño de ovellas, acabemos cos
cans ávidos de sangue!”. Ha-
ber, houbo detractores que os
acusaban de paralizar a indus-
tria, reducir o comercio e frear
a prosperidade. 

Foi  en Chicago onde se le-
vou a cabo unha folga, inicia-
da o 1º de maio de 1886, e
nunha manifestación de mi-
lleiros de persoas cargou a po-
licía. Houbo mortes, prisión e
moitas accións reivindicativas
para conseguir a xornada de
oito horas, acordada no con-
greso obreiro socialista da Se-
gunda Internacional celebra-
do en París en 1889. 

E agora, xa no século XXI, o
neoliberalismo pretende reno-
var a estafa e suprimir os logros
da clase obreira. Sería un gran
triunfo para o capitalismo que
invalida as voces inxenuas que
andan prognosticando a súa
morte. Lonxe de morrer quere
chupar máis sangue. A propos-
ta non saíu aprobada esta vez.
Pero cómpre estar alerta. As ho-
ras de traballo deben diminuír,
nunca aumentar. �

’’

Lonxe de morrer, 
o capitalismo quere

chupar máis
sangue”

’’

Pode que este título sexa algo
ambiguo, pero desexaría que
o meu texto fose claro. Se non
resultase demasiado longo, o
título completo debería ser “O
Vaticano cede na despenaliza-
ción da homosexualidade, pe-
ro segue a pensar o mesmo”. 

O Vaticano, tras manifestar-
se contrario á despenalización
da homosexualidade no mun-
do que presentaría Francia na
ONU, vén de sumarse aos 25
países que piden tal cousa ben
xusta. Segundo o seu represen-
tante nas Nacións Unidas, o
Vaticano estivo en contra de
primeiras porque “unha decla-
ración política así crearía gra-
ves discriminacións” e “poñe-
ríanse na picota os países que
non consideran matrimonio ás
unións homosexuais”. Pero lo-
go recuou; o xesuíta Federico
Lombardi, actual director da
sala de prensa do Vaticano,
asegurou o apoio do Vaticano a
tal despenalización; de feito, a
homosexualidade non está pe-
nalizada xudicialmente nese
estado, aínda que si estea con-
denada moralmente.

Non é de estrañar que gru-
pos de homosexuais que se
declaran católicos recibisen as
declaracións do voceiro do
Vaticano “con expectación”,
na espera da votación final.
Desta maneira, parte das aso-

ciacións desconvocaron as
concentracións de protesta
preparadas, aínda que algun-
has decidiran mantelas para
esixirlle ao Vaticano que apoie
de maneira firme a despenali-
zación dos e das homosexuais
que hoxe en día son executa-
dos ou encarcerados e tortura-
dos en numerosos países, só
pola súa orientación sexual;
do contrario, semellaría que a
Igrexa se pon do lado dos paí-
ses que, de forma escandalosa
e aberrante, incumpren os de-
reitos humanos. No mundo
hai máis de 90 países que con-
denan a homosexualidade na
súa lexislación, 8 deles coa pe-
na de morte. 

Non sei exactamente a si-
tuación actual de Irlanda, pero
lembro vivamente o filme
“Priest”, no que un cura novo
irlandés era collido pola poli-
cía dándolle un morreo a un
amigo nun coche aparcado na
rúa, e levábano preso para lo-
go xulgado. Despois, a súa
igrexa púñao nas mans dun
cura vello para que este o “ree-
ducara”, moral e socialmente. 

Dicía ao comezo destas li-
ñas que o Vaticano “cede na
despenalización da homose-
xualidade”, pero “segue a pen-
sar o mesmo”. Como manifes-
taba sen pudor hai anos o bis-
po Gea Escolano, desgraciada-

mente, a xerarquía vaticana se-
gue a pensar que ser homose-
xual ou lesbiana ou é unha
aberración humana ou é un vi-
cio pecaminoso que debe ser
castigado, polo menos moral-
mente, pola que chaman “a Lei
de Deus”. Recentemente, esta
norma era recordada polo pa-
pa actual. Pero se cre isto real-
mente e o aplica rixidamente...
queda sen curas; pois é un se-
gredo a voces que gran parte
dos curas católicos non teñen
problema en ser “célibes”, por-
que no canto dunha compa-
ñeira teñen ás agachadas un
compañeiro. Ben é certo que
seguramente bastantes dos
que –ou polo seu amaneira-
mento, ou por outros feitos
que a xente observa neles– se-
mellan manifestar unha atrac-
ción polo mesmo sexo, non
exercen segundo a súa tenden-
cia natural, senón que gardan
continencia; do mesmo xeito
que hai outros curas heterose-
xuais que tamén gardan o celi-

bato e non exercen a sexuali-
dade con parella ningunha. 

Compre dicir que nun caso
ou noutro é cousas deles, de
cada un no seu interior, gar-
dando o respecto debido ao
outro. A santidade non está
demasiado relacionada co
exercicio da sexualidade, a
xulgar polo que a Biblia e o
Evanxeo –o mesmo Xesús de
Nazaret– din e a xerarquía da
Igrexa non se debía meter nis-
to, como o fai. Quizais nun
próximo artigo poidamos re-
flectir o que a Biblia e o Evan-
xeo din ao respecto.

Nisto, como en tantas cou-
sas que fan sufrir a tanta xente,
un cabréase aínda máis por
certas manifestacións da xe-
rarquía eclesiástica coñecendo
a hipocrisía que supoñen e o
que ocultan sabéndoo. Con to-
do, ben está que esta xerarquía
se manifestase tan duramente
como o fixo ultimamente –este
papa e o anterior– contra os
numerosos abusos de curas a
menores; sobre todo porque
algún destes chegou a ser arce-
bispo, coa conivencia dos seus
colegas. Agardamos que isto
non fora só polos pagos millo-
narios aos que a obrigou a xus-
tiza, senón por un efectivo re-
coñecemento da dignidade
das persoas que sufriron tales
abusos.�

O VATICANO CEDE, PERO...

TRIBUNA �Vitorino Pérez Prieto.
Escritor e teólogo.

’’A santidade non está
demasiado relacionada co
exercicio da sexualidade”

O cura José Mantero –na imaxe– apareceu na revista gai Zero no 2002 confesando a súa homosexualidade. SERGIO PÉREZ / REUTERS
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das nosas vidas. Temos que fa-
cer por traballar en algo que nos
guste. Iso é fundamental, pero
tampouco é que o traballo o se-
xa todo: precisamos tempo pa-
ra nós. A renda básica é quizais
a reivindicación política máis
axeitada de cara á liberación do
tempo, para sermos máis do-
nos das nosas vidas. Debería
formar parte do primeiro plano
das axendas políticas. 
OO  ccoonnssuummoo  ccoonnsscciieennttee  tteenn  ttaa--
mméénn  qquuee  vveerr  ccoonn  ccuueessttiióónnss  ccuull--
ttuurraaiiss,,  ccoommoo  aa  lliinngguuaa  eenn  qquuee  ssee
ffaabbrriiccaann  oouu  ddiissttrriibbúúeenn  ooss  pprroo--
dduuttooss??
Non só se trata do tema lingüís-
tico, hai moitas cuestións cultu-
rais implícitas: por que a xente
nova non cociña fabas ou ver-
zas pero si pasta e champiñóns,
por exemplo. Ou por que segui-
mos medios de comunicación
foráneos que nos allean da nosa
situación máis próxima: nos te-
lexornais fálase do estado das
estacións de esquí ou dos aero-
portos cando á maioría da xente
non nos afecta. Por outra ban-
da, sempre hai certa ideoloxía
nos produtos: vémolo claro cos
xoguetes. Podemos romper a
cadea de valores que tentan
transmitir regalándolles balóns
ás nenas ou cociñas aos nenos,
evitando xoguetes bélicos, pero
o máis interesante é escoller-
mos xoguetes polivalentes, que
admitan o uso ao aire libre,
compartido... E non que só per-
mitan o consumo individual. 
ÉÉ  ppoossííbbeell  tteennttaarr  uunn  ccoonnssuummoo
mmááiiss  xxuussttoo  ddeennttrroo  ddoo  ssuuppeerr--
mmeerrccaaddoo??
Moito mellor que estar nun me-
dio hostil, tentando facelo ben,
é dirixirse a cooperativas de
consumo, que agora xa hai can-
do menos nas sete cidades. Ou
tendas de produtos ecolóxicos,
onde é a propia tenda a que se
preocupa de que os produtos
sexan locais, producidos e dis-
tribuídos dun xeito xusto. Agora
mesmo hai un debate no ámbi-
to do comercio xusto arredor de
se introducir produtos nas
grandes superficies. Unha parte
do movemento quere facelo,
pero que un produto que sae do
lugar de orixe como comercio
xusto entre nunha grande ca-
dea é contraditorio, porque o
seu sistema de distribución é a
antítese do comercio xusto.�

QQuuee  tteenn  qquuee  vveerr  aa  ssaaúúddee  iinnddiivvii--
dduuaall  ccooaa  ssaaúúddee  ssoocciiaall??
Segundo datos da U.E., un habi-
tante de Bilbao perde un ano da
súa vida pola contaminación do
aire. Un habitante da Coruña
con peor calidade de vida (fuma-
dor, por exemplo), que outro
que viva en Barcelona máis san
ten seme de mellor calidade, por
exemplo. O estrés e a contami-
nación ambiental en que vivi-
mos aféctanos a todos, mesmo
hai cultivos ecolóxicos que se
vén afectados por contamina-
ción transxénica, pole que chega
doutros cultivos. Non hai saída
no individual, é necesaria unha
mellora colectiva. Cuestións co-
mo o prezo da vivenda ou a xor-
nada laboral, que son unha rei-
vindicación de todos, afectan ta-
mén á saúde individual. Non é
unha utopía, é unha necesidade. 
EExxiisstteenn  nnoovvaass  ffoorrmmaass  ddee  eenntteenn--
ddeerr  oo  ttrraabbaalllloo,,  oo  llaabboorr  ssoocciiaall  ddaass
ppeerrssooaass  ee  aa  rreemmuunneerraacciióónn  ddoo
mmeessmmoo,,  ccoommoo  aa  rreennddaa  bbáássiiccaa......
FFáálleennooss  uunn  ppoouuccoo  ddeellaass..
O traballo é o elemento central

AA  ssoocciieeddaaddee  rreellaacciioonnaa  aass  mmeelllloo--
rraass  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn,,  ttrraannssppoorr--
ttee  ee  ddeesseennvvoollvveemmeennttoo  eeccoonnóó--
mmiiccoo    ccoonn  pprrooggrreessoo  ssoocciiaall......    
Necesitamos cambiar de cinta a
CD, de CD a MP3, e de MP3 ao
novo formato que veña, e así su-
cesivamente, a mesma música
que xa temos? O mesmo cabe-
ría preguntarse dos trens de alta
velocidade: o problema é que os
transportes non van rápido
abondo, ou que realmente non
ten sentido que nos teñamos
que desprazar tanto? Temos va-
cacións curtas de máis e por iso
recorremos ao avión para ir co-
rrendo dun lugar a outro.

AALDEAGLOBAL.5.

’’Por que a xente nova
non cociña fabas ou verzas
pero si pasta e
champiñóns?”

Lara Rozados
Toni Lodeiro (A Coruña, 1978),
vive en Sant Vicenç de Castellet
(Barcelona) e a súa paixón é co-
ñecer, divulgar e experimentar
prácticas e estilos de vida que
sexan, á vez que gozosos e sau-
dábeis, sustentábeis e solida-
rios. Dende o 2001 dinamiza
obradoiros, charlas e cursos so-
bre  consumo, alimentación,
autoxestión da saúde ou educa-
ción emocional. A semana pa-
sada estivo en Lugo, Composte-
la e A Coruña co obradoiro
“Consumir menos, vivir me-
llor”. Ten un libro homónimo
(Editorial Txalaparta) que se po-
de atopar en librarías e tamén
descargar de balde na rede. 
CCaalleess  ssoonn  aass  pprriinncciippaaiiss  ddiiffiiccuullttaa--
ddeess  qquuee  aattooppaa  uunnhhaa  ppeerrssooaa  qquuee
qquueeiirraa  ccoonnssuummiirr  ddee  xxeeiittoo  rreess--
ppoonnssáábbeell??
A primeira dificultade é a iner-
cia: cambiar de hábitos sempre
é custoso. Por outra banda, po-
demos sentir certa soidade: to-
do o mundo fai igual e sentímo-
nos “a rara” do grupo. Existe
aínda certa presión social se
non respondes a certos costu-
mes preestabelecidos: “como
vas deixar ese traballo?”, “cando
pensas cambiar de coche?”,
“por que non tiras esa camisa,
que está vella?” De aí que sexa
importante asociarse, sexa para
consumir produtos ecolóxicos
ou para reivindicar cousas. 
ÉÉ  ppoossííbbeell  ccoonnssuummiirr  ddeessttaa  ffoorrmmaa
ccoonn  eesstteess  hhoorraarriiooss  llaabboorraaiiss,,  ooss
eessttiillooss  ddee  vviiddaa  aacceelleerraaddooss......
Ás veces non hai moita saída, pe-
ro sempre podemos atopar xei-
tos de reducir o consumo: se non
me vexo na necesidade de pagar
os prazos para un coche novo
non teño por que facer horas ex-
tras; se na familia decidimos fa-
cer un “amigo invisíbel” para
que cada un de nós teña que fa-
cer un agasallo e non dez polo
Nadal, aforramos moito tempo
en compras. Na práctica, é difícil
pedir unha excedencia , pero
sempre hai por onde saír.
AA  eeccoollooxxííaa  tteenn  ttaamméénn  qquuee  vveerr
ccooaa  xxeessttiióónn  ddooss  tteemmppooss  ee  ddooss
eessppaazzooss......
Se compras un piso, xa estás
atado a el de por vida; o tempo
váisenos en desprazamentos,
cando deberiamos tentar traba-
llar onde vivimos ou ir vivir on-
de traballamos.

Toni Lodeiro, experto en consumo

‘Gústanos o avión rápido porque
as vacacións son curtas’

AUSTERIDADE,
NON, GRAZAS

Xavier López Rodríguez

N on vou dicir canto levo
gastado nestas festas

porque quero evitar que se
poida sentir mal quen non
poida fundir tantos cartos. Si
confeso estar moi arrepentido
por terme comportado, hai un
ano exactamente e nesta mes-
ma tribuna, como un predica-
dor da austeridade. Para per-
der o meu sono de bebé, abón-
dame con sospeitar que unha
mínima parte da situación
económica actual poida ser
debida á miña irresponsabili-
dade como predicador. Pero
estou abertamente arrepenti-
do. A ninguén se lle pode esixir
que, se non ten cartos, busque
un préstamo para fundilo de
inmediato no que se lle anto-
lle. Non conseguiría o présta-
mo, así que non lle pediremos
imposibles. Se ten que comer
nestas festas ovos con patacas
fritidas, tampouco pasa nada.
Hai poucos días, unha oínte
confesaba nunha emisora de
radio que ese vén sendo o me-
nú da súa familia nas noitebo-
as dos últimos anos, e que a
crise tampouco llo había mo-
dificar. Iso non denota insoli-
dariedade. O entrevistador fi-
cou algo cortado, como dese-
xando dar cun oínte máis gas-
tador, máis de acordo co espí-
rito do Nadal. Pero esa familia
de ovos segue a consumir o
que consumía en anos ante-
riores, así que tampouco vai
ser culpable de que a crise se
agudice. As granxas non van
notar diferenzas na demanda.
Pero hai que consumir. Cada
un na medida en que poida, a
consumir. Iso da solidariedade
cos que non teñen nada, para
cando a crise estea resolta. Os
donos de nada, sen nada viví-
an (ou morrían). Poden agar-
dar. O sistema, non. Temos
que levantar isto entre todos os
que podemos, pouco ou moi-
to, gastar. Os que nada teñen,
nada nos poden axudar.�

’’

Cada un na medida
en que poida,
a consumir”

’’
UERE SABER MÁIS?
Consumir menos, vivir mellor http://www.nodo50.org/consumirmenosvivirmejor
Consomes ou devoras? http://www.consomesoudevoras.info

?
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beza de cartel por Pontevedra
con Pilar Rojo de número dous.
Entre os postos de saída podería
estar Rafa Cuíña, empresario de
Lalín fillo do ex-conselleiro Xosé
Cuíña, falecido hai un ano. O
mesmo Mariano Raxoi partici-
pou a fin de semana nunha ho-
menaxe ao delfín de Fraga. Rafa

Cuíña podería converterse no
estandarte dunha renovación
galeguista do PP, nun intento
de recuperar o voto rural que
lles escapou estes anos.

Feixóo terá moi difícil im-
por tal discurso entre os secto-
res máis próximos a Madrid,
que miran con envexa como
Unión Progreso y Democracia
(UPyD) lle fai as beiras aos lí-
deres de Galicia Bilingüe (GB).
A fichaxe dalgunha das caras
máis coñecidas do colectivo
crítico coa defensa do galego
podería ser útil para que o par-
tido de Rosa Díez aspire a con-
verterse na cuarta forza máis
votada no país. Polo de agora o
único seguro é que GB mani-
festarase o día 8 de febreiro en
Santiago, días antes do inicio
da campaña. Irá Feixóo á pro-
testa ou seguirá buscando non
encirrar a batalla lingüística e
así desmobilizar o voto nacio-
nalista?�
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Manuel Vilas
Os deputados do BNG Bieito
Lobeira e Carlos Aymerich
convocaron a prensa para fa-
cer balance de lexislatura en
plena resaca do boicot socia-
lista ao concurso eólico de In-
dustria. Os parlamentarios
ofreceron moitas máis gaban-
zas ao traballo da coalición
que críticas ao espectacular
plantón dos seus socios. “O
BNG nunca fallou na tarefa de
apoiar o goberno” e “sempre
antepuxemos a lealdade ao
pacto ás posicións políticas
que lexitimamente puidése-
mos ter” presumiu un Ayme-
rich que só lanzou unha carga
de profundidade ao PSdeG, ao
lembrar que o ex-alcalde so-
cialista da Coruña, Paco Váz-

quez, foi un dos beneficiados
das concesións eólicas “a de-
do” durante os gobernos de
Manuel Fraga.

A moderación do seu dis-
curso non é casualidade. Nas
sedes do Bloque e do PSdeG
buscan evitar a imaxe dun go-
berno en plena liorta a poucos
meses das eleccións. As enqui-
sas non lle conceden ao biparti-
to marxe abondo para que na-
cionalistas e socialistas se ata-
quen demasiado entre si. No
PP presumen de que os seus
datos colócanos a rentes dos 38
deputados e subindo.

Os conservadores asisten
compracidos ao que chaman
“espectáculo eólico” mentres
perfilan as súas listas. Feixóo
parece que será finalmente ca-

Bloque e PSdeG tentan amainar o conflito
ante a escasa marxe que lle dan as enquisas

Feixóo goza do ‘espectáculo eólico’ e perfila as listas
CRONICA DE PRECAMPAÑA

O DEMO NA
CULTURA POPULAR
Na literatura popular galega é
habitual que os seus protagonis-
tas, en caso de apuro, cheguen a
facer pautos co demo. O demo,
a cambio, adoita pedir que se lle
entregue a alma propia ou a do
primeiro nacido na casa. E con
este coñecido dito: “Quen co de-
mo cava a viña, co demo a ven-
dima” parece que se nos quere
advertir de que o demo non
axuda de balde. Pero o bo é que
sempre é posíbel burlar o diaño,
unhas veces co xenio propio ou,
máis frecuentemente, co da do-
na. Como acontece en “A moza
e o demo”, “O demo axuda o ca-
seiro”, etc. Porén, tamén pode
pasar que o demo che axude de-
sinteresadamente, agradecido
por terlle dado unha pequena
esmola, como ocorre en “O cria-
do que fixo bailar o amo” (conto
no que o demo axuda un criado,
ao que o amo pretendeu estafar-

lle o suor da súa testa). E así po-
demos resumir dicindo que fa-
cer ben –aínda que sexa ao de-
mo– pode ter a súa recompensa;
ou citando estes dous refráns,
nos que se relativiza todo e se fo-
xe de dogmas: “Deus é bo pero o
demo non é malo” e “Fágase o
milagre aínda que o faga o dia-
ño”. O diaño no maxín popular
era un ser poderoso ao que non
había que desairar, como queda
de manifesto nestoutro refrán:
“Non lle peches a porta ao de-
mo, entórnalla”. E, posto que
nin ao demo se lle debía pechar
a porta, aos demais tampouco.
Porén, moitos refráns teñen o
seu contrario e a relativa bonda-
de do demo cuestiónase clara-
mente, cando se di: “Cando
Deus dá fariña vén o demo e
quítaa”. E ao dicirmos “Tanto
quere o demo os seus fillos que
lles quita os ollos”. Hai tamén un
moi simpático que di: “Papas a
un home de oficio? Pape o de-
mo a quen as fixo”. E para rema-

tar, citarei tres máis, nos que se
critica a hipocrisía relixiosa e a
falsa beataría: “O rosario na man
e o demo no corpo”, tan demo-
ledor coma este outro. “Detrás
da cruz anda sempre o diaño”,
ou “Cando o demo está farto de
carne métese frade”. Outra cali-
dade do demo é que é listo; pero
coñecido é que “máis sabe o de-
mo por vello que por demo”.�

Ramón Coira
(Ourense)

A MIÑA HISTORIA
N’A NOSA TERRA
Hai unhas semanas, xa rema-
tando o ano pasado, unha es-
pléndida foto de Paco Vilaba-
rros sobre unha matanza dun
porco nalgures dentro do noso
país, veu traerme á memoria o
meu primeiro artigo que me
publicaron neste xornal. Aínda
non sei hoxe moi ben por que se
me ocorreu semellante ousadía
pois daquela andaba a exercer
de empresario pola morte do

meu pai e coido que o contactar
desde esta posición foi algo se-
mellante a cando de militante
nacionalista (1974) e facendo a
mili me asignaron a un grupo
de teatro en tanto duraba o
tránsito na milicia franquista.
Por certo que gostaría de falar
dese tránsito e da “invasión por-
tuguesa” que desde Ourense
estabamos dispostos a repeler.

Mais voltemos ao conto da
matanza do porco, o meu pri-
meiro artigo naquela A Nosa
Terradirixida por Margarita Le-
do quen cunha certa retranca e
bastante cariño me alcuñou de
“antropólogo” pois daquela xa
considerabamos que as nosas
tradicións máis enxebres, tan
desvalorizadas, eran o cerne do
noso ser como país. E aí acaba-
mos encaixando, a cachos e a
tempos mortos até hoxe, trinta
anos despois, pois foi un 25 de
xaneiro do ano 1978 cando saíu
publicado aquel “extraordina-
rio” (en todos os sentidos da

palabra) artigo que me engan-
chou, ao que se ve, de por vida,
coa xente que esforzada e estoi-
camente mantiveron a chama
deste xornal até hoxe. Escola de
xornalistas e mesmo de direc-
tores de xornal, de esforzados
da tecla e das infames IBM de
casquillo permanentemente
encasquillado, de repartidores
e voceiros locais tentando ex-
pander a boa nova polas vilas,
aldeas e demais currunchos
dun país que falaba en galego
pero que non sabía lelo: Aquí
houbo moito de risco e de pe-
dagoxía pouco considerada. E
que dicir do transporte dos fo-
tolitos e da recolleita dos exem-
plares en Peinador co amigo
Quique... E que relación pode
ter o curricho con A Nosa Terra:
Pois que coido que a ambos se
lles tirou o maior proveito posí-
bel. Saúde, terra e 30 anos máis
servindo ao país.�

Xerardo Dasairas
(Verín)

CARTAS

’’Nas sedes do Bloque e
do PSdeG buscan evitar
a imaxe dun goberno
en plena liorta a poucos
meses das eleccións”

Mitin do PPdeG en Ribadumia o pasado 27. A.G.N.
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parte culpas entre Touriño
–“que non estaba por aceptar
que a outra metade do seu go-
berno lograra éxitos”–, Zapate-
ro –por “cerrar a billa das trans-
ferencias unha vez aprobado o
Estatuto catalán”– e Quintana,
a quen acusa de marcarse uns
obxectivos inalcanzábeis “qui-
zais por arrogancia”.�

POLÍTICA.7.

Manuel Vilas
“Unha boa mostra da interpre-
tación compartida e construti-
va que facemos da Constitu-
ción”. Así define Anxo Quinta-
na o paquete de transferencias
que fechou coa ministra de Ad-
ministracións Públicas, Helena
Salgado. O acordo permite que
a Xunta pase a xestionar muse-
os, bibliotecas, arquivos, bolsas
de estudo, instalacións patri-
moniais e a inspección de tra-
ballo. Ademais inclúe a cesión
da participación estatal na pro-
piedade de varios inmobles.

Os traspasos son produto
dunha longa negociación, na
que o apoio dos deputados do
BNG no Congreso aos orza-
mentos de 2009 foi clave. Ade-
mais destas transferencias, a
Vicepresidencia presume de
lograr “a mellora do investi-
mento do Estado en Galiza nos
orzamentos de 2009, a mellora
do financiamento para a apli-
cación Lei Dependencia e a
constitución da subcomisión
de seguimento das infraestru-
turas”. Quintana considera así
cumprido ao 100% o pacto ao
que chegou con José Luís Ro-
dríguez Zapatero. O vicepresi-
dente saca peito polo “positi-
vo” balance de transferencias
nesta lexislatura “sobre todo
en termos comparativos”, en
referencia aos traspasos arrin-
cados polos gobernos de Ma-
nuel Fraga . Quintana apunta
xa á negociación do novo Esta-
tuto como marco para nego-
ciar máis transferencias.

O PPdeG PIDE MÁIS. Opinión
oposta a de Manuel Ruíz Ri-
vas, número dos do PPdeG no

Parlamento de Galicia. O vo-
ceiro dos conservadores cua-
lifica de “desolador” o balan-
ce de transferencias do bipar-
tito, pois asegura que logrou
só unha terceira parte das que
conseguira Fraga na media
das súas catro lexislaturas.
Ruíz Rivas argumenta que só
“viñeron sete transferencias
menores fronte as 23 de me-
dia que viñeron co PP”.

As contas da Vicepresiden-
cia son diferentes. “Na última
lexislatura do PP en Galiza fixé-
ronse efectivos 8 traspasos por
un importe de 10,7 millóns de
euros, mentres que nesta,
dende 2005 a 2008, téñense
realizado 14 transferencias
por importe de 56,9 millóns de
euros e 428 postos de traballo”,

presumen os nacionalistas.
Cifras contraditorias á mar-

xe, dende o PPdeG critícase que
as transferencias deste ano son
de pouca entidade. Así, Ruíz Ri-
vas salienta que nada se avan-
zou nas competencias de Sal-
vamento Marítimo e Tráfico,
que permitiría o nacemento da
Policía Galega. O deputado re-
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Luís Lamas

A rama socialista da Xunta
adoita dinamitar dende

dentro ás iniciativas que non
xorden das súas consellarías.
Só así se explica a súa espanta-
da da comisión de valoración
dos proxectos eólicos. 

Neste país nunca tal cousa
se viu, e mira que se viron cou-
sas. É, con diferenza, o asunto
máis grave dos sucedidos nes-
tes  anos de bipartito, unha
parte do goberno, co presiden-
te á cabeza, afirma que no pro-
ceso non se garantiu a seguri-
dade xurídica. Tratouse logo
dun proceso arbitrario? 

Tal cousa, dita por un direc-
tor xeral do  Goberno, sería tri-
butaria dunha investigación a
fondo por quen corresponda,
e para comezar o devandito al-
to cargo tería que explicar en
que cambiou a situación den-
de que a comisión comezou a
traballar, co silencio cómplice
do PSOE. Dende o primeiro
sabían cal era o proceso e o
tempo que ían ter para estudar
os proxectos. Ou non?

Os conselleiros Caride e Váz-
quez, e incluso o presidente
Touriño, din que isto é só o co-
mezo dun longo proceso no
que, evidentemente, terán bas-
tante que dicir. Aviso? Ameaza?

Ás veces un ten a sensación
de vivir nalgún país sudameri-
cano onde a mordida, a chan-
taxe e a falla de seguridade xu-
rídica é o habitual. 

O affaire dos molinillos dei-
xa moitas cousas no país, pero
hai unha que non é menor: o
mito da transparencia do bi-
goberno esnaquizouse. Cando
un dos socios fai acusacións da
gravidade que se fixeron aquí
non vale darse un bico na mei-
xela e dicir que non chove. 

Neste asunto as críticas
máis duras non viñeron do PP
senón da quinta columna que
comparte mesa do Consello.
Malia todo seguen xuntos: será
por amor. �

QUINTA
COLUMNA
’’

’’No concurso eólico 
as críticas máis duras non
viñeron do PP senón
da  quinta columna
que  comparte
mesa do  Consello”

Quintana fecha o traspaso de sete
competencias, mentres o PP acusa a
Touriño de boicotear a cesión de Tráfico,
Salvamento Marítimo e a Policía Galega

Aínda quedan algunhas das grandes

O ataque do PP ás negocia-
cións de Quintana con Zapa-
tero ten, cando menos, dúas
contradicións. Malia criticar
o escaso das transferencias, o
propio PPdeG admite que
non está de acordo con que o
Estado ceda nalgún dos te-

mas pendentes. Ademais,
mentres o PPdeG minimiza o
impacto do apoio do BNG
nos investimentos estatais
no país, o PP nas Cortes acu-
sa a Zapatero de pagar de-
masiado polo respaldo na-
cionalista.�

A contradición

’’O PP galego non só está
a favor das transferencias
do Estado a Galicia, senón
que lle parecen poucas”

O ACORDO DE TRANSFERENCIAS

Elena Salgadoministra de Administracións Públicas, co vicepresidente da Xunta,

Anxo Quintana.                                                                                                                                  MARTA PELETEIRO / A.G.N.

’’O goberno central cumpríu
o acordo,en investimentos,
financiamento da Lei
de Dependencia e
seguimento
de infraestruturas”
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Xan Carballa
Vive e exerce a profesión de mé-
dico internista en Galiza desde
hai máis de vinte anos. José Luis
Jiménez (Logroño, 1957) é o xe-
rente do Complexo Hospitala-
rio de Ourense (CHOU),  que é
tamén a principal empresa de
Ourense por recursos e persoal
empregado (case 3.000 per-
soas). Jiménez alerta sobre os
problemas de sostenibilidade
da sanidade e pide un debate
aberto sobre a maneira de en-
tender as relacións dos cida-
dáns coa saúde.
OO  ssiisstteemmaa  ssaanniittaarriioo  aarrrraassttrraa
pprroobblleemmaass  ddee  ffiinnaanncciiaammeennttoo,,
aa  ccrriissee  ttaamméénn  llllee  aaffeeccttaa??
A nosa sanidade pública é a me-
llor do mundo, pero nestas tres
décadas medrou continua-

mente e desde hai tempo
amosa problemas de sostenibi-
lidade. O gasto medra moi por
riba do PIB. En Galiza nestes
anos de novo goberno por riba
do 28%,  nunha situación espe-
cial porque arrastrábamos moi-
tos déficits: obsolescencia tec-
nolóxica, bloqueo de novas in-
fraestruturas, unha lista de es-
pera moi complicada, que me-
llorou, e outros problemas gra-
ves de recursos humanos. Todo
o mundo coincide en que existe
este problema de sostenibili-
dade, pero nin o cidadán nin o
profesional sente ese risco. A
crise vai agudizar o problema
porque non se poden manter
eses niveis de gasto crecente. 
PPoorr  qquuee  nnoonn  hhaaii  ccoonncciieenncciiaa
ddeessee  rriissccoo??

Quizais porque todo o mundo
asume que a sanidade publica é
un ben consubstancial ao es-
tado e ás autonomías e que nin-
guén vai deixar de poñer diñeiro
sen limite. Pero todos debemos
debater (políticos, cidadáns,
profesionais e medios de comu-
nicación) sobre esta ameaza,
que no fondo é o efecto do éxito
de termos un sistema universal
e gratuíto. Iso xerou inercias de
organización e de percepción
do usuario que nos están le-
vando a buscar solucións só en
poñer cartos e non hai maneira
de sostelo. Profesionais e usua-
rios afixéronse a unha relación
na que todo se debe resolver con
celeridade e con absoluta segu-
ridade, unha palabra clave en
todo isto. As listas de espera so-

fren esta perversión de relación,
porque moitas veces están
cheas de problemas de saúde
que non son importantes, pois
nos que son urxentes temos
mecanismos para darlle saída
rápida, pero a saturación crea si-
tuacións de colapso.
AA  qquuee  pprroobblleemmaass  ddee  sseegguurrii--
ddaaddee  ssee  rreeffiirree??
O cidadán demanda do profe-
sional seguridade absoluta,  e
esixe que non haxa ningunha
posibilidade de erro diagnós-
tico ou de detección primaria
de calquera doenza. Isto pro-
voca unha medicina defensiva,
que implica continuas peti-
cións de probas e daquela moi-
tas consultas son inútiles por-
que só se fan para calmar a sen-
sación de inseguranza do
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José Luis Jiménez, xerente do Complexo Hospitalario de Ourense

‘Os problemas de sanidade non se soluci
poñendo máis cartos na mesa’

Damián Villalaín

As razóns de Deus, se é que
as hai, son en xeral mal co-

ñecidas. E as súas decisións ta-
mén. Din o Papa e Rouco que
Deus decide quen é home e
quen é muller. E un pregúntase
se ese poder de elección non o
estenderá tamén o Altísimo a
decidir quen é homosexual e
quen é heterosexual. Deus é
tan raro que ata decide que
haxa xente como o Papa e
como Rouco, seres sexual-
mente abstemios, infecundos,
nulos e, non obstante, expertos
en familia, relacións sexuais,
condóns, abortos, matrimo-
nios e nenos. Isto último vai
sen segundas intencións, que
non se me entenda mal.

¿Decidiu Deus que houbese
Papas? O único que cre sabelo é
o propio Papa, que ademais está
convencido, ou iso aparenta, de
que Deus pensou nel como in-
térprete e portavoz da súa von-
tade e mesmo das súas divinas
opinións sobre a homosexuali-
dade e o cambio climático.
Nunha sociedade cabal, cal-
quera cidadán que se compor-
tase e se presentase en público
como o fan Ratzinger e Rouco,
vestidos de antroido e botando
discursos estrafalarios en nome
de Deus, sería considerado un
toliño inofensivo e aínda habe-
ría quen lle puxese na man uns
céntimos para o seguinte cla-
rete. Pero entre nós ao friquismo
vaticano réstalle aínda algunha
audiencia que lle serve, incom-
prensiblemente, para seguir re-
cibindo cartos a mans cheas.
Ese si que é un auténtico miste-
rio da creación.

A mellor noticia deparada
pola última family paraderou-
covareliana foi a relativa ao nú-
mero de asistentes: non chega-
ron a cen mil cando esperaban
dous millóns. Que sexa Deus
quen os ilumine e lles faga saber
que é o que lles está pasando. �

FAMILY PARADE’’

’’A mellor noticia deparada
pola última family parade
roucovareliana foi a relativa
ao número
de asistentes:
non chegaron
a cen mil”

>>>
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cidadán, e provoca inefi-
cacia no conxunto do sistema.
PPeerroo  sseemmpprree  oouuvviimmooss  qquuee  aa
pprreevveenncciióónn  éé  aa  mmeelllloorr  mmaanneeiirraa
ddee  aaffoorrrroo  ee  ddee  ssaaúúddee..
A prevención ten que xustifi-
carse na relación custe/eficien-
cia. Unha campaña de preven-
ción, antes de facerse, ten que
servir estatisticamente para
algo. O uso do condón para
evitar VIH é eficaz, o peneirado
de cancro de mama demos-
trouse útil nun grupo concreto
e demándase que se estenda.
Hai outras cousas que non o
son. Por exemplo a revisión
anual na muller, á que lle puxe-
mos límites nesta lexislatura,
non é eficiente nin ten sentido
científico algún. Ou o feito de
que un cardiópata pase todos

os anos por revisións comple-
tas. Os médicos deben darse
conta dos riscos de sostenibili-
dade e  debemos pensar en
que non podemos permitirnos
seguir dando máis de todo e
para todos, porque non é posí-
bel. Hai que reorganizar as
cousas e tomar conciencia do
que está en xogo.
IIssttoo  vvaallee  ppaarraa  ooss  hhoossppiittaaiiss  ee
ppaarraa  aatteenncciióónn  pprriimmaarriiaa??
Nos dous casos. Os médicos de
primaria quéixanse de que te-
ñen oitenta persoas ao día, moi-
tos usuarios repiten continua-
mente, e os médicos non dan
abasto. Teremos que educar a
xente en que cousas precisan da
sanidade e cales non. Hai que
educar á poboación, pero iso
implica un pacto anterior, o de
non converter unha campaña
de uso racional, non consu-
mista, da sanidade nunha bata-
lla goberno-oposición. A cerca-
nía non pode implicar que to-
dos os servizos estean en todas
partes, nin que os puntos de
atención continuada teñan gar-
das de 24 horas, independente-
mente de onde están situados e
a poboación que atendan,
mentres faltan médicos nas ur-
xencias. Un exemplo: unha ma-
ternidade que atende cen par-
tos ao ano non podemos tela
aberta permanentemente, cun
mínimo de catro persoas (xine-
cólogo, pediatra, matrona,
anestesista) para un nace-

pecialistas atenden materias
que debían realizarse na aten-
ción primaria. A xente tamén
demanda isto, e se até hai
pouco os nenos eran atendidos
polo médico de familia, agora
os cidadáns reclaman a pre-
senza continua do pediatra. En
Inglaterra hai moitas experien-
cias nas que a enfermería é a
porta de entrada do sistema e
ela decide se ten que ser aten-
dido ou non por un médico.
Isto aquí é impensábel e temos
que empezar a mudar a nosa
mentalidade. Dise que faltan
médicos, pero en conxunto iso
non é real, temos máis que a
media europea, pero menos
enfermeiras ou odontólogos
que esa media . Iso é porque a
nosa organización sanitaria
prima a hiperespecialización e
consecuentemente o cidadán
pensa que o especialista é o
único que pode atendelo ben.
Se volvemos a unha boa rela-
ción do médico e o paciente,
cun restablecemento da auto-
rictas, da confianza, as cousas
comezarán a cambiar. Hai que
volver ao vello concepto do mé-
dico de cabeceira, que nos es-
coita e no que confiamos. Nece-
sitamos un novo pacto entre o
cidadán e a organización sani-
taria para facela máis eficaz e
dar mellor servizo. A sanidade
ten usuarios, pero non debe ser
considerada un obxecto de
consumo.�

POLÍTICA.9.

substanciais a un sistema uni-
versal de saúde e deben estar en
cifras racionais. Déronse pasos
nesta lexislatura. Hoxe non pa-
san máis de trinta días entre un
diagnóstico prematuro de can-
cro até comezar o tratamento e
iso é razoábel; pero nunha cata-
rata non pasa nada que a de-
mora sexa de sesenta días. O im-
portante é que o sistema dá res-
posta a todo e as listas de espera
toman camiños alternativos,
que os cidadáns coñecen,  e ao fi-
nal hai respostas para todo. O
importante é ter unha organiza-
ción máis racional.
HHooxxee  nnoonn  ssóó  ssee  rreeccllaammaa  sseegguurrii--
ddaaddee  ddiiaaggnnóóssttiiccaa,,  ttaamméénn  qquuee  aa
aatteenncciióónn  sseexxaa  iinnssttaannttáánneeaa  ppaarraa
ttooddooss  ooss  pprroobblleemmaass..
A seguridade en medicina non
pode ser total. Facer unha re-
sonancia ou un escáner de
máis, se o facemos por sistema
fai ineficaz o conxunto da orga-
nización sanitaria. Con TACs
ou ecografías de control conti-
nuas, sobrecargamos o sis-
tema e ralentizamos as real-
mente imprescindíbeis. Dito
doutra maneira: a busca da se-
guridade absoluta xera proble-
mas de seguridade
VVoosstteeddee  ffaallaa  ddaa  hhiippeerreessppeecciiaallii--
zzaacciióónn  ccoommoo  oouuttrroo  pprroobblleemmaa
iimmppoorrttaannttee..
En España as enfermeiras fan
cousas que poden facer os ad-
ministrativos, os médicos fan
cousas de enfermeiras e os es-

mento cada tres dias, é insostí-
bel e son cartos mal utilizados.
Dito isto, ¿quen lle pon o axóu-
xere ao gato e di que tal sitio se
pecha de noite e se asignan os
médicos a outro sitio?
UUssaarr  aass  lliissttaass  ddee  eessppeerraa  sseenn  mmaattii--
cceess  ccoommoo  úúnniiccoo  tteerrmmóómmeettrroo  ddoo
eessttaaddoo  ddaa  ssaanniiddaaddee  éé  aacceerrttaaddoo??
É unha simplificación que parte
da loita política dentro da sani-
dade. As listas de espera son con-
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’’A sanidade ten usuarios,
pero non debe ser
considerada un obxecto
de consumo”

’’As listas de espera son
consubstanciais
a un sistema universal
de saúde e deben estar
en cifras racionais”

de Ourense

se solucionan

’’Coa actual Xunta o gasto
sanitario subiu o 28%”

A.N.T.

>>>
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POLÍTICA.10.

noutros países da UE. Tanto
uns coma os outros sinalan a
extrema esquerda e, como
non hai ningunha medicina
mellor que a preventiva, men-
cionan unha organización te-
rrorista grega aproveitando
que o Pisuerga pasa por Valla-
dolid; todo un aviso aos nave-
gantes: vos veredes, se hai
protestas, quen vai dicir que
non sodes terroristas?

Mais hai
outras for-
mas de lle
sacar pro-
veito a un-
ha revolta
estudantil.
Faino You
Tube, que
agora ás veces inclúe publici-
dade xunto aos seus vídeos
na internet. Nun deles, dedi-

cado ás protestas gregas,
ofrece un hotel en Atenas: tu-
rismo revolucionario.

Roberto García, secretario
xeral das Unións Agrarias,
concede unha entrevista na
edición galega de El País para
criticar o concurso eólico por
non defender os intereses
dos propietarios das leiras
onde se instalen os muíños
xeradores de enerxía eléctri-
ca. De paso, o dirixente sindi-
cal sinala que queda por “re-
solver o problema básico do
minifundismo”, como se a
Consellaría de Medio Rural
fose a culpábel da división da
terra. Das palabras de Rober-
to García un non sabe con
cales quedarse, se coas que
defenden a propiedade pri-
vada ou coas que propugnan
a súa colectivización.�

A DEPRECIACIÓN
DA LIBRA NON DEPRIME
OS BRITÁNICOS

A columnista de The Times Ro-
semary Righter ironiza coa acti-
tude dos habitantes de “Euro-
landia” cos británicos que viven
no continente. A desvaloriza-
ción da libra esterlina puxo esta
moeda á par co euro, para re-
xouba dos europeos. Moito fa-
lar do colchón do euro ante a es-
peculación, pero nin unha pala-
bra “sobre as subas de prezo
que tiveron lugar cando a con-
versión das moedas nacionais”,
recorda. A xornalista, radicada
en Italia, lembra que no seu
momento “o Goberno mandou
unha calculadora de liras e eu-
ros a todos os fogares. Debeu
esquecer enviarllas tamén aos
bares, os restaurantes e as ten-
das, porque os donos viron que
doado é converter mil liras nun
euro e duplicaron da noite para
o día o custo da alimentación”.
Sóalles o conto? Hai máis: “aquí
[o periódico] La Stampa calcula
alegremente que, co actual tipo
de cambio, o PIB de Gran Breta-
ña foi inferior ao de Italia”. Sorte
que non mencionou a España,
a oitava potencia económica
mundial, segundo dicía Zapate-
ro antes de estoupar a burbulla
inmobiliaria.�

OS TEMORES
ÁS PROTESTAS GREGAS

Os primeiros compases das
protestas en Grecia tratáronos
os medios de comunicación
con certa condescendencia en
tanto non decidiron que os
seus ecos poden percorrer Eu-
ropa, como sinalaba El País. O
periódico global en español
apunta nunha reportaxe “cer-
tas condicións ambientais co-
múns en Europa” e recolle tes-
temuñas que queren que se-
xan certos os prognósticos
que garanten que as protestas
non se van estender polo resto
do continente. Outras opi-
nións expresadas no mesmo
medio, como a de Jean-Marie
Colombani, son máis pesi-
mistas e falan directamente de
“temor a unha explosión”

ENPOLEIROALLEO

Páxina dupla de El País adicada ás protestas gregas.
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PACTO
OU  CHANTAXE
’’

Carlos Aymerich

C ando o Goberno Fraga,
con Alberto Núñez Fei-

xóo de vicepresidente, adxudi-
cou sen concurso máis de
4.000 MW eólicos a amigos e
empresas de escasa ou nula
solvencia, un coñecido diario
coruñés gardou un clamoroso
silencio. Os nomes dos benefi-
ciarios, Castro Valdivia, Feno-
sa ou Francisco Vázquez foron
ocultados. Non interesaba. Ao
fin, todo quedaba na casa.

Mais cando o BNG impulsa
desde o goberno galego unha
nova política enerxética sus-
tentábel, con participación
publica directa nos beneficios
e favorábel aos intereses do
país, e o fai ademais a través
dun concurso público, o tal
diario, fiel portavoz dos catro
de sempre, ameaza, coaccio-
na. Como pode ser que o na-
cionalismo decida o concurso
eólico sen contar con nós?

E o caso é que, alén do PP,
tamén no PSOE hai quen su-
cumbe á chantaxe e, postos a
escolleren, prefiren pór en ris-
co o pacto de goberno e a uni-
dade de acción entre os par-
ceiros antes que lle levar a con-
traria ao veleidoso dono do
xornal, afeito a marcar a axen-
da do país e a participar en
canto negocio se poida facer a
conta do común: dos recursos,
dos servizos e das infraestrutu-
ras que son de todos.

Mais o BNG non cede. A re-
solución dun concurso públi-
co non pode ser obxecto de
negociación. Os intereses par-
ticulares non poden primar
sobre o interese xeral. E así foi.
Porque isto é gobernar. Así o
entende e así o practica o na-
cionalismo e así se recolle ta-
mén, é bon recordalo, no pac-
to que lle abriu as portas no
2005 ao bipartito. Outros farán
ben en lembrar que non se po-
de servir a dous señores. Que
hai que escoller entre cumprir
o pacto ou ceder á chantaxe. �

Prefiren pór en risco o pacto
de goberno antes
que lle levar
a contraria
ao  veleidoso dono 
do xornal”

’’

H. Vixande

Roberto García, secre-

tario xeral de UU AA
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nin sequera de alegacións”. Ao
remate do pleno, Caballero
emendou as palabras do edil
socialista e aseguroulles aos
xornalistas que “o informe de
Urbanismo di que o Plano da
Xunta é ilegal”. Outro portavoz
de alcaldía, Iago Solleiro, sina-
lou que os socialistas procuran
“unha adecuación do plano
sectorial”.

As cifras que manexa a Con-
sellaría de Vivenda implican a
construción nun decenio de
10.000 vivendas e un investi-
mento que supera os 400 mi-
llóns de euros. O PXOUM in-
clúe unha porcentaxe que su-
pera o 20% de vivendas sociais
–Caballero chegou a pedir o
40% nunha campaña con car-
telaría pendurada nas farolas.
Por outra banda, aínda que é ao
concello a quen corresponde
definir os ámbitos a desenvol-
vela, non conta con orzamento
para as obras. Os socialistas
sostiveron publicamente que o
Plano Sectorial inclúe vivenda
social en terreos que non están
concibidos para o efecto no
PXOUM. Ás marxe do conflito
de competencias entre as dúas
administracións, a principal di-
ferenza entre o Plan Sectorial e
a vivenda social contida no
PXOUM é que a Xunta cons-
trúe as casas, mentres que o
concello deixa en mans priva-
das a súa edificación.

H. Vixande
A posición dos socialistas vigue-
ses sobre as vivendas nesa cida-
de foi a que máis variou nos últi-
mos anos. O PXOUM, que co-
mezou a redactarse co naciona-
lista Pérez Castrillo como rexe-
dor e o socialista González Prín-
cipe na tenencia de alcaldía,
contemplaba inicialmente un-
has previsións de construción de
vivendas que tiveron que rebai-
xarse cando o socialista Ventura
Pérez Mariño chegou ao gober-
no municipal. O novo primeiro
edil non estaba de acordo coa es-
timación. Tras o paréntese de
Corina Porro (PP) á fronte do
concello, o seu substituto, Abel
Caballero (PSOE) inicialmente
esixiu máis vivendas sociais no
PXOUM, para despois rexeitar as
proxectadas pola Xunta no Pla-
no Sectorial de vivenda.

Os socios de goberno de
Abel Caballero en Vigo, os na-
cionalistas do BNG, admiten
estar desconcertados coa posi-
ción do alcalde. A súa postura
coñeceu variacións ao longo
do mesmo día. Nun pleno ex-
traordinario celebrado o 22 de
decembro para aprobar os or-
zamentos municipais, o alcal-
de consentiulle ao seu porta-
voz en materia de urbanismo,
Carlos López Font, unha de-
fensa do Plano Sectorial de vi-
venda da Xunta. Font asegurou
que están “en fase de achegas,

Mais, por que tanto atranco
por parte de Abel Caballero,
cando comparte cos seus so-
cios nacionalistas a necesida-
de de dotar a cidade de Vigo de
vivenda social? No PSOE de-
nuncian a invasión de compe-
tencias. En Vivenda sinalan
que o Plano Sectorial ten ca-
rácter supramunicipal e que,
en consecuencia, prevalece.
Mais hai outra opinión que
chega desde o BNG, corres-
ponde a Cristina Melón, do ga-
binete da tenencia de alcaldía,
que sinala que “a única expli-
cación a estas alturas é que
Abel Caballero pretende pre-
sentarse como único defensor
da vivenda social en Vigo”.�

CAPACIDADE DE INVESTIMENTO. Moi-
tas das vivendas sociais que re-
colle o PXOUM están situadas
sobre solos privados moi frag-
mentados, explica o BNG. Este
tipo de propiedade do chan é
de difícil xestión porque requi-
re poñer a moitos propietarios
de acordo ou grandes investi-
mentos para adquirir os sola-
res, de modo que é moi posíbel
que os promotores privados
renuncien a construír nesas
zonas ou que as deixen para
cando xa non haxa máis solo.
De aí, que a promoción públi-
ca da Consellaría de Vivenda
sexa a única alternativa para
edificar vivenda social, soste-
ñen os nacionalistas.

Esixiu máis vivendas de protección
no Plan Xeral pero non lle serven as
proxectadas pola Xunta no Plano Sectorial

Abel Caballero desfolla a margarida
das vivendas sociais

Caderno de notas
Jenaro Marinhas
del Valle

Contos e lendas
do Miño
COLECCIÓN NÓS OS GALEGOS.

NOVIDADES

A resistencia
antifranquista en Galiza
XOSÉ ENRIQUE ACUÑA.

Abel Caballero, Alcalde de Vigo. A.G.N. / Arquivo
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’’O Plano Sectorial da Xunta
prevé 10.000 vivendas e
máis de 400 millóns de
investimento público”

’’A única explicación a estas
alturas é que Abel Caballero
pretende presentarse
como único defensor
da vivenda social en Vigo”

[Cristina Melón]
Gabinete da Tenencia de Alcaldía.
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ESPAÑA.13.

Xan Carballa
A reapertura das negociacións
sobre o financiamento auto-
nómico semellaba un cabalo
de batalla favorábel ao PP, que
sabía que desta volta o gober-
no central non contaba co
vento a favor da economía. Pe-
ro a posición de Esperanza
Aguirre, seguida por outros
presidentes autonómicos do
PP, trunca a estratexia de Gé-
nova.

O PP de Raxoi acaba de pro-
bar o antídoto contra a súa po-
lítica recentralizadora. Mante-
dor dun discurso de “España
se rompe” durante catro anos,
á hora da verdade a lóxica da
realidade  autonómica impon-
se sen misericordia. 

Aínda que o Estatuto de Ca-
taluña permanece á espera de
que o Constitucional tome un-
ha decisión sobre o recurso
presentado polo PP, o texto xa
ten carácter imperativo, e poli-
ticamente o goberno presidi-
do por José Montilla, estaba
obrigado a amosar os dentes. A
recepción na Moncloa na
mesma tarde do propio presi-
dente catalán e de Chaves,
presidente andaluz e á sazón
do PSOE, semelloulle unha
oportunidade de ouro ao nú-
cleo de dirección do PP que
lanzou a artillería pesada con-
tra “unha negociación bilate-
ral que despois será un trágala
para as demais comunidades”.
O que non esperaban é que a
recepción de Esperanza Agui-
rre na sede presidencial esbo-
róase todo o contraataque, ao
saír a moi centralista presiden-
ta madrileña, encantada das
propostas iniciais do presiden-
te español.

A partir dese momento a
fractura interna estaba servida.
O Partido Popular entendía
que este era un asunto a nego-
ciar entre os grandes partidos,
pero despois de que nas ulti-

mas revisións fosen os pactos
sucesivos Pujol-González e
Pujol-Aznar os que determi-
nasen o rumbo con sucesivas
cesións do IRPF, desta volta a
multilateralidade imponse e
Zapatero está dispoñendo un-
ha panoplia máis ampla de
consensos, sabedor de que
ante a crise económica todas
as comunidades xogan con lu-
me se se enquistan nunha po-
sición política partidaria.

A reunión de Cristobal
Montoro o venres 26 cos con-

selleiros de economía das co-
munidades que gobernan,
non serviu para nada máis que
para emitir un comunicado de
lugares comúns, “as comuni-
dades nas que gobernamos te-
ñen o discurso do partido e
unha esixencia derivada da
crise para atender os seus ser-
vizos públicos”. Dito doutro
xeito, palabras altas tamén pe-
ro os cartos ao peto.

POBOACIÓN E NIVELACIÓN DE SERVI-
ZOS. O goberno ten que presen-
tar a súa proposta por escrito a
mediados deste mes de xanei-
ro. Daquela saberase como ca-
drou a oferta de ter en conta o
aumento de poboación, pero
tamén os factores de reequili-
brio derivados da dispersión
de poboación, reclamados,
entre outros por Touriño, se-
gundo o acordo acadado no
parlamento galego con BNG e
PPdeG. O presidente da Xunta
de Galicia tamén sacou da
manga a baza do diferencial
lingüístico como factor a con-
siderar na proposta financeira,

luva que recolleron gostosos
Zapatero e Montilla.

O acordo parece próximo e
aínda que as datas que esixía
normativamente o Estatuto
catalán xa se sobrepasaron, a
necesidade de pechar esta
fronte aberta convida a todos a
pospoñer a suba do listón eco-
nómico. En todo caso, as elec-
cións galegas do 1 de marzo,
xogan a favor da posición gale-
ga, e obrigan a Feixóo a distan-
ciarse do centralismo que al-
gúns dirixentes do PP defen-
den xa en solitario.

Despois da ruptura coa
UPN e coas novas diferenzas
cos presidentes autonómicos,
o PP enfróntase a unha reor-
ganización interna que zanxe
definitivamente as súas difí-
ceis relacións entre o modelo
autonómico real e a súa insis-
tencia teimosa en recuperar
para o estado competencias
cedidas e consolidadas en to-
dos os gobernos autonómi-
cos. A hora de reformar o Se-
nado e a Constitución parece
máis cerca.�
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’’As eleccións galegas xogan
a favor da posición galega,
e obrigan a Feixóo
a distanciarse
do centralismo que algúns
dirixentes do PP defenden
xa en solitario”

A presidenta
de Madrid únese
á posición de
Zapatero en plena
negociación

Aguirre quebra o unitarismo de Raxoi
Cesc Serrahina 

O PSC demostrou que a
monopolización absoluta

do catalanismo que, desde o
inicio da democracia, se atri-
buía Convergència i Unió non
tiña razón de ser. Des que están
no poder puideron amosar, con
feitos e non palabras, que son,
como mínimo, tan catalanistas
como os converxentes.

O Govern d’Entesa permi-
tiulles centrar o eixo do seu mo-
delo. Se nun primeiro momen-
to, por contentar o seu electora-
do, aseguraron que fomentarí-
an as políticas sociais (motivo
que xustificaba a alianza das
tres esquerdas), aos poucos se
decantaron polo compoñente
nacional.

Cada vez que tiveron oca-
sión evidenciaron que era falsa
aquela idea de que o PSC é un
partido sucursalista e subordi-
nado ao PSOE, sen personalida-
de propia nin capacidade de
decisión.

Coa súa maxistral obra de
goberno, tinxida de catalanis-
mo desacomplexado, os socia-
listas conseguiron borrar para
sempre aquela visión inxusta e
irreal. Tal e como se enorgulla-
ba José Montilla, co gallo do XI
Congreso do PSC, o seu partido
pode recibir leccións de catalán
pero de catalanismo, nin unha.

Aquel mesmo día, en refe-
rencia ao financiamento, ad-
vertíalle a José Luis Rodríguez
Zapatero que o seu principal
obxectivo eran Catalunya e os
cataláns e que os intereses do
principado estaban por riba dos
do PSOE. 

E agora, en coherencia, o
PSC xa ameazou con tomar
medidas se o modelo de finan-
ciamento autonómico non res-
pecta totalmente o Estatut.

Que treme o PSOE, que xa
sabe os riscos que supón non
ter en consideración as amea-
zas dos socialistas cataláns. �

O PSC PODERÍA
INDEPENDIZARSE

’’

A igrexa maniféstase en Madrid  ‘en
defensa da familia’. Máis de cen mil

persoas saíron ás rúas de Madrid con-

vocados polo arcebispo de Madrid, An-

tonio Rouco Varela, en protesta polo

aborto. Houbo unha misa multitudina-

ria e celebracións co gallo da Festa da

Sagrada Familia.Participaron cinco ar-

cebispos, 22 bispos e máis de 300 sacer-

dotes. �

’’O PSC demostrou que
pode ser tan catalanista
como Convergència”

FINANCIAMENTO AUTONÓMICO

O presidente do goberno español  Rodríguez Zapatero e a presidenta madrileña Esperanza Aguirre. SUSANA VERA / REUTERS
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Roberto Mansilla Blanco
analista do IGADI (www.igadi.org)

Resulta vergonzoso o silencio
das grandes potencias mun-
diais, especialmente de Europa
e os EE UU, ante o masacre per-
petrado por Israel contra a po-
boación civil palestina en Gaza.
Esta posición confirma a inex-
plicábel ausencia de mecanis-
mos de negociación e interven-
ción internacional que, vistos
desde a perspectiva do conflito,
inexorabelmente benefician os
intereses israelís.

Sen contrapesos políticos
nin paliativos morais, a despro-
porcionada acción militar israe-
lí en Gaza, que provocou cente-
nas de mortos e miles de feri-
dos, é tan unilateral como in-
xustificábel desde a perspectiva
da legalidade internacional, así
como desprovista do dereito á
lexítima defensa. Isto confirma
o drama de Gaza, un territorio
lastrado polo prolongado illa-
mento internacional e a grave
crise humanitaria. 

Todo iso confirma un anun-
ciado fait accompli, tomando
en conta a constante presión
de Tel Aviv contra o partido is-
lamita Hamas. O real obxectivo
do goberno israelí de Tzpi Livni
está calculado en expulsar a

Hamas e controlar politica-
mente Gaza. Paralelamente,
esta agresión militar supón un
claro sinal enviado ao próximo
presidente estadounidense
Barack Obama, co fin de amor-
tecer calquera aproximación
ao mundo árabe e islámico por
parte do próximo presidente
estadounidense. 

O silencio de Obama tamén
evidencia unha alarmante falta
de perspectiva persoal sobre o
que sucede en Oriente Próximo,
factor que o deixa practicamen-
te atado aos intereses israelís. 

O MUNDO ÁRABE, FREADO. Pouco
antes de atacar Gaza e preparar
a inevitábel invasión militar is-
raelí, Livni realizou unha inme-
diata visita a Exipto coa finalida-
de de garantir a inactividade re-
xional ante o inminente ataque,
o cal dá conta da posíbel anuen-
cia do Cairo e, indirectamente,
de Washington, a favor das pre-
tensións israelís. A acusación
contra Hamas realizada polo
presidente palestino Mahmud
Abbas, culpándoo da situación,
completa esta rede de apoios,
directos e indirectos, a favor da
acción militar israelí. 

Cun masacre en curso e o si-
lencio oficial rexional e interna-

cional, Livni igualmente enfoca
toda unha serie de intereses
con claro sentido electoral. Is-
rael vén traducindo unha iné-
dita inestabilidade política nos
últimos anos que obrigará, moi
probabelmente no primeiro

trimestre de 2009, a realizar
eleccións xerais anticipadas.

O obxectivo de Livni está
concentrado en procrear unha
represiva resposta contra Ha-
mas que lle permita gañar
apoio social e electoral, así co-
mo posicións políticas, de cara a
amortecer a posibilidade de
triunfo do seu mais que probá-
bel contrincante electoral, o de-
reitista Beniamin Netaniahu, lí-
der do Likud. Netaniahu é
igualmente partidario de expul-
sar a Hamas de Gaza e de atacar
militarmente a Irán, con ou sen
a aprobación de Washington.

Desconectar a Gaza de Cis-
xordania, a fin de illar e derrotar
política e militarmente a Ha-
mas, descifra un cálculo xeopo-
lítico no que Israel conta coa tá-
cita aprobación do partido pa-
lestino Al Fatah, liderado por
Abbas, así como da inactivida-
de de Exipto, Líbano e Xorda-
nia, países cuxo peso xeopolíti-
co para solucionar as crises re-
xionais comeza a debilitarse.�

A disputa electoral entre Livni e Netaniahu
comezou co masacre de Gaza, nunha
pelexa por ver que candidato é máis
desapiadado co islamismo

Campaña electoral israelí
ao son das bombas de Gaza

X.L. Franco Grande

P or suposto que é despro-
porcionada, como se vén

dicindo, a resposta de Israel
aos ataques de Hamás despois
do alto ao fogo que se veu
mantendo ao longo duns me-
ses.

Os ataques a Israel, na reali-
dade, non foron senón cóxegas
fronteirizas. Por iso non vemos
xustificada a brutal reacción do
exército de Israel.

Case seguro que os gober-
nantes xudeus aproveitaron
esa circunstancia tendo á vista
o feito de que Barack Obama,
dentro de menos de tres sema-
nas, será o presidente do seu
principal aliado. Ou é un pulso
que lle botan ou é unha adver-
tencia. Ou pode que as dúas
cousas a un tempo. Non ve-
mos outra razón.

Porque Obama, se ben foi
achegando as súas manifesta-
cións últimas aos intereses
prioritarios de Israel, ao mellor
non lles parece aos israelitas
todo o comprometido con eles
que quixeran. Unha cousa é
que o sexa a súa secretaria de
Estado –do que non terán dú-
bidas– e outra que o sexa o pro-
pio Obama. 

Israel fará valer diante deste
o feito de ter sido atacado “ma-
sivamente” con mísiles por
Hamás, subliñará unha vez
máis a inseguridade fronteiriza
e pechará calquera porta que
leve a unha negociación seria.
Así, estará en condicións de se-
guir pedindo a súa axuda –ou
colaboración.

E Obama verase obrigado a ir
definindo a súa política para o
Oriente Medio. Israel acaba de
poñerlle en bandexa a mellor
oportunidade. E o mundo en-
teiro vai estar moi pendente das
súas decisións. Agora sabere-
mos se algo vai cambiar ou non.
¿Non hai nos EE UU a concien-
cia de que Israel lle sinala en boa
parte a política exterior? Non
tardaremos en sabelo. �

LATEXOS

UN PULSO 
A OBAMA

’’

Obama verase obrigado
a ir definindo
a súa política
para o Oriente
Medio”

’’

’’O real obxectivo do goberno
israelí de Tzpi Livni está
calculado para expulsar
a Hamas e controlar Gaza”

Un bombeiro palestino bracea perante un edificio en chamas na Cidade de Gaza tras un ataque aéreo israelí, o 28 de decembro. IBRAHEEM ABU MUSTAFA / REUTERS

’’O silencio de Obama tamén
evidencia unha alarmante
falta de perspectiva persoal
sobre o que sucede
en Oriente Próximo”

Aínda está por observarse cal
será a real capacidade de reac-
ción de Hamas e se contará co
apoio de aliados rexionais co-
mo o libanés Hizbulah e Irán.
No centro da traxedia está o
atribulado pobo palestino,
cercado pola agresión dun Es-

tado israelí que goza de impu-
nidade ante as súas violacións
do dereito internacional, así
como do vergonzoso silencio
das potencias mundiais. O
masacre de Gaza é un triste fi-
nal para o 2008 e un alarmante
comezo para o 2009. �

Os palestinos,
sen capacidade de reacción
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les non. Para os vascos conse-
guir que o Goberno central de-
fenda os seus intereses fronte a
Bruxelas representa unha mi-
sión aínda máis difícil que para
os galegos.

A crise tamén está modifi-
cando os criterios da UE. “Nas
actuais circunstancias estamos
vendo que determinacións moi
decididas da Unión Europea e
que se defendían con moita fir-

meza agora son esquecidas”,
sinala deputado socialista Fer-
nández Leiceaga. Neste con-
texto tamén parece posíbel que
Navantia volva construír bu-
ques en Fene.�

terios dos países membros, a
dificultade é maior. Neste sen-
tido, resulta máis flexíbel a UE
que os Estados, que son os que
de verdade poden determinar
que políticas se implantan e ca-

H.V.
As negociacións anuais dos mi-
nistros dos distintos países da
UE para fixar criterios de actua-
ción requiren estratexias com-
plexas. As maratonianas nego-
ciacións que se celebran en
Bruxelas cada fin de ano e nas
que participan os comisarios
europeos xunto cos ministros
do ramo de cada país son unha
simple escenificación. Nese
momento os acordos están
practicamente pechados, mais
os Gobernos precisan desa tea-
tralización para “vender” os
seus éxitos e xustificar os seus
fracasos.

Antes de cada cumio, os co-
misarios fíltranlles aos países
membros os textos dos docu-
mentos que pretenden apro-
bar. “A partir de aí, explica un
alto funcionario, comeza un
chalaneo entre o comisario e
cada ministro no que vale todo:
aludir a unhas eleccións inmi-
nentes, axitar o medo a mobili-
zacións sociais ou permitir es-
farelar un sector nun intercam-
bio de cromos cun terceiro pa-
ís”. O resultado son textos ás ve-
ces confusos, suxeitos a inter-
pretación, aos que se lle poden
incluír modificacións nunha
negociación a altas horas da
madrugada. Este é un dos peo-
res perigos, xa que introducir
un matiz pode implicar un
cambio radical no sentido da
norma que se vai aprobar.

FLEXIBILIDADE.Para que un sector
de actividade concreto consiga
que se atendan os seus intere-
ses é imprescindíbel “tocar” a
Comisión, mais sobre todo hai
que influír no ministerio co-
rrespondente de cada país. Á
Comisión hai que convencela
de que tecnicamente a mellor
proposta é a que se correspon-
de co que reclama ese sector en
particular. Todos os argumen-
tos son lexítimos, incluídos in-
formes técnicos dubidosos, xa
que a Comisión emprega os
seus propios farois. Cos minis-

A Unión Europea
resulta máis
flexíbel que os
Estados membros

Cada seis meses un país mem-
bro preside a Unión Europea.
No semestre que remata, Fran-
cia ocupa este papel e nos pri-
meiros seis meses de 2009 o la-
bor corresponderá á República
Checa. Tradicionalmente, os
países europeístas aproveitan
a presidencia da UE para “lu-
cirse” e os euroescépticos para
varrer para casa ou para parali-

zar a Unión. Por exemplo, no
segundo semestre de 2005 a
presidencia británica serviu
para deixar en vía morta as re-
lacións de Europa co resto do
Mediterráneo, en contra do
que pretendía España.

O primeiro de xaneiro de
2009, a República Checa acce-
de á presidencia da UE en
substitución de Franza, que

exerce na actualidade. Da
presidencia checa pouco ou
nada agardan en Bruxelas. A
razón é que se trata dun país
gobernado por unha forza tan
euroescéptica (o Partido De-
mócrata Cívico) que ten suxe-
rido de forma pública nalgun-
ha ocasión a posibilidade do
abandono da UE.

Cunha Unión afectada po-

la parálise tamén hai marxe
de actuación para defender os
intereses de sectores de activi-
dade como a pesca. Neses ca-
sos, a presidencia do momen-
to non acostuma impedir
movementos nese sentido.
Así, 2009 representa unha boa
oportunidade de influír no
aparello burocrático europeo
e tirar partido del.�

Chequia, a presidencia para un país euroescéptico

O colexio de comisarios euro-
peos fórmase despois de pro-
ducirse elixirse o Parlamento
europeo, algo que acontece
cada cinco anos. Tras o Trata-
do de Maastricht, o Parla-
mento valida a elección dos
integrantes da Comisión,
aproba o orzamento e as leis
que se deciden por codeci-
sión, por iso hai momentos
nos que os comisarios son

máis proclives a facer conce-
sións.

Un deses momentos é o
actual. En xuño prodúcese a
elección da cámara de Bruxe-
las en toda a UE e renóvase a
Comisión. Pendente dese
momento e a transcorrida a
crise do atún vermello, o co-
misario de Pesca, Joe Borg,
preparou uns obxectivos para
2009 a gusto de todos. A reu-

nión dos ministros de Pesca
do 17 e 18 de decembro resul-
tou un festival de sorrisos e to-
das as delegacións viron cum-
pridas as súas expectativas.

O comisario maltés Joe
Borg non só aspira á reelec-
ción, senón que desexa con-
seguir a dirección dun depar-
tamento máis importante e
para iso ten que ter boa imaxe
en todos os países da UE máis

no Parlamento. Por esa razón,
nun momento como o actual
non vai facer nada que prexu-
dique os intereses do sector
pesqueiro galego. O resto dos
comisarios teñen un compor-
tamento semellante, o que fi-
xo deste ano unha oportuni-
dade de conseguir melloras
na posición relativa dos Esta-
dos membros con respecto a
Bruxelas.�

Hai que negociar cando toca elixir comisario

Como influír na UE

O presidente francés Nicolas Sarkozy e o presidente da Comisión Europea, Jose Manuel Barroso, o pasado 12 de decembro.

Fóra da UE
non existe
a cidadanía
europea
O eurodeputado catalán Ignasi

Guardáns (CiU) era o responsábel

da delegación do Parlamento

europeo que visitou Mumbai a fi-

nais de novembro, cando a India

foi vítima dunha serie de atenta-

dos terroristas. Das súas expe-

riencias Guardáns extraeu a con-

clusión de que “na Europa do

euro a cidadanía europea é unha

inmensa ficción”. O deputado si-

nalou que, entre outras situa-

cións, viu “o cónsul alemán que

se negaba a evacuar os que non

tivesen a súa nacionalidade”. Ta-

mén observou outras actuacións

máis positivas, pero en todo mo-

mento foi ausente “o máis mí-

nimo protocolo común de actua-

ción” entre os países europeos.�

T
H

IE
R

R
Y

 R
O

G
E

 /
 R

E
U

T
E

R
S

14-16 mundo.qxd  29/12/08  22:13  Página 3



ción pública, ausencia dunha
auténtica transición política ou
a correlación estatística existen-
te entre iniquidade e violencia,
moi superior á correlación en-
tre pobreza e violencia.

No seu informe anual, o
presidente da Comisión Na-
cional de Dereitos humanos,
José Luís Soberanes, acende
luces de alarma sobre a actual
estratexia do presidente Calde-
rón, convidando a un cambio
de rumbo para revitalizar un
plano severamente desgastado
por razóns varias, non só liga-
das á falta de eficacia, senón ta-
mén á constatación dun alto
índice de vulneración das li-
berdades individuais ou colec-
tivas, achandamentos, deten-
cións arbitrarias, tortura, abu-
sos de poder ou mesmo mano-
bras de coaligazón con delin-
cuentes, particularmente den-

que representan o 46 por cento.
Onde si hai coincidencia é á ho-
ra de situar o punto de inflexión
xusto no intre en que Calderón
lles declarou a guerra aos cárte-
les do crime, asignando millei-
ros de policías e soldados a tare-
fas de seguridade pública.

POLICIA CORRUPTA. A esta causa
conxuntural habería que enga-
dirlle outras estruturais: a esca-
sa capacitación profesional dos
axentes da orde, salarios insufi-
cientes que se completan con
pequenas ou grandes corrupte-
las, a perpetuación de prácticas
políticas enchoupadas de escu-
rantismo no exercicio da fun-

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

Nos dous anos do mandato de
Felipe Calderón aconteceron
20.000 secuestros e máis de
10.000 asasinatos a mans de
organizacións criminosas, liga-
das ao narcotráfico ou ao ne-
gocio do secuestro. 

Calquera rexistro anterior
foi pulverizado polos índices
do actual período presidencial.
Supera de abondo cifras acu-
muladas durante os seis anos
de Vicente Fox.

Tomando como referencia
os tres últimos anos, case a me-
tade da poboación afirma ter si-
do vítima dalgún tipo de delito.
Os datos máis estarrecedores
son aqueles que testemuñan
que o 98,76 por cento dos cri-
mes queda impune, razón pola
que tan só se acode ás depen-
dencias policiais para denun-
ciar no 10 por cento dos casos.

Non é de estrañar que os
mexicanos teñan a percepción
de que o goberno está a perder a
batalla contra o narcotráfico.
Segundo a empresa de opinión
Parametría, a porcentaxe que
non acredita no triunfo gober-
namental xa supera en catro
puntos os que aínda conservan
a fe na estratexia de Calderón,
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Gañará o goberno mexicano
a guerra contra o narcotráfico?
A confianza na política de Calderón contra os clans
da droga cae ao tempo que aumenta a violencia.
O 2008 péchase con 10.000 asasinatos

POLíTICA/LESTE DE ÁFRICA

DEMITE O PRESIDENTE 
DE SOMALIA

O até agora
presidente
de Somalia,
Abdullahi
Iusuf, demi-
tiu non sen
antes culpar
a comunida-
de interna-
cional de fa-
vorecer a anarquía e os seño-
ríos de líderes guerreiros en
amplas rexións do país do les-
te africano. Iusuf, que estaba
apoiado por Etiopía, cuxas
tropas controlan Mogadixo e
Baidoa, nunca tivo control re-
al sobre Somalia e foi perden-
do, ademais o apoio de Was-
hington. A renuncia de Iusuf
suporá a marcha das tropas
etíopes, e como consecuen-
cia, posibelmente os insur-
xentes controlen nas próxi-
mas semanas os derradeiros
redutos gobernamentais.

BALANCE DO 2008/GLOBAL

220.000 MORTOS
EN  CATÁSTROFES NATURAIS

220.000 persoas morreron du-
rante o 2008 en catástrofes na-
turais, segundo a aseguradora
Munich Re, que tamén calcu-
lou as perdas materiais en
aproximadamente 142.000
millóns de euros. A meirande
traxedia humanitaria foi a de
Burma. O ciclón Nargismatou
directa ou indirectamente
130.000 persoas. O tremor da
cidade chinesa de Sichuan
acabou con 70.000 vidas ao
tempo que deixou sen casa
varios millóns de persoas.

GUERRA DO COLTÁN/CONGO

REBELDES UGANDESES 
DEIXAN 189 VÍTIMAS

O grupo rebelde Exército da
Resistencia de Deus, de orixe
ugandesa, atacou tres aldeas
ao noreste da República De-
mocrática do Congo (RDC),
cun balanzo de 189 vítimas.
Este grupo rebelde mantén
unha pugna co goberno de
Uganda pero tamén é inimi-
go de Sudán e a propia RDC.
De feito, tropas destes tres pa-
íses lanzaran a mediados de
mes unha ofensiva contra as
súas bases en Garamba. �

Abadullahi Iusuf.

’’A porcentaxe que non
acredita no triunfo
gobernamental xa supera
en catro puntos os que
aínda conservan a fe na
estratexia de Calderón”

’’O presidente da Comisión
Nacional de Dereitos
humanos, José Luís
Soberanes, acende luces de
alarma sobre a actual
estratexia do presidente
Calderón”

Soldados fan garda en diante de embrullos de marigoana que se incineraron nunha base militar en Ciudad Juárez, na fronteira cos EE UU. ALEJANDRO BRINGAS / REUTERS

México, non é unha illa, no
continente máis desigual do
planeta. Esta semana, Datana-
lisis publicaba en Venezuela o
barómetro de decembro de
2008, no que fronte aos altos
índices de satisfacción coa xes-
tión de  Chávez en áreas como
sanidade, educación, alimen-
tación ou cultura; contrasta-
ban niveis de insatisfacción
coa xestión superiores ao 80%
en violencia ou corrupción.

Cooperar en políticas de co-
hesión social, na profesionali-
zación e eficacia dos axentes da
orde pública, reforza as garan-
tías universais do Estado de de-
reito e mellora substancial-
mente os índices de benestar
até niveis que non podemos
maxinar en países desenvolvi-
dos. Galicia non debe situarse
de costas a esta problemática
que incide na calidade de vida
de millóns de persoas. �

’’Cooperar en políticas de
cohesión social, na
profesionalización e
eficacia dos axentes da orde
pública, reforza as garantías
do Estado de dereito e
mellora obenestar”

Aumentar a seguranza fai medrar
o desenvolvemento
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Xurxo González
Unha liña case recta que cruza
a cidade de Madrid de norte a
sur conecta a estación de Ato-
cha, no centro da capital coa
de Chamartín, no norte. Esta
rúa recibe tres denomina-
cións: Paseo do Prado máis ao
sur, de Recoletos no tramo
central e da Castellana ao
norte. Nela sitúanse algúns
dos símbolos do poder econó-
mico e político da cidade: sés
de ministerios e de multina-
cionais, museos, a Biblioteca
Nacional e todo tipo de orga-
nismos oficiais. A idea de am-
pliar esta vía de comunicación
cara o norte xurdiu 15 anos
atrás, pero diferencias políti-
cas foron adiando os permisos
necesarios até o pasado 22 de
decembro, cando a ministra
de Fomento, Magdalena Álva-
rez, e o alcalde da cidade, Al-
berto Ruiz-Gallardón, asina-
ron o convenio que dá luz
verde ao proxecto, denomi-
nado operación Chamartín.

A planificación prevé a
construción de 16.000 viven-
das, das cales 4.000 serán pro-
texidas, e de varios rañaceos

destinados a oficinas, centros
comerciais e hoteis. O investi-
mento previsto é de 11.000 mi-
llóns de euros e os promotores
agardan beneficios de 9.000
millóns. A construción come-
zará en 2010 e prolongarase 12
anos.

O orixe da operación estivo
na saída a concurso dos te-
rreos da estación de Chamar-
tín que posuía Renfe. A poxa
ganouna a empresa Desarro-
llos Urbanísticos de Chamar-
tín (DUCH), participada ao
72,5 por cento pola inmobilia-
ria Anida, propiedade do
BBVA e ao 27,5 por Desarrollos
Urbanísticos Udra, que con-
trola a Construtora San José,

con sede en Pontevedra. Du-
rante os últimos 15 anos, va-
rias empresas ligadas ao nego-
cio inmobiliario tentaron fa-
cerse con estes dereitos, aínda
que sen éxito.

SAN JOSÉ E MANUEL JOVE. Se Jacinto
Rey ten unha implicación di-
recta coa operación Chamar-
tín como presidente de San
José, tamén Manuel Jove amo-
sou o seu interese en varias fa-
ses. Quizais a máis importante
tivo lugar en 2007, cando ten-
tou mercar os dereitos dos de-
nominados “reversionistas”.
Este grupo está constituído
polas familias que foron ex-
propiadas nos anos cincuenta
para a construción da actual
Estación de Chamartín. Da-
quela aduciuse que os terreos
terían un uso ferroviario polo
que, desde que se anunciou a
recalificación para usos urba-
nísticos, os antigos propieta-
rios veñen reclamando unha
compensación que podería al-
canzar no seu conxunto preto
dos 300 millóns de euros.

Jove non conseguiu en 2007
un acordo para facerse con es-
tes dereitos, pero segue vincu-
lado á operación Chamartín
como máximo accionista indi-
vidual do BBVA (aínda que
non ostenta ningún cargo no
Consello de Administración
deste banco). Jove e Rey xa co-
laboraron nalgúns proxectos

guro tería sido un éxito. Hoxe a
crise económica, que ten unha
especial incidencia no sector
inmobiliario, arroxa dúbidas
sobre os beneficios netos. Non
obstante, o Estado espera con-
seguir para as arcas públicas
1.200 millóns de euros, que se
empregarán en vivendas de
protección oficial e na mellora
do sistema ferroviario da capi-
tal, en especial coa conexión
por tren coa Terminal 4 do ae-
roporto de Barajas.�

empresariais, como a solici-
tude de concesión de parques
eólicos que implicaba o tras-
lado de ENCE da ría de Ponte-
vedra, e que non foi seleccio-
nado pola Xunta de Galicia. O
trío galego complétase co pro-
pio presidente do BBVA, Fran-
cisco González, que conta co
favor de Jove.

Estes empresarios teñen
agora como reto levar a bo
porto unha operación que de
ter empezado no seu día de se-

BBVA e Construtora San José
desenvolverán un dos proxectos
urbanísticos máis importantes de Europa

Chamartín: unha operación
comandada por galegos

O euro roza a paridade coa libra. A divisa británica perde valor en rela-

ción á controlada polo Banco Central Europeo. As baixadas dos tipos de

interese no Reino Unido aceleraron unha tendencia que xa se viña

dando, e que o pasado día 29 acadou un máximo histórico: cada euro

equivalía a 0,97 libras.�

PROXECTO URBANÍSTICO EUROPEO

Área da estación de Chamartín, ao norte de Madrid, que será soterrada para levar a cabo o proxecto. 

Kiosco Sol S.L. ..................................................................Puerta del Sol 8
A Nice Day C.B. .............................................................Puerta del Sol 10
Montoya Revilla, Mª Victoria ..............................Plaza Sta. Bárbara 4
Mariano Mayo Muñoz S.L.  ..................................Gta. Ruiz Jiménez 1
Simón García, Javier ......................................................Fuencarral 111
Calleja Pérez, José Luis ..................................................Fuencarral 112
Forés Sancho, Concepción Gta. Cuatro Caminos (esq. Sta. Engracia)
Lojo Gesteira, Antonio ...............................................................Orense 2
Rodríguez Alarcón, Cristina ..........................................Plaza de Cuzco
Ribera Regueiral, Mª Dolores Capitán Haya (esqu. Bravo Murillo)
Olmo, Santiago ...........................................................Agustín de Foxá 2
Alcalde Clemente, Fco Javier ...................................Plaza de Cibeles 4
Montiel Valenzuela, Serafín ................................Plaza de las Cortes 6
Martín Cuesta, José Ignacio ..............Plaza de la Independencia 10
García López, Juan Carlos ...................Plaza de la Independencia 2
Ruíz Mazario, Ángel Manuel ......................................................Goya 63
González Martínez , Manuela .....................Plaza Manuel Becerra 3
Del Canto Núñez, Montserrat ....................................Plaza del Perú 4

anosaterra á venda
en madrid

’’Os galegos Manuel Jove,
Jacinto Rey e Francisco
González teñen unha forte
implicación no chamado
proxecto Chamartín”
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Xurxo González
O modelo de crecemento e de
control das caixas de aforros pre-
senta varias frontes. O conflito
aberto entre as Administracións
públicas que controlan Caja Ma-
drid é o último episodio nunha
xeira na que se inclúen fusións
frustradas (vascas e castelás-leo-
nesas) ou en debate (galegas) e a
permanencia no seu cargo dos
máximos responsábeis. Todo
iso no marco dunha crise econó-
mica e financeira na que os máis
pesimistas prevén a quebra dal-
gunhas destas institucións e na
que a opinión xeral coincide en
que as contas de resultados se re-
sentirán polo aumento da mo-
rosidade.

Caja Madrid é unha das insti-
tucións financeiras máis impor-
tantes do Estado. Como as ou-
tras caixas de aforro, o seu go-
berno depende da lexislación
que estabeleza a súa Comuni-
dade Autónoma de orixe. No
caso de Madrid, as regras cam-
biaron coa aprobación dos or-
zamentos para 2009. O Partido
Popular na súa Asemblea, con-
trolado polo sector de Espe-
ranza Aguirre, incluíu na Lei de
Acompañamento unha serie de
medidas que lles fai posíbel, co
actual reparto de forzas, o con-
trol case absoluto da caixa.

Dous son os puntos clave: li-
mítase a representación de cada
concello a un máximo do 30% e
o presidente da caixa só pode
optar á reelección a instancias
do mesmo sector que o propuxo
cando foi escollido. Estes cam-
bios significan na práctica a
perda de poder da facción do
Partido Popular que lidera o al-
calde de Madrid, Alberto Ruiz
Gallardón. Actualmente o con-
cello de Madrid ostentaba o 70%

dos representantes das admi-
nistracións locais, o que ía
acorde coa proporción da súa
poboación en relación a outros
concellos da Comunidade (con-
trolados pola facción de Agui-
rre). Por outra, a reelección de
Miguel Blesa, que se ten que le-
var a cabo en 2009, queda en
mans da presidenta, xa que foi o
seu Goberno quen o propuxo
nun primeiro momento.

Ábrese así a veda á que pode
ser unha longa guerra legal.
Gallardón e os partidarios de
Blesa criticaron os cambios. Os
seus argumentos baséanse en

que as novas regras non poden
afectar ás eleccións do pró-
ximo ano, porque o proceso xa
comezou. Os “aguirristas” afir-
man o contrario.

MÁIS ALÓ DA CAIXA. O control
dunha institución financeira
como Caja Madrid vai máis alá
do poder de decisión sobre
créditos e depósitos, instru-
mentos xa de por si moi pode-
rosos. A caixa posúe un nú-
mero de accións relevantes en
importantes empresas estraté-
xicas de capital español, como
Iberia, a aseguradora Mapfre
ou a tecnolóxica Indra. O forte
control político de Caja Madrid
púxose xa de manifesto no cu-
lebrón da compra de Endesa.
Caja Madrid era un dos accio-
nistas relevantes da eléctrica,
mentres que La Caixa (contro-
lada pola Generalitat de Cata-
lunya) o era de Gas Natural,
que lanzou a fallida Oferta Pú-
blica de Adquisición (OPA).

O potencial desta institución
transcende as fronteiras da Co-
munidade de Madrid. En Ga-
liza, por exemplo, a caixa decla-
rou que o crédito a clientes du-
rante o primeiro semestre de
2008 medrou un 19,8%, até os
2.060 millóns de euros. A cifra
de negocio total durante ese pe-
ríodo foi superior aos 3.100 mi-
llóns de euros.�

ANOSATERRA
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Manuel Cao

A resolución do concurso eólico case veu coincidir co
sorteo de Nadal nun Estado onde a lotaría é un dos

sectores máis fortes como corresponde a unha sociedade
amante do xogo, herdeira da picaresca e pouco respec-
tuosa coas normas autoimpostas. Como case sempre, o
Gordonon caeu en Galicia pero, talvez para compensar, a
publicación das firmas beneficiarias da concesión dos
2.300 megavatios de potencia adxudicados pola Consella-
ría de Innovación e Industria veu confirmar que o Gordo
eólico si que caeu aquí e non por casualidade.

A nosa comunidade foi pioneira no negocio do vento
impulsando unha industria da que se dubidaba dos seus
resultados como subministradora de enerxía e onde eran
as empresas dominantes as que levaban a iniciativa tecno-
lóxica e financeira mentres a Xunta de Galicia facilitaba as
concesións. Co paso do tempo, acrecentáronse as posibili-
dades de negocio e así co anterior goberno do PP producí-
ronse fortes liortas polo sistema de concesión dixital no
que estaban ausentes criterios de decisión previos e un ni-
vel mínimo de contrapartidas aos beneficiarios. Quizais,
por iso, a medida estrela deste bipartito pode asociarse ao
novo modelo de adxudicación concretado na resolución
deste Nadal. 

En efecto, dende a publicación do Decreto 242/2007 no
que se especificaban as condicións do concurso sucedé-
ronse as presións dos grupos de intereses antes protexidos,
atrasando unha medida que debería ter avanzado máis na
súa implementación efectiva. Incomprensiblemente, ta-
mén as disputas entre os socios de goberno contribuíron a
mitigar o impacto dun modelo de decisión que visualiza
con máis nitidez o cambio entre as políticas públicas ante-
riores e as do bipartito. Por primeira vez, as especificacións
do concurso son claras e prolixas e permítenlles aos axen-
tes presentar proxectos sabendo cales van a ser os criterios
de valoración e as condicións de explotación das licenzas.
De 140 aspirantes escolléronse 29 atendendo á interrela-
ción coa economía real e aos proxectos apresentados en
emprego e creación da actividade económica.

A resolución é consistente cos obxectivos da Xunta de
utilizar as concesións como pancas para a dinamización
dos sectores produtivos sendo de esperar celeridade e res-
ponsabilidade por parte dos demais departamentos da
Administración. A crise económica e a campaña electoral
poden reducir as reticencias duns e doutros e aguilloar a
posta en marcha dos proxectos facendo da crise unha
oportunidade para poñer as bases do novo modelo de cre-
cemento.

A decisión eólica pon de manifesto a importancia das
políticas da Xunta para a nosa economía e mostra a exis-
tencia de marxe de manobra para actuar nun contexto de
globalización. Quizais sexa a dependencia de axentes e de-
seños político-institucionais alleos a principal pexa que di-
ficulta o desenvolvemento económico e social e impide
valorizar os nosos recursos naturais e humanos que son a
verdadeira lotaría de Galicia. �

A resolución é consistente
cos obxectivos da Xunta de
utilizar as concesións como
pancas para a dinamización
dos sectores produtivos”

’’

’’
LOTARÍA EÓLICA

A caixa é unha
das institución
financeiras máis
importantes do Estado
e posúe relevantes
participacións
industriais

Aguirre dá o primeiro golpe polo
control político de Caja Madrid

CONFLITO AGUIRRE / GALLARDÓN

Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid. SERGIO PÉREZ / REUTERS

’’O PP incluíu na Lei
de Acompañamento dos
Orzamentos para 2009
medidas que fan posíbel o
control case absoluto pola
facción de Aguirre”

’’O crédito concedido
a clientes en Galiza durante
o primeiro semestre de
2008 medrou un 19,8%, até
os 2.060 millóns de euros”
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César Lorenzo Gil
Paco Vilabarros & Marcos
Canosa [FOTOGRAFÍA]

Como ocorre en tantas cousas,
coa madurez chegan os resul-
tados, logo de coñecer as difi-
cultades e os atrancos, aván-
zase con maior seguridade.
Nese intre están as seleccións
galegas de fútbol. Tanto o Ga-
liza-Irán masculino (3-2) como
o Galiza-Baleares feminino (7-
1) foron encontros nos que pri-
mou sobre o ambiente festivo
a fame de triunfo, a vontade de
demostrar competitividade, o
instinto de gañar que é parello
ao propio exercicio do xogo.

A selección feminina tivo
moi presente no seu partido en
Pasarón a derrota avultada do
ano pasado fronte a Catalunya
en Balaídos. Cun equipo moi
renovado, Pilar Neira até se
queixou da treboada de fútbol
que deixou roucos aos searei-
ros de tanto cantar gol! Táctica
e xogo combinativo para obter

o triunfo, sen contemplacións,
sen ningún rastro de “amigabi-
lidade”.

Cos homes pasou outro
tanto. Notouse por primeira
vez que varios dos internacio-
nais xogan xuntos. Nun mo-
mento dado había no campo
catro compañeiros do Celta
(Vila, Noguerol, Dani Abalo e
Trashorras).

A ensamblaxe foi funda-
mental para explicar a vitoria.
Os iranianos tiñan ese punto
ao seu favor, xa que o combi-
nado que prepara Ali Daei leva
en común case un mes, de
viaxe desde Omán, onde xoga-
ron un cuadrangular co propio
Omán, Ecuador e a China, até
Galiza, onde se notaba que os
futbolistas tiñan unha práctica
de xogaren xuntos que os facía
máis perigosos.

Os galegos beneficiáronse
moito da presenza dun futbo-
lista ao que se lle nota que non
lle gusta perder nin xogando
ao parchís. Nacho Novo é un

depredador e ten sempre afia-
das as poutas. Os seus dous go-
les son de grande altura.

O SACRIFICIO DA AFECCIÓN. En moi-
tos medios de comunicación
salientaron dous aspectos ne-
gativos dos partidos de Galiza:
por unha banda, os incidentes
coa policía ás portas de Riazor

o 27 de decembro, tempo des-
pois que rematara a xa tradi-
cional manifestación a prol da
oficialidade das seleccións,
que convoca o colectivo Siarei-
ras Galegas. Pola outra, a
pouca afluencia de público ás
bancadas, tanto na Coruña
como en Pontevedra.

En efecto, a asistencia foi me-
nor á do ano pasado, cando se
encheu Balaídos; incluso houbo
menos público que no Galiza-
Ecuador do 2006, tamén no
campo coruñés. Mais hai que
ter en conta tres aspectos im-
portantes para explicar a min-
gua. O partido celebrouse nun
sábado ao final dunha semana
con dous festivos de primeiro
nivel e un venres de ponte. O
partido era televisado e o rival,
Irán, move poucos afectos, non
como no caso dos rivais ameri-
canos ou incluso africanos, con
meirandes colonias e vínculos
en Galiza. E por último, as previ-
sións meteorolóxicas apunta-
ban a entrada dun temporal de

chuvia e advertían da presenza
de xeo nas estradas. Tendo en
conta a posición xeográfica da
Coruña, moitos seareiros prefe-
riron ficar na casa.

E aínda así, como é de cos-
tume, tanto o perfil como a pro-
cedencia do público das selec-
cións, tanto da feminina como
da masculina, é heteroxéneo.
Cando a afección berra, os “Ga-
liza!” confúndense cos “Galicia!”
e ouviuse máis o “oe-oe-oe!” que
os “in-de-pen-den-cia!”

A selección non é patrimo-
nio dun partido político nin
dunha ideoloxía. E tanto para
os que a ven como os que a re-
presentan, a camiseta da chu-
via ten maior importancia que
calquera connotación política
que se lle queira atribuír.

Só así se explica que Nacho
Novo viaxase de Escocia á Co-
ruña logo de xogar 20 minutos
co Glasgow Rangers, para vol-
ver a Gran Bretaña poucas ho-
ras despois do partido, por
exemplo.�

A Galiza máis competitiva
As seleccións esqueceron o ambiente festeiro e lanzáronse a polas vitorias con decisión

Asistentes ao Galiza-Irán adiantan a cea de noitevella cuns lagostinos.

’’Tanto o perfil como
a procedencia do público
das seleccións é
heteroxéneo”

’’A selección non
é patrimonio dun partido
político nin dunha
ideoloxía”

ESPECIAL SELECCIÓNS GALEGAS
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BARXA, UN

HABITUAL.

César Lorenzo Gil
O ano pasado descubrimos
con alegría que a canteira ga-
lega de fútbol feminino estaba
moi viva. Os partidos das cate-
gorías sub-16 e sub-18 amosa-
ron un nivel competitivo e un
talento técnico que facía soñar
cunha Galiza absoluta capaz
de grandes logros.

O 28 de decembro cum-
priuse parte daquela profecía
en Pontevedra. Se ben a selec-
ción galega de mulleres tivo
unha actuación ben discreta
na súa estrea en Vigo o ano pa-
sado, o certo é que a pequena
revolución que levou a selec-
cionadora Pilar Neira á convo-
catoria sentoulle de marabilla.

Das 16 futbolistas que parti-

ciparon, só catro teñen máis de
21 anos. Seis xogan en equipos
da Superliga e todas elas teñen
un alto nivel futbolístico.

O 7-1 contra as Baleares (os
datos e a crónica poden consul-
tarse en www.anosate-rra.com)
foi un partido de moito brillo,
onde houbo talento, técnica e
respecto polo xogo.

A mellor xogadora galega do
momento é, sen dúbida, Veró-
nica Boquete. A mediapunta do
Espanyol é, aos seus 27 anos,
unha futbolista con tantos re-
cursos e tanta velocidade men-
tal que vela tocar o balón, pasar
e lanzar á porta é un privilexio.

E o seu ronsel hano seguir as
súas compañeiras, que tratan a
bóla cunha seriedade e un aga-

rimo sen discusión. Todas elas
poderían xogar na elite e de se-
guro moi pronto xogadoras
como Anaír Lomba, Cristina
Lago (ámbalas no Olivo vigués)
ou Míriam Ríos (do Orzán) esta-
rán na primeira división.

O MOTOR DA SELECCIÓN. Igual que
ocorreu noutros deportes e
noutros anos, o partido de Ga-
liza contra as Baleares funcio-
nará como primeira maré para
mobilizar o mercado de ficha-
xes. Os equipos galegos de fút-
bol feminino están en fase de
expansión e o bo traballo de
canteira dalgúns deles (o Pon-
tevedra fixo un enorme esforzo
nas últimas tempadas) fan pre-
ver que o desenvolvemento dos

As mozas  non se
andan con chiquitas

A selección feminina salta ao campo de Pasarón.

Boquete e Vilas

celebran un gol.
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clubs galegos culminará coa
presenza de varios deles na elite
estatal dun ou doutro xeito.

En Pasarón víronse os vim-
bios. Agora só falta que os afec-
cionados ao fútbol perciban

que as galegas teñen un com-
promiso co espectáculo e co bo
xogo fóra de calquera dúbida.

Nas bancadas pontevedre-
sas percibiuse esa posibili-
dade, que certos tópicos sobre

o fútbol feminino poden que-
dar niso, en falsidades non
confirmadas que se espaven-
tan tras ollar uns minutos dun
equipo que superou as eivas
do seu debú e que fai unha

aposta decidida pola serie-
dade, aínda a risco de anoxar a
súa seleccionadora. “Non me
gustan estes partidos que aca-
ban con tantos goles”, dixo Pi-
lar Neira tras acabar o encon-

tro. “Era ben mellor parar unha
vez asegurada a goleada pero a
ver quen lles dicía que frea-
sen”. Con certeza, as rapazas
amosaron unha fame de gol
ben difícil de deter.�

Axenda Elas 2009

Diario 2009

Axenda semanario
Galiza na liña do ceo

Axendas a nosa terra 2009

Información e pedidos no teléfono (986) 43 38 30
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César Lorenzo Gil
A mellor noticia do Galiza-Irán
foi o debú de Nacho Novo (para
ver a crónica e os datos, consultar
en www.anosaterra.com). El
converteuse, cos seus goles, en
portavoz de toda unha xeración
–que hoxe ten entre 29 e 26 anos–
no cénit. Á parte dos ausentes
Oubiña e Diego Castro, un grupo
de internacionais galegos viven o
seu esplendor: Xulio Álvarez, Ri-
cardo Cabanas, Roberto Trasho-
rras, Rubén González, Borja Fer-
nández, Diego López e Roberto
Fernández amosaron en Riazor
que xogan de memoria, que al-
canzaron a madurez necesaria
para facer grandes cousas.

O feito de que Galiza xogue
só unha vez ao ano e que todos
eles estean esparexidos por di-
ferentes equipos deixa en in-
cógnita o potencial real desta
conxunción de talentos. 

Se as mulleres apostan pola
renovación, os homes non pre-
cisan. O recambio vaise fa-
cendo aos poucos. Veteranos
como Viqueira teñen en Ber-
gantiños ou Vila remudas segu-
ras. O lateral dereito de Salgado
e Aspas parece máis orfo,máis
aínda pola incomprensíbel au-
sencia de Luciano nas convoca-
torias de cada ano.

Adrián López, Roberto Lago,
Iago Falque e Dani Abalo, xunto
co ausente Jonathan Pereira,
deberían ser os líderes no medio
prazo. Tendo en conta que cada
ano hai novidades nas convoca-
torias e que o nivel competitivo

dos xogadores que participan
coa selección aumenta, a saúde
de Galiza está asegurada.

Volvendo a Novo, a súa par-
ticipación no Galiza-Irán foi un
símbolo. Nestas mesmas páxi-
nas aludiamos á posibilidade
de que o ariete ferrolán puidese
chegar a debutar antes con Es-
cocia que con Galiza.

Ademais, o goleador dos
Rangers é un futbolista mun-
dialmente famoso, que xoga
habitualmente competicións
europeas. “Xa sabiamos do seu
talento”, dixo o seleccionador
iraniano, Ali Daei, tras o partido.
“Xoga nos Rangers, ese xa é un
dato que nos di moito”.

OLLEIROS DE IRÁN. Partidos como o
de Riazor son dos que gustan os
olleiros. Xogadores que apenas
saen de Asia e que queren agra-
dar o público e os posíbeis
axentes de clubs europeos que
cazan talentos no planeta todo.

No 2006, un gol dun desco-
ñecido meniño ecuatoriano
(Caicedo) fixo que o Basilea se
fixase nel. Hoxe xoga no multi-
millonario Manchester City.

E deste Irán descoñecido,
quen podería triunfar nas gran-
des ligas? Mohammad Nouri,
do Saba Battery, é un medio-
centro con moito criterio e po-
der físico. Aos 24 anos podería
estar listo para saír de Irán.
Arash Borhani, dianteiro centro
do Esteghlal de Teherán, de 25
anos, tamén tería cabida nun
equipo medio europeo.�

Nacho Novo marca o seu segundo gol.

Unha xeración
no cénit

N O V I D A D E S  N O V I D A D E S  

“Ti dis: Galiza é ben pequena. Eu dígoche: Galiza é un
mundo… Poderás percorrela en pouco tempo de norte

a sur e de leste a oeste; poderás volver a percorrela
unha e outra vez; non conseguirás andala de todo. E
cada vez que a percorras, atoparás cousas novas…”

VICENTE RISCO

Edicións A NOSA TERRA

Cada ano, cando Galiza xoga,
espertan os augures que se
laian de que tanto talento
como teñen os nosos xogado-
res e teñan que peregrinar
polo mundo adiante para po-
deren xogar. Son voces que
reclaman algúns días pola paz
mundial, outros pola fin da
fame en África e os días de
partido da selección polo re-
torno de Nacho Novo á casa.

É falaz o argumento de
que os xogadores galegos que
emigran o fan porque non te-
ñen oportunidades no De-
portivo e no Celta. Collamos
os casos de Rubén, Borja, Fal-
que, Xulio Álvarez, Trasho-
rras, Nano e Diego López. To-
dos asinaron os seus primei-
ros contratos co Barça e o Ma-
drid antes de cumprir os 18
anos, voluntariamente, co

amparo das súas familias.
Fixérono porque conside-

raban que profesional e eco-
nomicamente habían estar
mellor fóra que na casa. Por-
que é moito máis doado ato-
par equipo se no teu currículo
apareces como criado na
canteira dun grande que na
dun club galego. O presi-
dente do Celta, Carlos Mou-
riño, comenta cada día o difí-
cil que é reter talentos da pro-
pia casa. Clubs como o Vila-
rreal –que fichou a Pereira de
meniño– ou o Osasuna su-
máronse aos dous grandes na
caza de xuvenís que con 15
anos fan a maleta.

Para o seleccionador galego
Fernando Vázquez, é lóxico e
incluso necesario que iso oco-
rra. “Non debemos temer a ex-
portación de futbolistas, senón

regulala para que os beneficios
que produce axuden a manter
saneado o noso fútbol. Ese é o
modelo da Arxentina, do Brasil
ou de Francia. A canteira págaa
a propia canteira”.

As diferenzas entre futbolis-
tas de primeira e segunda B
son moitas veces simples ma-
tices. Hai ben pouca racionali-
dade na explicación do éxito
no fútbol. Nacho Novo non é
un futbolista desprezado polos
clubs galegos, é un dianteiro
que madurou tarde, xa cando
emigrara a Escocia desde o
Huesca, daquela non profesio-
nal. E o seu retorno é compli-
cado porque o futbolista está a
gusto en Glasgow e porque os
Rangers non son precisa-
mente un equipiño ao que se
lle poidan lamber os seus me-
llores homes.�

OPINIÓN � C. Lorenzo

É BO QUE O TALENTO EMIGRE

Auga e Pedra

Augas caídas. Fervenzas de Galiza

Galiza, camiño do sol. Cen camiños, cen olladas
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DIEGO LÓPEZ. Diego López Rodríguez.
Porteiro. Paradela 3-11-81, 1,96 m. 87 Kg.

Vilarreal. Internacional: 4 veces.

ROBERTO. Roberto Fernández Alvarellos.
Porteiro. Chantada 25-1-79, 1,81 m. 75 Kg.

Osasuna. Internacional: 4 veces.

ASPAS. Jonathan Aspas Juncal.
Lat. dereito. Moaña 28-2-82, 1,77 m. 72 Kg.

Piacenza (ITA). Internacional: 3 veces.

ADRIÁN LÓPEZ. Adrián López Rodríguez.
Central. As Pontes 25-2-87, 1,84 m. 74 Kg.

Deportivo. Internacional: 2 veces

RUBÉN. Rubén González Rocha.
Central. Santiago 29-1-82, 1,87 m. 75 Kg.

Celta. Internacional: 4 veces.

CAPI. Manuel Calbar Simón.
Central. Vigo 2-4-81, 1,88 m. 78 Kg.

C. de Santiago. Internacional: 3 veces.

NOGUEROL. Francisco Noguerol Freixido.
Central. Cea 9-7-76, 1,82 m. 75 Kg.

Celta. Internacional: 3 veces.

SITO CASTRO. Luís Castro Rodríguez.
Lat. esquerdo. A Coruña 21-5-80, 1,74 m. 73 Kg.

Salamanca. Internacional: 1 vez.

LAGO. Roberto Lago Soto.
Lat. esquerdo. Vigo 30-8-85, 1,78 m. 75 Kg.

Celta. Internacional: 3 veces. 

BORJA. Borja Fernández Fernández.
Mediocentro. Ourense 14-1-81, 1,85 m. 73 Kg.

Valladolid. Internacional: 4 veces..

BERGANTIÑOS. Alexandre Bergantiños García.
Mediocentro. A Coruña 7-6-85, 1,76 m. 73 Kg.

Xerez. Internacional: 2 veces.

VILA. Jonathan Vila Pereira.
Mediocentro. O Porriño 6-3-86, 1,86 m. 76 Kg.

Celta. Internacional: 3 veces
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CABANAS. Ricardo Cabanas.
Mediocentro. Zúric (Suíza) 17-1-79, 1,72 m. 68 Kg.

Grasshopper. Internacional: 2 veces.

DANI ABALO. Daniel Abalo Paulos.
Extr. dereito. Vilagarcía 29-9-87, 1,78 m. 72 Kg.

Celta. Internacional: 1 vez

PAULO ÁLVAREZ. Paulo Álvarez Núñez.
Extr. dereito. Oviedo 14-5-80, 1,74 m. 67 Kg.

Deportivo. Internacional: 2 veces.

TRASHORRAS. Roberto Trashorras Gaioso.
Mediapunta. Rábade (Lugo) 28-2-81, 1,79 m. 71

Kg.Celta. Internacional: 4 veces.

XULIO ÁLVAREZ. Xulio Álvarez Mosquera.
Mediapunta. Caracas (Ven.) 1-5-81, 1,80 m. 74Kg.

Almería. Internacional: 4 veces.

IAGO FALQUE. Iago Falque Silva.
Extr. dereito. Vigo 4-4-90, 1,74 m. 68 Kg.

Juventus de Turín. Internacional: 1 vez.

NANO. Fernando Macedo da Silva.
Ext. esquerd. A Coruña 20-4-82, 1,87 m. 77 Kg.

Rácing de Ferrol. Internacional: 4 veces.

1.- NACHO NOVO. Ignacio Novo.
Dianteiro. Ferrol 26-3-79, 1,75 m. 70 Kg.

Glasgow Rangers. Internacional: 1 vez.

LOSADA. Roberto Losada Rodríguez.
Dianteiro. Vigo 25-10-76, 1,80 m. 76 Kg.

Lugo. Internacional: 3 veces.

FERNANDO VÁZQUEZ PENA. Seleccionador. ARSENIO IGLESIAS. Seleccionador. MANUEL POMBO. Preparador Físico.
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Manuel Xestoso
En 1953, despois da estrea de Á
espera de Godot, moitos pre-
guntábanse como se podería
facer teatro despois daquilo.
Beckett semellaba tocar fondo
na esculca do drama do ser hu-
mano, na súa indagación da
linguaxe como territorio onde
se desenvolve a loita pola ser.
Parecía ter chegado máis lonxe
do que era posíbel na súa visión
do absurdo como medida da
relación do home co mundo.
Catro anos despois, Harold Pin-
ter estreaba a súa primeira obra,
The Room, e daba con ela unha
resposta a aquela incógnita:
Pinter asumía a lección becket-
tiana pero, ademais, enraizábaa
nun contexto social recoñecí-
bel, na paisaxe cotiá dos com-
bates polo dominio dos outros
que se dan en todos os aspectos
da existencia. 

Non foi por casualidade.
Pinter naceu en Londres en
1930, nun barrio obreiro e nun-
ha familia xudía procedente de
Europa central. Durante a II
Guerra Mundial, foi testemuña
de como os bombardeiros na-
zis destruían a casa onde vivía.
Buscando entre os cascallos, lo-
grou recuperar só dúas cousas:
un pau de cricket e un poema
de amor que lle escribira a unha
rapariga da súa idade. Dende
aquela, a literatura e o cricket
convertéronse nas dúas pai-
xóns que rexerían a súa vida. E
con elas, a loita contra a guerra,
contra a inxustiza, contra o
exercicio despótico do poder. 

Co tempo, aquel mozo aca-
baría estreando en Londres A
festa de aniversarioante a hosti-
lidade dunha crítica e dun pú-
blico que non souberon ver o
que alí se estaba xogando. Só o
influente Harold Hobson escri-
biu no Sunday Timesque “aca-
baba de nacer un autor impor-
tante”: agora é recordada como
unha desas críticas que salvan a
carreira dun dramaturgo, aínda
que os xuízos que empregaba
eran do tipo “os seus chistes son
bos”. A seguinte obra, The Ca-
retaker, deulle a razón a Hob-
son e constituíu o primeiro su-
ceso comercial de Pinter. A par-

tir daquel momento, os éxitos
foron enfiándose: The Home-
coming, Vellos tempos, Betra-
yal, Ashes to Ashes… Na actua-
lidade, malia que o seu teatro é
esixente e en absoluto compra-
cente co público, non hai tem-
porada londiniense na que non
se repoñan, polo menos, unha
ou dúas das súas obras. Unha
contundente proba de que non
sempre é preciso rebaixar o ni-
vel artístico para acadar o favor
do respectábel.

ESCOITAR O PÚBLICO. Para nos ex-
plicar este fenómeno –certa-
mente pouco habitual– habería
que destacar que o teatro de
Pinter é o resultado dun cóctel
de elementos moi dispares, de
entre os cales non é o menos
importante o profundo estudo
que levou a cabo da forma esté-
tica, da teatralidade e da arte de
narrar unha historia. A pesar de
que non deixou de experimen-
tar durante toda a súa carreira,
nas súas obras existe sempre un
vínculo coa tradición, unha va-
ga pero solidamente recoñecí-
bel atmosfera de clasicismo que
os espectadores rexistran e aca-
tan. Lembremos que Pinter foi
tamén un actor e que, como tal,
aprendeu a escoitar o público. 

A partir dese fondo coñece-
mento da linguaxe teatral, non
embargante, Pinter creou unha
obra absolutamente persoal.
Nela, o máis representativo é a
continuada percepción dunha
ameaza que gravita sobre os
personaxes, sobre a súa identi-
dade. Os silencios que puntúan
os diálogos de Pinter reflicten o
baleiro intuído ante o sen-senti-
do da existencia, son a réplica a
uns interrogantes ante os cales
o home treme estarrecido, te-
moroso de atopar a nada ao fi-
nal de todas as respostas. Pero
ademais, os seus personaxes
móvense nun mundo no que
os vencellos entre as persoas
amosan descarnadamente as
relacións de dominio que se
dan na sociedade: no interior
da parella, da familia, de cal-
quera grupo social que derive
da orde estabelecida. De aí que
describan con tanta precisión a

censurado en París por tentar
erixirse en voz do pobo serbio. 

E, aínda con toda esa furia e
ese inconformismo rebordan-
do permanentemente das súas
palabras, Pinter foi quen de
construír unha obra esperanza-
da que captaba con luminosa
claridade a cerna dos sentimen-
tos –xubilosos ou aciagos– do
ser humano. Unha intensidade
que expresaba cun humor ex-
quisito e unha ironía demole-
dora: pinterescas. A súa depura-
da arte segue a facer as delicias
de todos os entusiastas dos seus
dramas. Sen ela, ademais, non
poden explicarse os mellores
autores anglosaxóns do presen-
te. Alan Bennet, David Hare,
Connor McPherson, Sarah Ka-
ne… ningún deles sería o mes-
mo de non mediar Pinter. O fu-
turo do teatro segue, en certa
forma, nas súas mans.�

Pinter, a ameaza tras o silencio

violencia impertérrita contida
na oculta –pero omnipresente–
loita polo poder da vida cotiá. 

O propio Pinter ofreceu unha
clave para interpretar as súas

obras como un intento de de-
senmascarar as intimidacións a
que nos expoñen as distintas
instancias de poder coas que
convivimos a diario. Nos seus
primeiros textos, este labor de
denuncia presentábase baixo
unha modulación máis simbóli-
ca. Nos últimos, a vontade políti-
ca era moito máis evidente. Co-
mo evidente foi unha traxectoria
persoal sempre solidaria con
causas que o converteron nun
personaxe especialmente mo-
lesto. Nos obituarios dos últimos
días proliferaron as voces que
lembraban o seu discurso de re-
cepción do premio Nobel, no
que arremetía contra os instiga-
dores da guerra de Iraq. Poucos
se acordaron do seu compromi-
so coa revolución cubana, do
seu rexeitamento ao xuízo a Mi-
losevic ou do apoio que lle pres-
tou a Peter Handke cando foi

LOITO NO TEATRO

Morre o dramaturgo británico que
recibira o Nobel en 2005

Harold Pinter, nunha imaxe do 2005. KIERAN DOHERTY / REUTERS

’’De entre os cascallos
da súa casa só logrou
recuperar dúas cousas: un
pau de cricket e un poema
de amor”

’’As obras de Pinter describen
con  precisión a violencia
impertérrita contida
na oculta loita polo poder
da vida cotiá”
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Antonio Cendán
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

OCatedrático de
Historia Contem-
poránea, Xosé Ra-
món Barreiro (Ri-

beira, 1936), vén de reeditar,
de forma ampliada, O Carlis-
mo galego (Laiovento). Nel ra-
tifica a súa tese de que o mo-
vemento carlista fracasou en
Galicia por falta de apoio po-
pular. Tan só contou co apoio
da fidalguía e o clero.
QQuuee  ssuuppóónn  aa  aappaarriicciióónn  dduunn
eessttuuddoo  ddeessttaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass??
Este é unha ampliación dou-
tro traballo meu publicado en
1986. Dende aquela xurdiron
moitos estudos sobre o carlis-
mo. O que fago eu é estudar
este movemento de 1833 a
1839 e o ronsel do carlismo até
1936.
QQuuee  ppaassoouu  eenn  GGaalliicciiaa  ccoo  ccaarr--
lliissmmoo??
Na época da Guerra Civil car-
lista o que realmente estaba
en xogo en Galicia era o mo-
delo de sociedade para Galicia
e España. Non importaba que
gobernase Don Carlos ou a ra-
íña Isabel. O importante era o
papel que ía xogar o país gale-
go de cara ao futuro. Se se se-
guía co antigo réxime de mo-
narquía absoluta ou apostar
por unha nova sociedade libe-
ral, constitucional. Natural-
mente que tivo fortes aportes
en Galicia.
CCaalleess  ffoorroonn  ooss  pprriinncciippaaiiss  bbaass--
ttiióónnss  ddoo  ccaarrlliissmmoo  ggaalleeggoo??
A pesar do fracaso carlista na
nosa terra, naturalmente que
contou con fortes apoios. Es-
taba o clero temeroso de que
o liberalismo arramplase, co-
mo logo sucedeu, cos seus
bens eclesiásticos nunha épo-
ca na que o cincuenta por
cento da propiedade que ha-
bía en Galicia estaba baixo os
privilexios da Igrexa. O mun-
do eclesiástico dende o arce-
bispo de Santiago até o últi-
mo crego de aldea apostaron
polo carlismo, non só de xeito
teórico, senón polo máis béli-
co. Teño contabilizados até
máis de 50 cregos que morre-
ron coas armas na man, de-
fendendo o ideal carlista. A

Xosé Ramón Barreiro, historiador

‘O carlismo galego fracasou por falta d
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de torturador, de ser un home
que dicía cousas tan esaxera-
das coma cando os paisanos
cortaban o toxo para as caba-
lerías que na estrume ían ca-
chos dos liberais.
FFooii  uunnhhaa  gguueerrrraa  mmooii  ccrruueennttaa......
Dende logo que si, que foi un
guerra moi sanguinaria por
ambos bandos contendentes.
Foi unha Guerra Civil moi
cruel. Os exemplos sobre a
súa brutalidade son moi soa-
dos e até escabrosos. Un caso
singular é o dun dos líderes
carlistas máis importantes
coma era o caso de Don Anto-
nio López. O seu corpo foi
mandado cortar en cachos
para distribuílos por distintos
puntos de Galicia. Unha per-
na enviárona a un sitio, un

los. Tamén na comarca chai-
rega traballou de xeito moi
significativo o presidente da
Xunta carlista, que se chama-
ba Martínez Villaverde. Este
último deixou escrito un dia-
rio no que daba conta de co-
mo se xuntaban 30 ou 40 ex-
pedicionarios e cales eran as
accións que tiñan planeadas. 
EEnn  qquuee  oouuttrrooss  ssiittiiooss  ddee  GGaalliicciiaa
aaccaaddoouu  ffoorrzzaa  oo  ccaarrlliissmmoo??
Na zona de Tui e o Baixo Miño
houbo un xefe carlista que se
chamaba Guillade, un home
dunha gran crueldade. De fei-
to, durante moitos anos, a súa
mítica figura foi utilizada po-
las nais e as avoas para asustar
os nenos. Dicíanlles cousas
coma: aí vén o Guillade! Este
persoeiro tiña unha gran sona

causa carlista, de feito tivo un-
ha importante partida de ho-
mes que apoiaban o move-
mento liderado por Don Car-

outra clase social que apoia o
carlismo é a fidalguía vincu-
leira, os herdeiros dos pazos
que temían que a revolución
liberal trouxese a perda do
seu poder xurisdicional coma
pasara en Francia e sobre to-
do a perda dos seus intereses
económicos. 
CCaall  ffooii  aa  ppoossiicciióónn  ddoo  ppoobboo??
Eu sosteño que o carlismo fra-
casou en Galicia porque o po-
bo non se incorporou. Manti-
vo unha posición de neutrali-
dade grande. Esta tese miña
vai en contra do que se viña a
soster até agora, segundo a cal
o carlismo fora moi popular.
Cando defendín a tese contra-
ria, causou un certo proído
historiográfico. Hoxe en día
todos os historiadores están
de acordo en que o carlismo
contou co apoio popular en
Navarra, o País Vasco e nal-
gúns outros sitios, pero no ca-
so de Galicia, Cataluña ou As-
turias o apoio do pobo foi mí-
nimo.
AA  qquuee  ssee  ddeebbeeuu  eessaa  nneeuuttrraalliiddaa--
ddee  ppooppuullaarr??
Debeuse principalmente a
que ao pobo non se lle perdía
absolutamente nada. Esta cir-
cunstancia, a neutralidade
popular impediu que os car-
listas puidesen forxar un Exér-
cito popular coma si houbo
no País Vasco. Era unha loita
por unha defensa duns intere-
ses moi concretos entre gru-
pos significativos, que loita-
ban por manter uns privile-
xios aos que as clases popula-
res eran moi alleas. Por iso foi
moi fácil que no noso país o
Exército oficial derrotase con
relativa facilidade os grupos
carlistas.

AAss  bbaattaallllaass..

AAss  bbaattaallllaass  ddeesseennvvoollvvéérroonnssee
nnoo  mmeeddiioo  rruurraall......
Efectivamente. A guerra foi
sempre na zona rural, a onde
primeiro chegaban as expedi-
cións carlistas. Os exemplos
máis claros que temos son os
da comarca da Terra Chá e ta-
mén na de Arzúa. Na Chaira
foi moi importante a función
desenvolvida por un tal Pardo,
que fixo grandes achegas a

CULTURA.29.

brazo para outro e a súa cabe-
za expuxérona na Praza do
Obradoiro, en Santiago de
Compostela. É un dos exem-
plos máis significativos das
atrocidades que se comete-
ron nos tempos das guerras
carlistas.
VVaallllee  IInncclláánn  xxaa  eessccrriibbiirraa  ssoobbrree
oo  ccaarrlliissmmoo  ggaalleeggoo......
Unha das visións máis acerta-
das do que ocorreu foi preci-
samente a que ofreceu Valle
Inclán, que na súa “Triloxía
carlista” acerta de pleno co
que foi ese movemento políti-
co en Galicia. Di que xuntou
cregos e fidalgos para recadar
fondos para os partidarios de
don Carlos sen moito éxito.
Define esta situación sinalan-
do que na nosa terra non hou-
bo un incendio senón unha
labarada de lume en Chanta-
da e outras na Terra Cha e no
Baixo Miño
QQuuee  ffooii  ddoo  ccaarrlliissmmoo  nnoo  ssééccuulloo
XXXX??
A comezos do século XX o car-
lismo, aínda a pesar de perder
tres guerras civís, convértese
nunha especie de confraría
relixiosa alimentada polo cle-
ro nas sacristías, pero sen con-
sistencia ningunha. A súa pre-
senza non era moi popular.
Unicamente gaña algo a partir
de 1936 cando son chamados
a “salvar España”. No lugar do
Estado no que terá máis im-
portancia é en Navarra.
TTiivvoo  aallgguunnhhaa  iimmppoorrttaanncciiaa  oo
ccaarrlliissmmoo  nnaa  GGuueerrrraa  CCiivviill??
Realmente, o carlismo galego
ten moi escaso peso entre
1936 e 1939. Constitúese unha
pequena lexión na que estivo
José María Castroviejo, pero
con moi escasa efectividade.
Quedou coma unha especie
de memoria histórica, princi-
palmente nos pazos. Alí gar-
dábanse agochados os retra-
tos de Don Carlos VII e pouco
máis.
QQuueeddaa  aallggoo  ddoo  ccaarrlliissmmoo  nnooss
nnoossooss  tteemmppooss??
Quedan as lembranzas da épi-
ca, das batallas, moitas das ca-
les foron transmitidas oral-
mente. Pero o movemento
político carlista desapareceu
definitivamente hai moitos
anos.�

rfalta de apoio popular’
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En Sancobade (Vilalba), unha vella cruz de ferro sobre unha chanta de pedra recorda

aos caídos na batalla entre carlistas e o exército procedente de Lugo e Parga.  A. CENDÁN

’’Teño contabilizados
até máis de 50 cregos
que morreron coas armas
na man, defendendo
o ideal carlista”

’’O corpo de Antonio López,
un dos líderes carlistas, foi
cortado en cachos, unha
perna enviárona a un sitio,
un brazo a outro e a cabeza
expuxérona no Obradoiro”

’’Unha das visións máis 
acertadas do que ocorreu
foi precisamente
a de Valle-Inclán”
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unha corrente de pensamento
que, na novela de Alberto Canal,
ten moito peso.

O ambiente da vida relixiosa,
tan ríxido, opaco e autorregula-
do, serve de escenario humano,
de labirinto (tamén físico) no cal
inserir unha trama detectivesca
que convide á reflexión sobre a
mesma vida e temas transcen-
dentais adxacentes. N´O nome
da rosa, No Código da Vinci (o
best seller de Dan
Brown foi o detonador
definitivo desta eclo-
sión) ou aquí, nesta de
Alberto Canal. A Cone-
xión Tubinga desen-
vólvese fundamental-
mente intramuros do
Seminario de Auria
(Ourense) e ocasional-
mente en Tubinga ou
en cenobios (Fonte
Avellane de Santacro-
ce, San Bernardo). A
obra presenta unha
trama na cal a ortodo-
xia (Ratzinger, o actual Papa, co-
mo o seu máis coñecido expo-
ñente) trata, non reparando
moito nos medios, de eliminar a
influencia e actividade da teolo-
xía da liberación, de calquera te-
oloxía revisionista. Un deses te-
ólogos condenados é o suízo
Hans Küng, autor do citado
Existe Deus?, libro proscrito no
Seminario onde estuda Tito
Besteiro, alumno aplicado,
afeccionado a ler filosofía e de
mente inquieta. Coa desapari-

crítica
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A estrea de novo século trouxo
tamén, de ganchete calado, un
agromar de títulos que teñen
que ver directamente coa figura
de Xesús Cristo e todo aquilo que
a rodeou. No ronsel desta ferven-
za, que para sermos exactos de-
bemos comezar
no século XX,
un bo momen-
to sería a descu-
berta dos ma-
nuscritos de
Qram, que ilu-
minarían unha
visión do cristianismo deica en-
tón condenada, un reformula-
mento que a posmodernidade e
o nihilismo posterior á segunda
gran guerra habían afortalar na
procura dunha nova transcen-
dencia. Mesmo filósofos como
Derrida, Vattimo ou Rorty ache-
garon o seu aquel, e, por suposto
tamén a teoloxía tentou adaptar-
se ao novo escenario, velaí  o
Existe Deus? do suízo Hans
Kung, libro que ocupa lugar cen-
tral nesta novela, Conexión Tu-
binga, finalista do Xerais, coa que
Alberto Canal se estrea.

Hoxe non resulta difícil, todo
o contrario, achar na oferta dos
trinques títulos e máis títulos de
xinea relixiosa que, vía ensaio,
vía historia, vía narrativa ficcio-
nal con doses das anteriores,
nos achegan unha visión revi-
sionista do fenómeno Xesús
Cristo. Inclusive críticos como
Harold Bloom non resistiron a
tentación (Jesus and Yahweh:
The Names Divine, 2005), nin o
mesmo neto de Albert Camus
(David Camus: Les Chevaliers
du Royaume, ao que seguirá
Morgennesneste mesmo 2008,
como parte do proxecto Roman
de la Croix)),nome que nos pon
en contacto co existencialismo,

Sobre todo se temos en conta a
mocidade dos oitenta que se le
nos discursos novelescos dos
oitenta, tan modernamente
nihilista. Evidentemente, cada
mundo novelesco é autónomo
e de paso digamos que, no que
respecta a Conexión Tubinga,
alén do dito, a credibilidade da
trama e das personaxes non se
resente. Porén, como mínimo
merece unha reflexión o feito
de que a narrativa última sobre
os oitenta, pensemos, por
exemplo, en L´aficche rougede
Mario Regueira, ten tendencia a
ser un unha narrativa que rei-
vindica as ideas.

O rico mundo reflexivo que
alimenta Conexión Tubinga
parte de nomes como Jean Paul
Sartre, Nietzsche, Erich Fromm,
Hegel ou o propio Küng. Parte
de aí para chegar a un mundo de
ambicións e mesquindade no
cal non importa a razón, senón
as relacións de poder estableci-
das e, en defintiva a complexa
adaptación á vida dun colectivo
como o relixioso, obstinado en
negar, e criminalizar co inferno,
todo o relativo á felicidade que
teña que ver co meirande regalo
de Deus: o noso corpo.�

Xosé M. Eyré

A recente concesión do premio
Nobel a Jean Márie Gustave Le
Clézio propicia a recuperación
por parte de Xerais deste libro
–editado por primeira vez en
1987–, a única
mostra, polo de
agora, da narra-
tiva do autor
francés á que
podemos acce-
der en galego.
Mágoa que non

Marta Dacosta

L endo aquí e alá, dei, a través
do Levantador de Minas,

cuns interesantes artigos que
reflexionaban sobre a necesida-
de de publicar e as lamenta-
cións dos escritores e as escrito-
ras, por veces máis ou menos
narcisistas, máis ou menos pre-
tendidamente malditos.

Entón, volvín reflexionar de
novo sobre os paradoxos do
(des)equilibrio literario, po-
ñendo argumentos en cada la-
do dunha balanza que nunca
consigo equilibrar. Porque,
dalgunha maneira, todas que-
remos ver o noso texto nalgún
tipo de soporte, mesmo quen
di que non... Cheguei á conclu-
sión de que precisamos ver o
texto publicado, de que deve-
cemos por ver a cara dos lecto-
res, a ser posíbel de satisfac-
ción. Hai en nós a impaciencia
de vérmonos recoñecidos, de
ser visíbeis... aínda que, ás ve-
ces, non deamos reparado nos
límites do aceptábel. E é lexíti-
mo, buscar recompensa a tan-
to esforzo.

A miña opinión sobre al-
gunhas cousas foi mudando,
se cadra porque cada vez me
debo máis tempo, porque cada
vez a paciencia é máis cara, e os
días pasan sen que me encon-
tre coas palabras, nin co ritmo
necesario para seguir cultivan-
do o que tanto amo. Por iso as
reflexións sobre a profesionali-
dade foron mudando, porque
cada vez teño máis necesidade
de tempo e máis consciencia
de que sen dedicación non é
posíbel chegar até a antesala
da nosa utopía privada. Mais
aínda así considero os límites
da profesionalidade, que é o
debate seguinte: a conciliación
da necesidade e das débedas,
como construír o edificio da
dignidade e manter a súa es-
trutura ao longo dos anos. Se é
posíbel, e como debemos in-
terpretalo. �

PUBLICAR 
OU NON

’’

NARRATIVA.

Intriga
no seminario

Conexión Tubinga
AAuuttoorr::  Alberto Canal.

EEddiittaa::Xerais.

’’Hai en nós a impaciencia
de vérmonos recoñecidos,
de ser visíbeis... ”

ción do título de Kung, vaise ver
envolto nun sarillo de intrigas
no que están implicados os
seus mestres e titores, que te-
ñen como pano de fondo esa
loita relixiosa, na cal o revisio-
nista Kung defende a existencia
de Deus e tamén a apertura da
igrexa á muller, a insensatez do
celibato e outras cuestións can-
dentes que a ortodoxia da Igre-
xa se nega a sequera debater,

como, por exemplo, o
sexo e o control da na-
talidade.
É dicir, trátase dunha
novela con evidentes
maneiras de best seller
á moda, o que resulta
decisivo tanto para ben
como para mal. Para
ben, porque contribúe
a que o discurso sexa
ameno, a que a intriga
da trama atrape o lec-
tor. Para mal, porque
eiva o desenvolvemen-
to dalgunhas instan-

cias narrativas ou ben inflúe en
que a súa concepción sexa tópi-
ca en exceso. É o caso, aquí co-
mo en O xardín das pedras flo-
tantes, recentemente comenta-
do nestas páxinas, das persona-
xes. Ambas novelas transcorren
nos anos oitenta. Na de Alberto
Canal, boa parte deles son estu-
dantes seminaristas, que por
moi bos estudantes que sexan,
ás veces non resulta doado cre-
los como entes portadores de
fondura de xuízo semellante.

’’Trátase
dunha novela
con evidentes
maneiras
de best seller,
o que resulta
decisivo
tanto para ben
como
para mal”

LIBRARÍAS CONSULTADAS:Cartabón (Vigo);Couceiro (A Coruña);Michelena (Pontevedra);Pedreira (Santiago);Torga (Ourense);

Central Libreira (Ferrol); Andel (Vigo); Escolma (O Carballiño); Sisargas (A Coruña).

Mondo e outras historias
AAuuttoorr::    J.M.G. Le Clézio.

TTrraadduucciióónn::  Raquel Villanueva.

EEddiittaa::Xerais.

Os paraísos
perdidos

Alberto Canal. JOSÉ PAZ
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o equilibrio ecolóxico, social e
mesmo cultural, mais en nin-
gún momento caen nas beatas

receitas de salvación
mística. Apuntan á
necesidade de reava-
liar os vínculos entre o
home e o seu contor-
no, de vencer a pobre-
za espiritual na que vi-
vimos inmersos, mais
constatan con realis-
mo a dificultade de
superar a agresivida-
de do modelo de de-

senvolvemento occidental.
Velaí por que os contos deste
volume son tenros mais non
optimistas, poéticos mais non
ilusionantes. Lullaby, o segun-
do dos relatos, pode ser un
magnífico exemplo: nunha
chiscadela shakesperiana, a
protagonista atopa un enclave
que lembra a edénica illa do
Próspero de A tempestade…
co seu lado escuro –Calibán
incluído– asexando no medio

CULTURA.31.

haxa máis, porque sobre posuír
moitas virtudes literarias, as no-
velas de Le Clézio adoitan ser
moi ben recibidas polos lecto-
res. A lectura de Mondo e outras
historiaspermite recoñecer al-
gúns dos elementos que o fan
tan popular no seu país. 

Le Clézio comezou a súa ca-
rreira en 1963 –con Le proces-
verbal– explorando as posibili-
dades dos vieiros acabados de
abrir, daquela, polos escritores
do nouveau roman: unha de-
sorientadora ambigüidade da
voz narradora, unha constru-
ción dos personaxes allea á psi-
coloxía tradicional, unha aten-
ción aos obxectos que impreg-
naba todo o relato dunha frial-
dade case documentalista…
Non embargante, mediada a
década de 1970, as súas nove-
las comezaron a deixar claro
que as preocupacións do autor
eran moi diferentes das que
inspiraban a Robbe-Grillet ou
Marguerite Duras. O estilo das
novas obras deixaba en sus-
penso a experimentación para
devir máis lírico, máis coloris-
ta. Le Clézio, ao mesmo tempo,
comezaba a reflexionar sobre
as ameazas a que nos abocaba
a hipertecnoloxización da civi-
lización. 

Mondo e outras historias
pertence a este período de
transición e prefigura o que se-
ría un dos seus meirandes éxi-
tos de vendas, Désert. Os oito
relatos contidos nesta colec-
ción amosan unha concepción
case épica do ser humano na
súa relación coa natureza. Un-
ha visión que lle debe moito ao
mito do ‘bo salvaxe’ e que bebe
igualmente do imaxinario cul-
tural das múltiplas civiliza-
cións non occidentais visitadas
polo incansábel viaxeiro que é
o autor. Os mozos e mozas que
protagonizan estas historias
simbolizan o que a moderni-
dade industrial extraviou. Vi-
ven experiencias que lles abren
as portas a un vínculo privile-
xiado co mundo natural, per-
mitíndolles albiscar unha vida
liberada das hipócritas atadu-
ras sociais e da hipertrofiada
obsesión polo progreso mate-
rial. Unha especie de sabedoría
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telúrica os ilumina durante o
tempo que dura esa vivencia,
revelándolles –e, daquela,
amosándollas tamén
ao lector– as desapro-
veitadas posibilidades
dunha existencia máis
acorde cos ritmos na-
turais do universo. 

Estas historias de
harmonía coa nature-
za e de comuñón case
panteísta co cosmos
corren o risco de caer,
no mellor dos casos,
na previsibilidade inxenua ou,
no peor, no apostolado new
age. Mais o autor e demasiado
bo escritor para permitir que
se lle derruben tan doadamen-
te as cartas. En primeiro lugar,
Le Clézio pode ser un lírico pe-
ro, decididamente, non é un
romántico. As súas descricións
do “paraíso perdido” tenden a
mostrar –por contraste– deter-
minados aspectos da nosa ci-
vilización que poñen en perigo

da beleza. O lector avezado sa-
berá recoñecer as similitudes
coas mellores novelas de
Saint-Exupéry.

Por outra banda, Le Clézio
manifesta o seu amor pola na-
tureza –e hai que advertir que
baixo este concepto se inclúen
os seres humanos– cunha pro-
sa verdadeiramente eficaz. A li-
ña narrativa –seguramente co-
mo froito do “adestramento”
nas técnicas do nouveau ro-
man– proxéctase con verda-
deira austeridade e transpa-
rencia: a acción avanza direc-
tamente sen apenas digre-
sións, as circunstancias que a
arrodean non son explicitadas,
as relacións entre os persona-
xes debúxanse sen necesidade
de diálogos superfluos. As des-
cricións, pola contra, desco-
bren un observador agudísimo
que sabe reflectir os estímulos
da paisaxe con morosidade e
gran riqueza de detalles senso-
riais: as definicións dos distin-
tos momentos de luz solar uti-
lizadas como elemento expre-
sivo, por exemplo, constitúen
un auténtico pracer para o lec-
tor. Esta combinación de asce-
tismo e exuberancia tece o fío
polo que discorren unhas his-
torias cunha anécdota argu-
mental mínima pero impulsa-
das por un enérxico e emocio-
nante pulo vital. 

Cabe sinalar que, precisa-
mente, esta necesidade de de-
senvolvemento, de amplitude,
semella xogar a favor de Le Clé-
zio: son os contos máis longos
(Mondo, Os pegureiros, Lu-
llaby) os que deixan maior
pouso no lector, os que crean
unha narrativa máis vigorosa e
absorbente. Pola contra, os
máis curtos (A roda de auga,
Xente no ceo) son os que máis
perigosamente se aproximan a
esa liña que separa o lírico do
cursi, o contemplativo do ba-
nal. Afortunadamente, o oficio
do autor logra salvar os atran-
cos e remontar o voo na maio-
ría dos casos. Quen queira go-
zar dun monllo de relatos en-
cantadores escritos con pericia
e sensibilidade ten neste libro a
súa oportunidade.�

Manuel Xestoso

Platon e Freud en galego. Teresa

Amado e María Xosé Noia asinan

respectivamente as tradución de

Teeteto ou do coñecemento de Pla-

tón, e as Conferencias de introdu-

ción á psicanálise de Sigmund

Freud, que veñen de publicarse

dentro da colección 'Clásicos do

pensamento universal', editada pola

USC e a Fundación Caixa Galicia.�

’’Sonos contos
máis longos
os que deixan
maior pouso
no lector”

CONTADELIBROS.
Gide en galego

Laiovento publica Os alimen-
tos terrestres e Os novos
alimentos,de André Gide.
Considerada a primeiros de
século XX como un dos mello-

res libros do
momento, os
textos a
medias narra-
tivos a medias
poéticos expli-
can
perfectamente

as arelas literarias do autor
francés. A tradución e o prefa-
cio son de Suso Pensado.

Pésimo estudante

Daniel Pennac publica Mal de
escola,a medias autobiografía
a medias reflexión sobre o
sistema educativo. O autor, en-
saísta de éxito no seu país e
famoso polas súas achegas á
didáctica da literatura, foi un
pésimo estudante cando ado-

lescente, tanto
que chegou a
preocupar a
súa nai. E a pe-
sar diso,
acabou
convertido en
literato

recoñecido e profesor. Edita
Xerais. A tradución é de Xavier
Senín e Isabel Soto. 

Profunda Nápoles

Montedidio, de Erri de Luca, é
unha novela que transcorre no
barrio napolitano do mesmo
nome. A través dos ollos dun
adolescente que se inicia na vi-
da, o autor italiano explica co-
mo se vivía nas décadas do

1950 e 1960, a
socialización a
través do
italiano dunha
sociedade cuxa
fala natural era o
napolitano e a

propia consciencia dunha
cidade única na península Itá-
lica. Traduce Cristina
González. Edita Rinoceronte.�

Jean Márie Gustave Le Clézio.
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Luís Valle Regueiro gaña oCaixanovade Poesía.A súa obra A caída foi

escollida entre máis de 60 orixinais. O xurado, composto por Luís González

Tosar, Anxo Angueira, Elvira Riveiro, Miro Villar e Ramón Nicolás, valorou a

"coherencia estética e un equilibrio estrutural próximo ao minimalismo ex-

presivo". Salientaron tamén "o tratamento que fai o autor da poética do ínti-

mo cun suxestivo repertorio simbólico e un rexistro lingüístico contido pero

escolleito". O premio está dotado con 12.000 euros e a publicación da obra

na colección "Arte de trobar", editada polo Pen Clube.�

sólita; teoricamente é unha his-
toria tipo road movieamericana,
con temática, xeitos e modos
americanos; na práctica é unha
coprodución a tres bandas:
Hong Kong, China e Francia,
que, de quita as filmacións da se-
gunda unidade, isto é, as partes
de paisaxe, podería estar  inte-
gramente rodada en estudio. 

Por outra parte, o director,
gañador xa dunha palma de
ouro en Cannes e especialista
en artes marciaIs cinematográ-
ficas, tan doadas para os estu-
dios hongkoneses, achega nes-
ta incursión intimista o ángulo
de visión literario, que tanto pa-
rece gustar aos directores orien-
tais (expertos, consultar wikipe-
dias e similares), e máis diría,
ese estilo literario que ten unha
grande débeda con Paul Auster. 

Polo tanto, estaríamos aquí
diante dunha obra narrada cos
mesmos esquemas que a litera-
tura actual máis “paulausteria-
na”. Hay unha historia que con-
tar, pequena ou grande, e logo
hai un estilo narrativo; por unha
parte está a historia en sí mesma
e logo o adobo, a narración pura,
a descripción do clima, a xeogra-
fía, o ambiente, o punto de vista,
as pequenas cousas que arrode-
an o cerne narrativo. Así pasa no
“paulausterismo” e así o enten-
den estes directores orientais. 

A historia aquí son en reali-
dade tres historias enganchada
por un fío que
mantén a pro-
tagonista, un-
ha fotoxénica
Norah Jones
(que se parece
cada vez máis
ao seu pai, o
Ravi Shankar)
e sostida por
un pequeño
grupo de
magníf icos
actores, case
todos cana-
dianos ou bri-
tánicos; esas
tres pequenas historias, real-
mente tres contos de curto ta-
maño, están submerxidas na
salsa narrativa, a que en Paul
Auster sería descripción (xeral-
mente de Nova York e as

convencional utilizase
distinto ancho de  pin-
celada. E así que, nunha
primeira lectura, pode-
mos observar as dife-
rentes pegadas con di-
versas gorduras de ma-
terial, que provoca que
a novedosa textura nos
atraiga. Logo, sobre
destas texturas Alain
Magrí, dispón unha
pintura metálica que,
por veces, lembra as
imprimacións dos Po-
llock, ou Tobey, polos seus cho-
rreos miúdos, e outras veces bus-
ca efectos novos utilizando es-
prai de cores metálicos, que lle
dan un aire de posmodernidade
tecnolóxica. Como en toda a súa
obra anterior, a cor é una das ca-
racterísticas sobresaíntes.

Como artista non deixa de
lanzar unha mensaxe que, non
só se pode ler nas texturas que
produce a espuma de poliureta-
no, pois, ademais de engadirlle
pintura, dispón unha batería de
artefactos tratando de contex-
tualizar as obras, como no cadro
Tiempo muerto en el bazar chi-
no,con reloxos de area, ou nou-
tros nos que introduce alimento
para ratos, ou céspede artificial,
mesmo un sinfín de falsas pe-
dras preciosas, para nos falar da
dualidade do real. A súa obra fala
da eterna transformación que se
produce no planeta. Como os

Alain Magri (Toulouse 1942),
volta a presentar obra, despois
de tres anos, na galería Pardo
Bazánda Coruña. Magrí, cando
expón non deixa indiferente. A
súa obra ou se admira ou se re-
nega dela. Pero ninguén esque-
cerá o esforzo creador do artista,
do que fai gala en cada mostra.
No 2000, ofrecíanos unha inves-
tigación sobre da arte clásica coa
axuda do ordenador, e no 2005
ía máis aló, creando directa-
mente co pincel e cos píxeles. E
aínda se aventuraba máis, dei-
xando o espectador que acabase
materialmente a obra ao seu
gusto. Desta vez a oferta é máis
sorprendente. Magrí é un artista
redundantemente creador.

A oferta que nos fai volve ra-
char cos moldes do que coñece-
mos como pintura ou como es-
cultura. Investiga novos campos,
amparándose en materiais e téc-
nicas de hoxe. Xa non emprega o
lenzo, o convencional soporte do
que nin as máis variadas vangar-
das foron quen de escapar. A
obra é o soporte. Para iso empre-
ga espuma de poliuretano, dada
con compresor,  polo que a obra
xa non ten nin por que ser cadra-
da, nin redonda. Toma a forma
que o artista quere. Nesta mostra
nótase como vai do convencio-
nal  cadrado, no que a lembranza
do pop salta á vista, pola impor-
tancia da cor e da xeometría, a
unha obra que alcanza a domi-
nar o espazo, como unha verda-
deira escultura. Sendo fácil para
nós, os galegos, relacionar algún
dos seus traballos cos retablos
barrocos das nosas igrexas. 

O plástico dase en diferentes
grosores, coma se nun cadro

materiais que se fixeron
para un uso e que por
medio da arte transmi-
ten outra realidade,  que
permite que sexan lidos
nun duplo sentido.
Soporte, cor e engadi-
dos, poden ser as carac-
terísticas desta propos-
ta de Alain Magri. Cal-
quera destas tres carac-
terísticas son novedo-
sas, dentro da arte que
hoxe se fai na Galiza,
polo que esta exposi-

ción non deixará indiferente os
amantes da arte.�

Xesús A. López Piñeiro

Chega, con certo retraso, esta
película que abriu Cannes deste
ano, e ofrece unha proposta in-

crítica

CONTADEDISCOS
Pontejazz Big Band
Título: Pontejazz Big Band.

Autor: Pontejazz Big Band. 

Edita: Free Code Jazz Records.

Primeiro disco da Pontejazz
Big Band, un proxecto do
Seminario Permanente de Jazz

para o XV
Festival Inter-
nacional de
Jazz de Ponte-
vedra.
O traballo rea-

lizouse baixo a dirección musi-
cal de Carlos Azevedo, quen
asina a composición e os
arranxos de todos os temas.
Nel reúnense ademais dalgúns
dos músicos do país, novas
figuras do jazz peninsular. 

A banda sonora
de Valdeorras
Título: Pradolongo.

Autor: Zeltia Montes. 

Edita: Vía Láctea Films.

Xa está á venda a banda sonora
orixinal da longametraxe
Pradolongo, do director
Ignacio Vilar, asinada por

Zeltia Montes.
Inclúe a
revisión do
clásico Quen
puidera

namorala, de Luis Emilio Bata-
llán. A película, rodada integra-
mente en galego na comarca
de Valdeorras e protagonizada
por Rubén Riós, Tamara Cano-
sa e Roberto Porto, tamén se
pode adquirir en DVD.

Vigo ye-yé
Título: Vigo ye-yé.

Autor: Varios. 

Edita: Pai Música.

A discográfica Pai Música vén
de reunir en Vigo Ye-yévinte
temas dalgúns dos grupos dos
sesenta que marcaron unha

época da vida
viguesa. O dis-
co inclúe así
cancións de
Los Condors,

Los German’s, Los Golpes, Los
Lejanos, Los Stags, Los
Temples, Los Watios, Los Zue-
cos, Carlos Mateo e La
Comisaría.�

’’Emprega
espuma de
poliuretano,
polo que a
obra xa non
ten nin
por que ser
cadrada, nin
redonda”

ARTE.

Sorprendente
Alain Magri

Alain-JP-Magri,
uno visibilidad cero
LLuuggaarr::    Galería Emilia Pardo Bazán (Emi-

lia Pardo Bazán 3, baixo), A Coruña, de 19

a 21h (sábados de 12h30 a 14). Até o 9

de xaneiro.

CINEMA.

Unha película
ao estilo Auster

My blueberry nights
DDiirreecccciióónn,,  CCoogguuiioonniissttaa  ee  CCoopprroodduu--

cciióónn::  Wong Kar-Wai.

MMúússiiccaa::  Ry Cooder.

FFoottooggrraaffííaa::  Darius Khondji.

EElleennccoo:: Norah Jones, Jude Law, David

Strathair, Rachel Weisz, Natalie Portman,

Chna Marshall.

Unha das obras de Uno visibilidad cero.

>>>

Luís Valle Regueiro
[no medio] .

’’Na narrativa
circunstancial,
lenta,
demorada,
recreadora
de efectos
plásticos,
radica
o perigo
da película”
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serve ao autor dunha novela pa-
ra demostrar a súa  importancia
literaria. Poderíamos resumir
que esta é unha película con for-
mato de novela de peto, barata e
sen máis pretensións que pre-
sentar historias con estilo.

P.S. Con esta manía de non
traducir os títulos (deben que-
rer converternos en bilingües
ingleses) o espectador medio

queda sen saber que o nome da
película fala desa torta de aran-
dos que é o “leit motiv” das noi-
tes da película.

PROPOSTA:De novo recorro
á banda sonora, é realmente in-
teresante, e, de paso, regalar po-
lo Nadal algún libro en vez de
tanta parvada inútil como esta-
mos condenados a comprar.�

J.A. Xesteira

pequenas cousas que in-
teresan ao conto) aquí toma o
corpo da cámara, abondosa en
longos e demorados planos fil-
trados por espellos e vidros, ra-
lentización da imaxe, case pe-
trificada, e utilización dos ob-
xectivos macro para ocupar
cunha pequena manchiña de
xeado os beizos da protagonis-
ta enchendo toda a pantalla. 

E nesa narrativa circunstan-
cial, lenta, demorada, recreado-
ra de efectos plásticos, radica o
perigo de toda a película. As tres
historias interesan polo que
contan, a maneira de contalas
pode gustar ou non (personal-
mente penso que hai exceso de
forma e defecto de fondo). O re-
sultado final poderíamos dicir
que é positivo, pero nestas cou-
sas, como en todo, os gustos
van por barrios. 

As intencións do director, con
todo, veñen sustentadas por al-
gúns puntos importantes, agás
das xa mencionadas interpreta-
cións. A saber, a banda sonora,
con toques facilmente identifi-

cábeis do mestre Ry Cooder e
cancións ben escollidas, incluída
a que abre o filme, cantada pola
propia Norah Jones (e unha ver-
sión da outra gran cantante do
jazz actual, Cassandra Wilson,
de  “Harvest Moon”, de Neil
Youg). E a outra pata que aguan-
ta a película, a fotografía, que im-
prime ese ritmo narrativo e nos
vai “contando” todo iso que lle

ANOSATERRA
31 DE DECEMBRO DE 2008 - 8 DE XANEIRO DE 2009

Som do Galpom grava en xaneiro
o seu primeiro álbum.Os gañado-

res da última edición do concurso

Nsaio no Camiño gravarán durante

o mes de xaneiro no estudio Casa de

Tolos de Gondomar o seu disco de-

but. En febreiro de 2009 poderase

escoitar un adianto do novo de Gael

e Brais de Esteban, Xurxo e Aitor Gar-

cía e Alejandro Castro.� V
IK

I G
A

R
C

íA

Xosé Antonio Perozo

O consumo non caeu na
festa do Nadal. Ninguén

sabe que vai suceder na suba
de xaneiro cando cheguen aos
fogares as liquidacións das tar-
xetas de crédito, pero contra
todo prognóstico non descen-
deron as vendas de alimentos,
de xoguetes e de libros. Baixou
o sector audiovisual, máis en
relación coas expectativas dos
fabricantes que coa realidade
dos consumidores. Así que pa-
sen unhas semanas teremos
estatísticas fiables, pero no
ecuador das festas sabemos
que dous piares tradicionais
de cultura, os xoguetes e o li-
bro, resistiron o furor da crise.
Mesmo aumentou a preferen-
cia pola letra impresa fronte ás
edicións de videoxogos, do cd
musical, películas, consolas,
etc.

Porén, non sei se desde o
punto de vista cultural galego
temos que sentirnos satisfei-
tos. No eido do libro a cultura
galega ocupa un espazo que
crece pero que a todas luces se-
gue a ser minoritario e pouco
atento a acontecementos co-
mo o dos agasallos de Nadal ou
doutras festas que non sexan o
Día das Letras Galegas. Acon-
tecementos sociais como estas
celebracións serven para deca-
tármonos da verdadeira di-
mensión da nosa industria e da
súa oferta cultural, mergulla-
das nun recuncho da realidade
globalizadora. 

No territorio do xoguete a
cultura galega non existe e a es-
pañola sucumbe baixo produ-
tos de gran proxección inter-
nacional, basicamente nortea-
mericanos, cunha importante
presenza e demanda dos rela-
cionados con personaxes de
series de televisión. Ante esta
realidade, dá medo pensar que
o primeiro vehículo de cultura
que recibe o neno ou a nena é
un xoguete. Un soporte, ade-
mais, de gran transcendencia
psicoloxicamente educadora.�

LIBROS
E XOGUETES
’’

Dá medo pensar que 
o primeiro vehículo
de cultura
é un xoguete”

’’

>>>

Escena de My Blueberry Night.
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Lara Rozados
Manuel González, catedrático
de Filoloxía Románica e coor-
dinador do Centro Ramón Pi-
ñeiro dende o 2002, sinala que
antes “había tres seccións: lin-
güística, literatura e antropolo-
xía. Esta última foi a que máis
evolucionou, converténdose
nunha sección de estudos so-
ciolóxicos”.

O proxecto naceu coa idea
de “recuperar o herdo cultural
e coa de crear un centro de re-
ferencia en lingua e literatura”,
explica González. “Contamos
cun bo arquivo medieval. Cal-
quera persoa pode consultar
todos os poemas do Cancio-
neiro de Ajuda ou da Vaticana,
e contrastar os orixinais coas
posteriores edicións, nas súas
versións dixitalizadas”.

Tamén se recuperan revis-
tas editadas en Galiza e Améri-
ca Latina, fundamentalmente.
“Supuxo un labor case detec-
tivesco pescudar nas bibliote-
cas dun e doutro país para re-
compoñer unha serie de pu-
blicacións”. Outra iniciativa
nesta liña é a narrativa recu-
perada: “pon a disposición da
sociedade textos que non tive-
ron éxito editorial, pero que
son importantes dende o pun-
to de vista lingüístico e litera-
rio”. A colección recolle narra-
cións publicadas en revistas
de finais do século XIX e co-
mezos do XX.

Pero, se cadra, a grande in-
novación que trouxo o centro
foron as súas liñas de investi-
gación  lingüística con aplica-
cións informáticas. “Calquera
investigador pode acudir á Bi-
lega (Bibliografía Informatiza-
da da Lingua Galega) e atopar
todo o que hai escrito sobre o
artigo, ou sobre o topónimo
“O Grove”. Outro exemplo

ten construído sobre o Centro,
González defíneo como “un
dos máis rendíbeis que existen,
como demostra o volume de
publicacións: 150 publicacións
en 15 anos, amais de series co-
mo os Cadernos de Fraseolo-
xía, dirixidos por Ferro Ruibal,
que son de referencia  interna-
cional”. 

Outra das críticas que se lle
ten feito ao Ramón Piñeiro é o
solapamento de moitos dos
seus proxectos con outros pa-
ralelos noutras institucións.
Segundo González, membro
tamén do Instituto da Lingua
Galega e secretario da Acade-
mia, “se cadra, o único punto
onde pode haber algunha
confluencia temática é o tra-
ballo que se desenvolve no
CORGA e no TILGA (Tesouro
Informatizado da Lingua Ga-
lega), e nin sequera, porque
tratan espazos cronolóxicos
diferentes. Hai tanto traballo
por facer en materia de lingua
e literatura que sería absurdo
redupricalo”.�

clave é o Corga (Corpus de Re-
ferencia do Galego Actual).
Recolle galego moderno (den-
de 1975 en adiante). A súa
achega é “importantísima pa-
ra a elaboración de estudos de
morfoloxía, semántica...
Amais, a diferenza de outros
corpus, respéctase a grafía ori-
xinal empregada polos auto-
res”.

Por outra banda, o CO-
DOLGA, Corpus Documental
Latinum Gallaeciae, “recolle
os documentos en latín pro-
ducidos tanto dentro de Gali-
za como fóra, con referencia
ao país. A estes corpora súma-
selles unha base de datos de
fraseoloxía con máis de
300.000 entradas.

Do Centro Ramón Piñeiro
saíu tamén o primeiro sinteti-

zador de voz, Cotovía, que ho-
xe funciona na rede. “Hai pou-
cos días introducírono na web
de Medio Rural”, explica Gon-
zález. É un recurso que pode
ser de moita utilidade para
persoas con discapacidade vi-
sual, por exemplo. 

INVESTIGADORES ESTRANXEIROS. O
Centro tamén forma persoal
investigador. Calquera investi-
gador pode entrar en contacto
coas personalidades máis rele-
vantes de cada área e vaise
abrir o acceso de materiais res-
trinxidos. Por outra parte, as
bolsas para investigadores
doutros países contribúen ao
intercambio científico e á di-
vulgación. 

González destaca tamén o
proxecto de terminoloxía Ter-
migal, compartido co semina-
rio de lexicografía da Acade-
mia. “Ningunha lingua mo-
derna que queira seguir os
avances da ciencia pode re-
nunciar a traballar neste cam-
po. Unha lingua que non che-
gue a garantir o seu futuro
neste contexto de automatiza-
ción e información vai ser sen-
tida como non útil, e correria-
mos un risco”.   

En contra da imaxe que se

Comeza o ano
dedicado a Ramón
Piñeiro. Botamos
unha ollada
ás curiosidades
do centro que leva
o seu nome e que
vén de cumprir
quince anos

Con detectives e ordenadores

Manuel González, catedrático de Filoloxía Románica e coordenador do Centro Ramón Piñeiro.

? UERE SABER MÁIS?
CentroRamón Piñeiro para a In-
vestigación en Humanidades
www.cirp.es

Como é de agardar, o Cen-
tro ten prevista unha pro-
gramación especial para o
2009, aínda que non está
pechada. González adián-
tanos xa a edición dun volu-
me de estudos sobre a figu-
ra de Piñeiro, “como funda-
dor de Galaxia, como parla-

mentario, como un dos
promotores do Consello da
Cultura, como filósofo...”
Outro volume será un epis-
tolario do autor e unha ex-
posición de debuxos de Si-
ro, Cen visións de Ramón
Piñeiro, estará en Compos-
tela, Lugo e na Coruña.�

Programación especial

’’Supuxo un labor case
detectivesco pescudar nas
bibliotecas de varios países
para recuperar
publicacións”

[Manuel González]
Coordenador do Centro R. Piñeiro.

’’Unha lingua que non estea
informatizada, en todas as
súas claves, pronto vai ser
considerada inútil”

[Manuel González]
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Entre as funcións desta no-
va entidade figuran o desen-
volvemento dos plans directo-
res do Centro de Arte  Interna-
cional, o Museo dos Nenos e o
Escenario do Obradoiro. Ade-
mais xestionará parte das acti-
vidades transversais da Cidade
da Cultura, é dicir, ocuparase
da xestión da marca, o mer-
chandising e os dereitos de
imaxes así como os espazos
comerciais, as tendas dos mu-
seos e os locais de hostalaría. 

Tanto a titular da Consella-
ría de Cultura, Ánxela Bugallo,
como Urgoiti, coincidiron en
destacar a importancia da in-
corporación da empresa pri-
vada á xestión da Cidade da
Cultura. En concreto, a nacio-
nalista considerou que deste
xeito o goberno galego anticí-
pase a posta en marcha do
complexo que ten como data
de remate das obras o ano
2012.�

M.B.
Vén de constituírse a Funda-
ción Gaias para xestión da Ci-
dade da Cultura. Este organis-
mo, con capital público (49%)
e privado encargarase de de-
senvolver os plans directores
do Centro de Arte Internacio-
nal, o Museo dos Nenos e o Es-
cenario Obradoiro

Quince empresas partici-
parán directamente na xestión
da Cidade da Cultura tras in-
corporarse o pasado 29 de de-
cembro ao padroado da nova
Fundación Gaias, un organis-
mo constituído cun 49 por
cento do capital achegado po-
la Xunta e o restante pola ini-
ciativa privada. 

Así, o padroado, que presi-
de Xoán Manuel Urgoiti, que-
da conformado por represen-
tantes da Xunta de Galicia a
través da Fundación Cidade
da Cultura, e por representan-
tes das empresas Caixa Galicia,

Caixanova, Unión Fenosa, In-
ditex, Fundación Pedro Barrié
de La Maza, Inveravante, Ban-
co Gallego, Grupo R, Gadisa,
Hijos de J. Rivera, Grupo Co-
ren, Epifanio Campo, Mom-
bus, Hijos de J. Barreras e Gru-
po Nossa Terra 21. 

Quince empresas participarán
na xestión da Cidade da Cultura

Xosé Miranda

Noutro mito galego recollido por diversos estudosos en
diversos lugares, sucede o seguinte: “Despois de rema-

tada a guerra entre os anxos, os perdedores foron condena-
dos ao Inferno. Para executar a condena descían cara ao
abismo ordenados en lexións, baixando por unha corda
desde o Ceo (arriba) ao Inferno (abaixo). Cando descía a dé-
cima, San Miguel, por orde da Virxe ou por cansar de ver tal
escabechina de anxos,temendo que o Ceo quedase baleiro,
pronunciou as palabras ¡Sursum corda! (que significa en re-
alidade “erguede os corazóns”, pero non é esa a interpreta-
ción dos narradores orais, como se ve)

”De súpeto pecháronse as portas do ceo e as do inferno.
Os anxos da décima lexión, que baixaban nese intre pola
corda, quedaron suspensos no aire e andan, desde entón,
errantes polo mundo causando estragos de pouca monta.
Son os demos, demiños e demachiños. E aínda pode que os
trasnos tamén andasen na décima lexión. Desde aquela
non deixan de enredar, de facer trasnadas, ou polo menos
non deixamos de apoñérllelas. Lembremos: Das millentas
falcatrúas que non fan e que facemos, ¿a quen se lle bota a
culpa na miña parroquia?... ó  demo”. Noutras palabras, al-
gúns demos foron obra de Deus, outros, obra do Demo, que
é así elevado á categoría de creador, de Deus inverso.

Son nomes do demo ou demos os seguintes: cachano,
cachán, cachizo, democho, demóncaro, demócharo, de-
montre, demoncre, demonche, demoro, demoño, dénca-
ro, deño, diaño, diantre, dentre, denllo, diabo, diabro, peca-
do, rabudo, resalgario, zucio, xan, pedro, patanexo, o das
botas, o das zapatillas, papá xarriña, mafarrico, etc.

Por outro lado, a figura dos Demos gardiáns de Tesouros
fai pensar que non se trata dos demos do Novo Testamento.
Algo do Demo teñen en por si todos os Tesouros e os seus
gardadores, pois se se nomea cousa bendita ou nome de
Santo, Deus ou Virxe, teiman en desaparecer. Se se quere
acadar o Tesouro por desencantamento, fai falla levar cura
que saiba ler no libro máxico, ou sexa, exorcista, e levar ade-
mais canda un “cousas boas”, amuletos benditos. Pero ás
veces o que garda o Tesouro non é un encanto, é dereita-
mente un Demo. “En terras de Ferreira do Incio víronse
apurados de cartos e acordaron falar co cura e que buscase
no Ciprianilloa maneira de facerlle traer riquezas ó Demo
sen ter cargo de conciencia. Foron ó monte Abeneira, fixe-
ron un circo no chan e todos dentro del requiríronlle ó De-
mo polo libro. Apareceulles en figura de soldado.

–¿Que queredes?
–Diñeiro.
–Moi ben. Vou por el ós bancos.
–¡Non, non! ¡Que nos dá cargo de conciencia! Vai por el ó

fondo do mar, que dese non é pecado.
”É sabido que o Demo non entra no mar, así que non lle

gustou, cabreouse e fixo que se puxese a tronar. Deseguido
pasou un tren cargado de ouro, e o Demo, co seu uniforme
militar, púxose a tocar unha gaita toda de ouro. Ai, como non
houbese trato, os tesouros pasaban de largo. O cura, por obri-
galo, quixo seguir lendo no Ciprianillo, pero faltáballe a folla e
non puido ser. Pois o ouro que lles ofrecía o Demo non lles pa-
receu limpo, quedaron sen el. Imos concluír que este primei-
ro tipo de demo é o demo do mito. �

O DEMO DO MITO
’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’Algúns demos foron obra de
Deus, outros, obra do Demo,
que é así elevado á categoría
de creador, de Deus inverso”

Xoán Manuel Urgoiti. A.G.N.
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M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

AAParadanta, a nova
entrega da colec-
ción ‘As Comarcas
de Galiza’ na que

Edicións A Nosa Terra bota un-
ha ollada ao patrimonio natu-
ral galego comarca a comarca,
adéntrase na riqueza natural,
etnográfica e histórica desta
comarca na que se engloban
os concellos de Arbo, A Caniza,
Crecente e Covelo.

Nela viven ao redor de
17.000 persoas que desenvol-
ven a vida profesional no sec-
tor servizos, na industria, na
construción e na agricultura.
Os ríos teñen aquí moito “pro-
tagonismo”, tanto por ser fon-
te de recursos pesqueiros, es-
pecialmente de lamprea, co-
mo por térense convertido
nun dos centros ao redor do
que se desenvolven moitas ac-
tividade de lecer. Neles consér-
vanse, ademais, importantes
monumentos etnográficos,
entre os que destacan pesquei-
ras e muíños, así como ele-
mentos artísticos e pontes.

Como explican os autores do
libro, A Paradanta é “unha co-
marca que acolle importantes
valores naturais, etnográficos e
históricos”. Hai varias rutas si-
nalizadas que conxugan estes
tres aspectos. Unha delas é a de
ruta da Raíña, que vai desde a
Franqueira até a Melón e outra é
a do Viño, que discorre pola bei-
ra do Miño até as adegas.

Ten un relevo “moi irregu-
lar”, “condicionado por gran-
des serras e vales fluviais encai-
xados que caen cara o Miño”.
O seu cume máis alto, o Monte
Faro de Avión (1.151 m.), está
situado na serra do mesmo no-
me e é compartido con Ouren-
se. Nesta serra nacen os ríos
Tea e Deva e nela hai restos
dun pequeno glaciar da última
fase do período Cuaternario

que, como se indica “favore-
ceu o modelado suave que
presenta actualmente”.  

Baixo a coordinación de
Adela Leiro, gran coñecedora
do patrimonio natural galego,
cunha ampla bibliografía pu-
blicada ao respecto, o libro re-
colle 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 activida-
des económicas e lúdicas.

Entre os espazos protexidos
da comarca destacan o río Miño
e parte do curso dos seus afluen-
tes Ribadil e Deva dentro do LIC
Baixo Miño,así como unha par-
te do curso alto do río Tea e o seu

afluínte Alén, dentro do LIC Río
Tea. Nestes espazos existen,
ademais, numerosas fervenzas,

como as da parroquia de Macei-
ra, onde o Tea forma un canón
granítico con diferentes saltos

de auga, a das Caldas, a de Rega-
to de Ponte Piñeiro ou a do Re-
gueiro de Coveliño.

MA A INE.36.ZG

Paradanta, do Suído ao Baixo Mi
Máis de 17.000 persoas viven na
Paradanta, unha comarca na que o río
segue a ter unha importancia capital

COMARCAS DE GALIZA

Porta principal da rectoral de Barciademera e [á dereita] a ermida da Xestosa.

Vista de Crecente e o Miño desde o mirador  de Filgueira, na subida á serra de Moeira, pola estrada de Cortegada á Caniza..  

’’Na comarca viven ao redor
de 17.000 persoas que
desenvolven a súa vida
profesional no sector dos
servizos, industria,
construción e á agricultura”

’’Na serra do Monte Faro
de Avión hai restos dun
pequeno glaciar da última
fase do período Cuaternario
que favoreceu o modelado
suave que presenta
actualmente”

Dúas veces ao ano o Santuario

da Franqueira reúne os fieis e os

devotos da festa nunha das ro-

marías máis destacadas e máis

populosas do país. A tradición

conta que nos montes da Para-

danta apareceu a virxe. A antiga

imaxe, por medo aos musul-

máns, tivo que agocharse nunha

cova do monte até que a topou

unha anciá que andaba co gando. 

Os veciños das parroquias da

Franqueira e de Luneda (ambas

pertencentes ao concello da Cani-

za) reivindicaban a súa propieda-

de. Para resolvelo decidiron colo-

car a imaxe enriba dun carro tira-

do por bois cos ollos tapados. Alí

onde pararon construíuse no sé-

culo VII a primeira ermida.�

A romaría da Franqueira
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elementos que dan conta do
seu rico patrimonio. 

A revolta irmandiña tamén
se fixo forte nas terras do Cas-
telo de Fornelos, no concello
de Crecente. Os campesiños
reduciron a cascallos o edifi-
cio levantado na Idade Media
sobre as ruínas dunha torre
romana. Hoxe só se conserva
a Torre da Homenaxe, na que
se di que Pedro Madruga
mantivo encadeado a Diego
de Muros, bispo de Tui. 

Ao seu redor creáronse di-
versas lendas. Unha delas di
que por debaixo da torre exis-

PEGADAS DA HISTORIA. O paso do
tempo e as diferentes civiliza-
cións que habitaron as terras
que hoxe se inscriben nesta
comarca deixaron a súa pega-
da. Dende a prehistoria, da
que se acharon petroglifos e
restos no concello de Covelo,
pasando pola época dos Césa-
res, coa ponte romana de
Mourentán sobre o río Deva,
no concello de Arbo, até un
monumento conmemorativo
da batalla librada contra os
franceses na Guerra da Inde-
pendencia, a comarca ten ca-
talogados toda unha serie de

ten toda unha serie de túneles
que van dar aos montes da Vir-
xe do Camiño. Outra fala de
dúas arcas, unha cun tesouro e
outra chea de veleno.

Dentro da arquitectura reli-
xiosa da comarca ten especial
interese a reitoral de Barciade-

mera (Covelo),  mandada cons-
truír no século XVII polo abade
Alberto Barreiro, para servir de
parada na importante rota co-
mercial que unía o mosteiro de
Melón coa costa. Todo o con-
xunto abacial inscríbese dentro
do estilo barroco.�

MA AzG
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xo Miño

O río Deva en Mourentáns. Ao pé da ponte romana atópanse os restos de antigos

muíños –algún restaurado– e unha minicentral.

Muíños da Rocha. Unha ruta lévanos a eles e á Espedregada e o monte de San Fins, cun-

has vistas espectaculares. Tamén se pode visitar a canle do Enxeño e a levada de Arbo.

Un dos pratos da comarca
máis afamados é a lamprea.
Pertence a un grupo evolutiva-
mente moi primitivo que se
caracteriza por unha boca en
forma de ventosa. Ten un ciclo
vital que se desenvolve entre
as augas fluviais, onde perma-
necen até adultos e onde de-
sovan, e as mariñas. Con todo,
en 2008 descubriuse que nal-
gúns embalses galegos a lam-
prea adaptárase a vivir unica-
mente no medio fluvial.

A captura da lamprea vén

de vello e xa se conservan
manuscritos da Idade Media
que acreditan a súa pesca,
aínda que probabelmente se
remonte aos romanos. 

Para capturalas, tradicio-
nalmente construíronse as
chamadas pesqueiras ou pes-
cos, típicas do Miño, que con-
sisten nunha serie de muros
que canalizan a corrente cara
un punto onde se colocan as
trampas. Aínda se poden ver
en bastante bo estado algun-
ha destas construcións en Ar-

bo. Nesta zona creouse ade-
mais unha ruta sinalizada de
interpretación delas.

A pesar de todo, a especie
vese ameazada no país pola
construción de encoros, a ex-
tracción de áridos, a conta-
minación fluvial e explota-
ción excesiva. 

O penúltimo domingo de
abril celébrase en Arbo a festa
gastronómica da lamprea.
Cualificada de Interese Turís-
tico Nacional é a segunda
máis antiga do país.�

Lamprea, delicia primitiva
O Miño en Sela. Nas beiras aprrécianse as pesqueiras, construcións para a pesca da lamprea.

Torre de Fornelos, citada en documentos do século XII. Arredor dela hai varias lendas.

Ruta dos muíños
de Arbo

Unha ruta posíbel na co-
marca é a dos muíños de
Arbo, que dá conta da im-
portancia que adquiriu o
cultivo e consumo de cere-
ais no país. O trazado per-
corre o conxunto etnográfi-
co denominado Muíños da
Rocha, que reúne tres
construcións restauradas,
escalonadas, que aprovei-
tan a mesma canle de auga
(muíño do Cu, do Medio e
da Duca). O camiño pode
continuarse até A Espedre-
gada e o monte de San Fins
dende onde se poden con-
templar boas panorámicas
da comarca. A ruta permi-
te, ademais, a visita da can-
le do Enxeño e a levada tra-
dicional de Arbo.�
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Rodolfo Dacuña

HHai ben anos cando
nos xuntabamos al-
gúns dos antigos
alumnos de don Xo-

sé María Álvarez Blázquez, xa
matinabamos na posibilidade
dun ano adicado á súa vida e
obra. Mais tamén eramos
conscientes de que non se da-
ban nin as circunstancias polí-
ticas nin institucionais propi-
cias para tal efeméride.

E digo efeméride porque
para nós, daquela adolescen-
tes, fillos de operarios e peque-
nos propietarios vencellados
maiormente ao sector maríti-
mo, as aulas e sobre todo as ac-
tividades extra-escolares con
don Xosé María supuñan a
descuberta e revitalización
efectiva e sentimental dos va-
lores máis senlleiros do país.

Daquela, o noso universo
basicamente de tradición oral
transido xa polas músicas an-
glo-saxoas de masas (pop-
rock, jazz, grandes musi-
cais…), acrecentábase cas me-
lodías e cancións de raíz popu-
lar e de autor do momento.

Nunha relación académica
de catro anos, o mestre tuden-
se foinos fornecendo, alén da
programación oficial, dunha
información de primeira man
sobre xeografía e historia, lite-
ratura, filosofía e matemáticas.

Por veces tiñamos a sensa-
ción que máis que cursar estu-
dos de grao medio, un estaba
en primeiro de Maxisterio ou
na Facultade de Historia.

Adoitaba entrar paseniño
na aula, pousar o portafolios
nunha esquina da mesa e des-
pois fregar e arrefregar repeti-
damente as súas febles e deli-
cadas mans. Ás veces axustaba
o audífono, insería o cigarrillo

Antonio: “e fomos ficando sós,
o mar, o barco e mais nós”. Pa-
labras prohibidas, introduci-
das como cuestión extra-curri-
cular; marxinal. Así coa boca
pequena, non fora ser...

Numerosas foron as oca-

sións nas que de volta á casa
nos cadrou pasar polo seu lo-
cal de bibliófilo. –Pero este ho-
me cantas horas traballa? –ex-
clamou asombrado o amigo
Carlos Lorente.

E alí estaba el ás tardiñas co

corpo case esvaecido entre
montes de publicacións ao am-
paro da lámpada clasificando,
lendo e parolando co xove Xo-
hán Cabana, de quen nós aínda
non tiñamos noticia poética.

Até logo don José Ma-

na boquilla devagar, e espreita-
ba cara nós.

Concedíanos cinco ou dez
minutos para a leria desorde-
nada, propia dun grupo de até
máis de corenta alumnos. Ás
veces, cando non dabamos
acougado acostumaba petar
cos cotovelos insistentemente
na mesa, e con ton suave –va-
mos ver se nos imos centran-
do, que se non non tiramos
partido. A ver…! –reclamaba.

Visto dende a actualidade,
teño a impresión de que o exer-
cicio docente resultáballe pláci-
do e gratificante, un cambio de
rutina e un complemento á súa
tarefa primordial de documen-
talista-editor-escritor-confe-
renciante e investigador. Faceta
múltiple da súa rica e vizosa
personalidade que só co pasar
dos anos fomos recoñecendo.

Reservaba asemade, os de-
rradeiros dez-quince minutos
de cada clase para o alumnado
formular preguntas e facer re-
flexións arredor da materia da-
da. Gustaba tamén de pedir por
escrito a opinión ao respecto.

Tedes que saber falar e es-
cribir con corrección, dicía.

Nas súas mini-tertulias
(Dúas veces á semana) apren-
díase máis que durante os ha-
bituais 40 minutos de exposi-
ción formal. Tertulias que ás
veces continuabamos durante
parte da hora do recreo. Sendo
as máis das veces o profesor-a
entrante quen lle daba aviso de
que a súa quenda rematara.

Por el soubemos da obra de
López Cuevillas e Bouza Brei;
de Taboada Chivite e Antón
Fraguas. Listaxe de autores
que logo don Virgilio Rodrí-
guez, alén da súa área de lin-
gua e literatura española, am-
pliaba con escolmas de Rosa-
lía, Curros, Pondal ou Manoel

O tempo do mestre
Lembranzas dun alumno de Xosé
María Álvarez Blázquez, no remate do
ano dedicado ao escritor

MA A INE.38.ZG ANOSATERRA
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CONCLÚE O ANO ÁLVAREZ BLÁZQUEZ

Grupo de alumnos nunha escursión a Compostela e Arousa.

>>>
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ría...! Berrabamos breve-
mente dende a porta.

Que hai rapaces! A ver se es-
tudades máis... Non me faga-
des o lacazán, eh...! –resposta-
ba ás veces.

VISITA A ALTAMIRA. Cando pro-
gramabamos a excursión e cea
de fin de curso nunca sabia-
mos cantos profes quererían
vir, mais con don Xose Mª con-
tabamos sempre. Só algún
compromiso insalvábel ou un-
ha mingua na saúde o podían
afastar dunha cita na que el go-
zaba tanto ou máis ca nós.

Ademais de visitar as princi-
pais vilas e cidades do país, cu-
riosa foi a visita que fixemos á
ruta do románico palentino e
ás covas de Altamira. Había
que velo! Pola expresión case
que de devoción e a faciana
iluminada á luz feble do subso-
lo, mesmo semellaba a primei-
ra vez que estaba alí.

Era ese o home que se decla-
raba atraído por todo o tatexan-
te e primixenio; por todo o que
quería medrar e expresarse.

Na súa relación cos alum-
nos mantiña unha actitude se-
ria e sobria, mais non severa
(alomenos eu nunca lla vin);
como cando nos falou do
achádego dun símbolo fálico
atopado pola parte de Donón.
Dígovos rapaces que tiña me-
dio metro... E ao compañeiro
Blanco Martínez non se lle
ocorreu outra: E logo aqueles
homes podían con tanto...?

Entre a gargallada xeral res-
pondeulle: home poder non
sei se poderían...; pero dende
logo pobres mulleres! Non lle
importaba desbarrar un chis-
co se o conto viña ao caso.
Mais deseguido puntualizou
verbo dos cultos animistas e
dos ritos de fertilidade en rela-
ción cos acuíferos terrestres e
mariños, volvendo o asunto ao
rego decontado.

MANIFESTACIÓN DO NAVAL.Nunha
ocasión, coincidindo cunha das
tantas mobilizacións do naval
que transitaba pola avenida de
Beiramar, houbo un apoio es-
pontáneo dun numeroso grupo
de alumnos e persoal sub-alter-
no do centro. Abandonaron o
patio e as aulas saíndo á porta
do Instituto entre os aplausos
do comité de empresa.

A policía (“os grises”), carga-
ran contra todos indiscrimina-
damente; tentando facelo ta-

mén no interior do recinto esco-
lar, e velaí ao mestre de corpo
miúdo e voz firme pedindo falar
co axente ao mando; que esas
non eran maneiras e menos sen
o permiso da dirección.

Mentres iso dicía, e sen per-
derlle a cara nin a ollada ao
sub-oficial en cuestión, alí

mesmo foi abaneado con ru-
deza e ameazado. Até que o di-
rector, un ultra confeso, saíu a
tranquilizar os ánimos.

Lembro que recén morto o
ditador, ao alumno Pombo Fe-
rreiro entráronlle ansias de
arriar a bandeira “rojigualda” do
mastro do patio central e erguer
a “tricolor”. A seguir, un outro
propuxo pendurar a “azul e
branca” no portalón de entrada.

A reacción do mestre foi in-
mediata: nin se vos ocorra, to-
los, que estades tolos...! Baixo
ningún concepto, oídesme...?
Era o ensinante represaliado
coas feridas acesas quen falaba
alporizado. E claro é, nós fixé-
moslle caso.

Aquel serán de decembro do
77, Vigo acollera a manifesta-
ción máis multitudinaria que se
recorda. Trescentas mil persoas
vidas de toda a provincia saíran
á rúa a prol da recuperación dos
dereitos estatutarios e do reco-
ñecemento de Galiza como na-
cionalidade. En conxunto, se-
gundo consta nas hemerotecas,
foran máis de medio millón en
todo o país. E alí tamén estaba o
noso mestre, quen se declaraba
parcial de Bóveda; fiel ao ideario
do Partido Galeguista da súa
mocidade.�

A imaxe imborrábel que moi-
tos conservamos del é aquela
na que, á volta dunha visita ao
Museo de Pontevedra e ao
castro da Peneda, paramos
na taberna de Paco Trinta.Alí
entre viño e petisco pedímos-
lle insistentemente que nos
recitase algo da súa colleita.
Había que velo! Subido a un-
ha cadeira, sorrinte, animoso;
verso a verso entre aplausos e
vítores duns mociños que co-
mezaban a despertar ás le-
tras, á música; ao teatro e ao

mundo dos adultos.
Os camareiros estaban

pampos. Pararon a faena. O
señor Paco exclamou: hos-
tia, pero este quen é? Nin
que fose o de Cesantes (ver-
bo de Mendiño ou Códax)...
Que vén sendo senón o Can-
cioneiro de Monfero? 

Velaí o Xosé María crea-
dor, a converter a fala en me-
lodía fluída abrollando mis-
teriosa, consciente de seu.
“O amador de palabras” que
diría Alonso Montero.�

Na taberna de Paco Trinta

Xosé María [no centro] cun grupo de escritores nos soportais do Berbés en Vigo.

De estar o mestre hoxe entre
nós de seguro gozaría, e moito,
das visitas do Instituto de Estu-
dos Miñoranos que tan ben
conduce o arqueólogo Xose
Lois Vilar polos achádegos
pre-históricos do Val Miñor,
ou participando nas activida-
des da Asociación “Eliseo
Alonso” no Baixo Miño. Lería
con ledicia e fina retranca, un
pregón na Festa Romana do
Casco Vello vigués, ou apoiaría
ilusionado o proxecto trans-
fronteirizo “Ponte nas Ondas”;
(el que anceiaba unha relación
aquém-alén Miño arredor de
pequenas e medianas empre-
sas de base cooperativa); que
gustosamente visitaría o asen-
tamento de O Bao en Coruxo
poñendo mans á obra, tal co-
ma tantas veces fixo na com-
paña de don Pedro Díaz. 

En suma, unha personali-
dade basta e poliédrica de difí-
cil etiquetaxe, que soubo ano-

var en todo canto lle foi posíbel
a herdanza dos mestres repu-
blicanos, a quen a xornalista
ourensá María Antonia Iglesias
definiu como “os outros márti-
res, as outras vítimas”.

Home sobrio de espírito re-
nacentista, (“nada do humano
me é alleo, que diría Erasmo de
Rotterdam); teimudo e cons-
tante no seu quefacer. Tan
abeirado da soberbia e o “tre-
pismo” ao uso como achegado
ao principio do saber “per se”,
non dubidaría hoxe en colabo-
rar en traballos documentais
relacionados coa Memoria
Histórica, nin ficaría calado

perante o cínico e electoralista
ataque ao proceso de normali-
zación lingüística.

Con don Xosé María Álvarez
Blázquez contraemos, sen dú-
bida, unha débeda dun valor
incalculábel, xa dende o con-

cepto mesmo por el definido,
“Galicia como unidade de aná-
lise que explica os problemas
de occidente”, ás varias iniciati-
vas empresariais e comerciais,
caso de “Tipografía Galega”
aínda hoxe funcionando.�

Que faría se hoxe vivise?

’’Soubo anovar en todo canto
lle foi posíbel a herdanza
dos mestres republicanos”

’’A literatura galega
eran as palabras prohibidas,
introducidas como
cuestión extra-curricular;
marxinal, así coa boca
pequena, non fora ser...”

’’Recén morto o ditador,
o alumno Pombo Ferreiro
quixo arriar a bandeira
“rojigualda”.  A reacción
do mestre foi inmediata:
nin se vos ocorra, tolos,
que estades tolos...!”

>>>
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EXERCICIOESAÚDE.

Pensamento
e acción
Para a maioría das persoas só
existe unha forma de adestrar: o
exercicio puro e duro. Todo o
que non sexa correr, nadar,
practicar un deporte ou levantar
pesas é igual a nada. Así, aqueles
que por mor de problemas de
lesións, ou mesmo de tempo,
non fagan algunha das activida-
des sinaladas, pois simplemente
non fan nada.

A ciencia encárgase de con-
tradicir este pensamento que pa-
rece moi lóxico pero que pode
ser rebatido. As investigacións
sobre o cerebro con electromio-
grafía (EMG) proporcionan in-
formación en tempo real das ins-
trucións deste a o resto do corpo,
sabendo cando e onde o cerebro
lle di ao corpo que se mova.

A EMG foi empregada tamén
para averiguar se o cerebro dis-
tingue entre pensamento e ac-
ción, é dicir, crea o pensamento
dunha acción o mesmo padrón
neuromuscular que a propia ac-
ción? Para resolver este interro-
gante fixéronse diferentes estu-
dos, como o realizado cun grupo
de esquiadores que foron conec-
tados a unha unidade de EMG
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gadores consideran este como
un músculo que se pode ades-
trar a través do pensamento, por
exemplo practicando unha téc-
nica deportiva de forma mental
previamente á realización de
“facto”. Isto é moi interesante en
conxunto pero fundamental-
mente para aquelas persoas que
padecen unha lesión ou as que
están convalecentes despois
dunha operación. Un mozo ou
moza que é intervida cirurxica-
mente dun problema nun xe-
onllo pode practicar co pensa-
mento visualizando exercicios
feitos anteriormente á interven-
ción. Esta práctica realizada de
forma sistemática cada día con-
tribuirá a recuperar os músculos
da perna e a incrementar a forza
debilitada pola inactividade.

Para producir algún benefi-

cio, os ensaios mentais teñen
que reproducir a situación real a
velocidade requirida por esta, xa
que de facelo doutra maneira,
non se activan os mesmos pa-
dróns neuromusculares.

Noutro estudo fixéronse ca-
tro grupos nos que cada un tería
unhas actividades para realizar.
O primeiro grupo imaxinaríase
correndo unha carreira de 40
metros, outro grupo imaxinaría
un adestramento de potencia
nunha bicicleta estática, un ter-
ceiro combinaría as dúas probas
e o cuarto non faría nada. Des-
pois de seis semanas de adestra-
mento, esta persoas realizaron
dúas probas reais: pedalexar o
máis rápido posíbel nun cicloer-
gómetro e correr un sprintde 40
metros. Nas conclusións com-
probouse que na proba do ciclo-
ergómetro presentaron os me-
llores resultados aqueles que
unicamente realizaron o ades-
tramento similar. No caso do
sprintaconteceu o mesmo, polo
tanto a práctica mental é alta-
mente específica, e non se dá o
que se coñece como adestra-
mento cruzado.

Guang Yue, da Fundación da
Clínica Cleveland, en Ohio, efec-
tuou investigacións nas que
comparaba os participantes
que ían ao ximnasio cos que rea-
lizaban unha sesión de pesas
virtual. Os que ían regularmente
ao ximnasio aumentaron a súa
forza muscular nun 30 % e os
que quedaron sentados na casa
realizando un ensaio mental au-
mentaron a súa forza nun 15 %.

Finalmente, nun estudo feito
con voluntarios de entre 20 e 35
anos, estes imaxinaron que es-
taban facendo un exercicio de
mobilización do músculo bí-
ceps de forma intensa durante
cinco sesións semanais. Ao final
do estudo comprobouse que se
producira un aumento do 13,5
% na forza, perdurando o efecto
durante tres meses. O investiga-
dor David Smith, do Chester Co-
llege, obtivo resultados similares
noutro estudo.

Como vemos, pódense
utilizar técnicas de adestra-
mento mental que mello-
ren parámetros físicos pe-
ro o importante é saber va-
lorar esta potencialidade
para perfeccionar distintos
aspectos tanto en deportistas
de alto rendemento como en
persoas normais que desexan
mellorar a súa calidade de vida.�

Xurxo G. Ledo
jgledo@gmail.com

mentres realizaban ensaios
mentais. Durante o tempo en
que os esquiadores estiveron en-
saiando os seus descensos, os
impulsos eléctricos deica os seus
músculos foron exactamente
iguais aos que se producían can-
do executaban realmente a pro-
ba. Polo tanto, o cerebro enviaba
as mesmas instrucións ao corpo,
tanto se o movemento era ima-
xinario como se era real.

As investigacións mostraron
que a actividade eléctrica produ-
cida polo cerebro é idéntica tan-
to se estamos pensando nunha
acción como se estamos real-
mente facéndoa. O simple pen-
samento é suficiente para pro-
ducir as instrucións necesarias
para levar a cabo o acto físico.

Seguindo co cerebro, com-
probamos como moitos investi-

MERCAR.

Volven
as bonecas
de trapo
Casperle son os contos cheos
de fantasía escritos á medida
da fascinación e ilusión da ne-
nez de María Luísa Mosquera,
unha artesá dos xoguetes. Cas-
perle tamén é o nome con que
esta creadora de bonecos de
trapo bautizou a marca que
engloba as súas creacións.

Son bonecos feitos en teas
de algodón e la, atemporais,
moi semellantes aos feitos po-
las nosas avoas que buscan des-
pertar a sensibilidade e cre-
atividade dos cativos
que estes días compi-
ten coas versións de
xogos made in Chi-
na máis sofistica-
dos e de fabrica-
ción en serie.

viaxar.comer.mercar
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VIÑOTECA.

Terra de Cálago

Adega de Bieito Santos.
Albariño.  Rías Baixas.

Congruenter Naturae Vivere
–Vivir en conxunto coa natureza.
Baixo esta máxima acubíllanse
adega, viños, tarxetas de presen-
tación e suponse que tamén a
praxe do seu quefacer vitiviníco-
la. A adega leva o nome do seu
fundador e alma mater Bieito
Santos, unha das persoas que na
década do1980 loitaran polo sta-
tus de denominación de orixe
para os viños das Rías Baixas. Es-
tamos falando do Salnés, de Cu-
rras-Vilanova da Arousa, dal-
gunhas viñas literalmente á bei-
ra do mar e doutras terriñas con
solos e localizacións especiais
como as do igresario de Saiar e
de Bemil, das que saen dous vi-
ños de auténtico terruño: Igresa-
rio de Saiare Pago de Bemil, bus-
cando en cada un deles a expre-
sión diferenciada do albariño en

distintos solos e con distintas ela-
boracions. Na actualidade de-
trás dos seus viños atópase o ase-
soramento de Todd Blomberg
que, despois de pasar pola adega
Zarate, recalou na dos sucesores
de Santos.

TERRA DE CÁLAGO 2007. O viño que
leva o nome do mosteiro que lle
deu orixe a Vilanova da Arousa
aparece coma unha brisa mari-
ña que che deixa a cara, neste
caso o padal, coa sensación sali-
na do mar, detrás dela a froita e a
ortiga, fresco, non podía ser
doutro xeito, e saboroso cun cla-
ro amargor para o final. No nariz
esta bocanada de aire salino en-
riba dunha praia cuberta de
cunchas déixalle paso, xa no in-
terior, á terra, coas froiteiras: al-
baricoque, mazá, cítricos e as
plantas. Co paso do tempo qué-
danos a sensación de que cada
hora que pasa adéntrase unha
legua máis mar adentro.�

Antonio Portela
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e, o “Novo Parada”, ao pé da
praia da Canteira, mesmo en
fronte da Illa de Tambo e, xa que
logo, cunha fabulosa terraza á
Ría de Pontevedra.

A oferta deste par de locais é
eminentemente mariñeira. Bos
mariscos, mexillóns, nécoras,
centolas ou cigalas, peixes frescos
cunhas sinxelas pero saborosas
preparacións, empanadas, pol-
bo e luras. Tamén arroces e deles
o moi soado que preparan con
lumbrigantes. No restaurante
máis antigo, na estrada que cruza
o centro de Combarro, carnes á
brasa de gran calidade. Ademais,
claro é, bos albariños dentro
dunha variada adega e tradicio-
nais sobremesas caseiras.

A proposta destas casas pasa
pois por unha cociña familiar,
cómoda, achegada, e cunha
aceptábel relación prezo-cali-
dade que ofrece o valor engadi-
do do propio Combarro, un
agradábel lugar onde podemos
combinar perfectamente a visi-
ta turística, a gastronomía e a
camiñada posterior.�

Xosé Rey

BENCOMER.

Comer con illa

Restaurante Parada /
Restaurante Novo Parada.
Avda. da Cruz, 25 / Avda.

Chancelas, 5.  Combarro. Poio. 

Teléfs.: 986770141 / 986770995

Prezo medio p/p:20 euros.

No vello enclave mariñeiro de
Combarro atópase o Restauran-
te Parada, un negocio gastronó-
mico que ten abertos dous lo-
cais. O máis antigo, “O Parada”,
no mesmo centro combarrense

Inspirados en contos clási-
cos, o catálogo de Casperle ten
fadas, reis e raíñas, e persona-
xes inspiradas en contos clási-
cos. Hainos de todos os tama-
ños e prezos: dende monicre-
ques de dedo por tres euros a
bonecos máis grandes de 100.
Para os adultos monicreques
para montar funcións caseiras
de teatro cos decorados incluí-
dos.

Feitos en Irixoa, A Coruña,
os bonecos de trapo Casperle,
que recentemente se podían
atopar en selectas tendas de
agasallos e artesanía, poden
mercarse directamente no
posto que a firma ten  instala-
do na praza do Centro Comer-
cial El Puerto da cidade hercu-
lina durante o Nadal. Para o
ano novo Casperle ten previs-
to o inicio da venda por inter-

net a través da web
www.carperle.org que

agora se atopa en cons-
trución. Na AGA (Aso-
ciación Galega de Arte-

sáns), www.galegadear-
tesans.org teñen toda a

información para contac-
tar con estes rescatadores

de xoguetes que fan pezas
únicas que a máis de un o

trasladarán a súa nenez.�
Eva Estévez
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GUIEIRO
1.340 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

Unha modalidade de espectáculo
pouco presente nos últimos tempos
na oferta cultural e de entrenimento,
vaino estar por partida doble nestes
días. Nunha oferta de Nadal que,
polo demais, e debido ao parón de
Aninovo e as particulares celebra-
cións de Reis, escasea algo esta se-
mana na tradicional oferta teatral.

O Circo Acrobático Nacional de
China, fundado en 1950, realizou
unha importante contribución á
prosperidade das acrobacias e a pro-
moción cultural do seu país.

Foi o primeiro grupo que saíu ao
estranxeiro representando a China.
Posúe máis de cen números diferen-
tes entre representacións aéreas,
equilibristas, farsas, imitacións e ma-
xia. Desde 1990 presentou monta-
xes baseadas na esencia da acroba-
cia tradicional, recollendo ideas do
baile, a ópera e o teatro chinés. Dre-
ams-Alma de China , o seu novo es-
pectáculo, mostra coreografías tea-
trais que inclúen acrobacias, música
e efectos luminosos. Un show com-
pleto, coreografiado teatralmente
para audiencias de todas as idades,
con música e efectos.

Doutro estilo é o Circo Itine-
rante que  ven actuando por até 18
parroquias do concello da Estrada.
Xestionado pola empresa cultural
Culturactiva, catro artistas saídos
da súa escola de Clown e Novo
Circo desprazan a súa carpa e adáp-
tana a cada pequena parroquia es-
tradense, nunha iniciativa munici-
pal que busca levar a diversión e a
cultura directamente á súa espa-
llada poboación.

O Circo Acrobático de China está en

Pontevedra este venres 2.

O Circo Itinerante está esta fin de se-

mana nas parroquias de S. Andrés de

Vea,Barcala e Aguións, do concello de

A Estrada.

Coordenado por Gonzalo Vilas

banda  rockabilly da Coruña.
¬MÚSICA. Preachers Of Rock
And Roll.  Actuación programada
para este venres 2, ás 23:00, no Jazz
Vides.
¬MÚSICA. Música animada. É
unha actividade pensada para to-
das as idades. O seu principal obxec-
tivo é reunir a toda a familia os do-
mingos pola mañá, facendo que os
máis pequenos vivan as súas pri-
meiras experiencias musicais dunha
maneira lúdica e divertida.. Este do-
mingo 4, ás 12:30, "El ritmo de la ca-
lle" de Grupo de Percusión Attaca .
No MACUF.
¬MÚSICA.Nouvelle Cousine. O
grupo coruñés presenta en directo
os temas do seu novo disco De me-
moria.O luns 5, ás 22:300, entradas a
3 euros, nopub Garufa.
¬MÚSICA. A música de Lloyd
Webber. Coidada selección de te-
mas interpretados polos solistas Ra-
chel Barrell, Jacqui Scott, Tim Ro-
gers e Simon Bowman, acompa-
ñados polo conxunto vogal West
End Vocal Ensemble, e pola Or-
questra Sinfónica de Galicia, diri-
xida por Nick Davies. Este domingo
4, ás 20:30, no Pazo da Ópera.
¬TEATRO. O show de Barrio Sé-
samo.Coa produción de Vee Enter-
tainment, chega a Europa unha das
grandes producións de entrete-
mento familiar que arrasa nos Esta-
dos Unidos. Este venres 3, ás 17:00 e
20:00, entradas de 35 a 15 euros,no
Coliseum.

tográficao día 7 de xaneiro.
¬EXPO.Continentes vivos. Unha
exposición que convida a coñecer,
respectar e protexer a biodiversidade
do planeta no que vivimos. Para iso
exhíbense as especies representati-
vas da fauna de diferentes zonas do
planeta. Na Domus.
¬EXPO.Pintura/Fotografía. Re-
seña de varias exposicións abertas
na cidade:
PhotoGalicia2008: W. Eugene
Smith_Más real que la realidad.
Até o 1 de febreiro, na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
Codeco.Proxecto videográfico de
Belén Montero e Juan Lesta. Até o 8
de xaneiro, na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. Deseño holandés: Na
rúa coma na casa. Ampla mos-

tra do deseño holandés máis con-
temporáneo e innovador, con obxec-
tos creados para os espazos público e
privado. Até o 25 de xaneiro de 2009.
Na Fundación  Barrié de la Maza.
¬EXPO.A sombra habitada. Ex-
posición de artes plásticas e visuais,
onde cohabitan e se interrelacionan
distintos soportes artísticos, obra do
vasco José Luis Raymond. Até o 28
de febreiro/09, no Museo de Arte Con-
temporánea Unión Fenosa (MACUF).
¬MÚSICA. Dr.Gringo.  O trío com-
postelán de rockabilly e psichobilly
son unha das bandas con mais futuro
dentro do rock&roll nacional. Entrada
5 euros. Actuación este venres 2, ás
22:30,  no Mardi Grass. E o luns 5, ás
22:30, nesta mesma sala, actuación
de The Loveless Cousins ,unha

ALLARIZ
¬EXPO. Prego Oliver.Exposición-
homenaxe a este pintor, amigo de
Risco, e queestará aberta até o 31
de xaneiro, na sede da Fundación Vi-
cente Risco, rúa San Lorenzo 3.

ARBO
¬EXPO. O Siñor Afranio.Amos-
tra, 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 desco-
ñecida e apaixoante da historia ga-
lega recente. Até o 6 de xaneiro, no
Edificio Multiusos.

ARTEIXO
¬TEATRO. Tristán, cara de Can.
Obra de teatro infantil, polo grupo
Compañia do Elefante Elegante,
que estará este venres 2, ás 20:30,
no Centro Cívico Cultural.

AS PONTES
¬TEATRO. Babiliglub. A última
aportación ao público infantil do
grupo Galitoon. O venres 2, ás
18:30 no Cine Alovi.

BAIONA
¬MÚSICA. Los Mecánicos. Con-
certo que terá lugar o sábado 3, ás
23:30, no Pub Marrucho.

BUEU
¬EXPO. Historia da navega-
ción. 90 modelos ( barcos fenicios,
gregos, a vela ou motor). Mostra
permanente no Museo Massó.

CANGAS
¬EXPO.Ríos de Galicia, tesou-
ros de vida. Exposición de foto-
grafías da natureza dos ríos por José
Luis González. Até o 11 de xaneiro,
na Sala de Exposicións Ángel Bote-
llo, na Casa de Cultura.

CELANOVA
¬EXPO. Curros/O divino Sai-
nete. A exposición sobre Curros fi-
naliza o ano na súa vila e casa na-
tal.Os artistas Lina Cofáne Manuel
Sánchez-Algoramontaron a mos-
tra pictórica-fotográfica O Divino
Sainete. Ambas están até este mér-
cores día 31, naCasa de Curros/Casa
dos poetas.

CERVO
¬MAXIA. Mago Xacobe .  O mago
galego trae o seu espectáculo má-
xico para novos e maiores. Actua-
ción para este sábado 3, ás 20:00, no
Auditorio Municipal.

A CORUÑA
¬ CINE. Programación  CGAI. 
Retómase a programación  cinema-

O Circo Acrobáticode China,

que recolle a tradición ancestral do

teatro chinés xunto coas máis mo-

dernas técnicas da escena, desple-

gará a súa arte en Pontevedra.

Imos 
ao Circo!

O grupo rockabilly santiagués Dr. Gringo.

Circo Itinerante

¬ EXPO
Gabriele Basilico. Intercity

Gabriele Basilico (Milán, 1944)
leva trinta anos fotografando a ar-
quitectura ou, máis concreta-
mente, a paisaxe urbana. De for-
mación arquitecto, sente especial
atracción polas marxes, as perife-
rias, as denominadas “zonas fron-
teirizas”. Tanto nos seus proxectos
persoais coma nos de encargo, a
súa investigación centrouse en
dar conta da continua transforma-
ción da imaxe da cidade.

A exposición proponse unha
síntese do traballo que Basilico
veu desenvolvendo durante os
últimos sete anos, facendo espe-
cial énfase na serie dedicada á ci-
dade de Moscova, inédita e
aínda en proceso. Esta mostra
serve para reflectir o interese do
artista, que radica en conxelar a
beleza deste crecemento imper-
fecto, que non deixa de provocar
un diálogo entre a preexistencia
histórica e o desenvolvemento
contemporáneo, a destrución e

a reconstrución, e a utopía ur-
bana e o seu fracaso final.

O seu primeiro proxecto foi na
periferia industrial de Milán (1978-
1980) . A súa participación no pro-
xecto francés “La Mission Photo-
graphique” valeulle de auténtica
declaración de intencións.

En 1996, o xurado da VI Mostra
Internazionale di Architettura da

Bienal de Venecia galardóao co
Premio Osella d’Oro,  e catro anos
máis tarde recibe o premio do Is-
tituto Nazionale di Urbanistica.
En 2007, alzouse co Premio Inter-
nacional de Fotografía de Arqui-
tectura, concedido por la Funda-
ción Astroc.
Até o 1 de febreiro, no Centro So-
ciocultural Caixa Galicia, Lugo.

Fotografía da cidade do Porto, por  Gabrielle Basilico
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¬TEATRO. Teatro infantil. O
grupo Danthea Teatropreséntan-
nos as historias de Carapuchiña
vermellae mais do Dinosaurio Be-
lisario, de Pepe Cáccamo. O venres
2, ás 18:00 e 19:00, no Centro On de
Caixa Galicia.
¬TEATRO. Os Lunnis. Os autén-
ticos Lunnis chegan para inter-
pretar unha chea de cancións e
historias. Reggae, rock, twist eou-
tros estilos musicais soarán nun
show musical para os e as máis
pequenas. O venres 2, ás 16:30  e
19:00e no Teatro Colón.

A ESTRADA
¬CIRCO.Circo itinerante. Du-
rante todo o mes, haberá circo nas
diferentes parroquias da Estrada.
Na Carpactiva actuarán Roi Sixto,
Peter Punk, Fran Campos e Pe-
dro Brandariz. Venres 2, sábado 3
e domingo 4, ás 18:00, en distintas
parroquias.

FERROL
¬EXPO.Pintura/Fotografía. Re-
seña de varias exposicións abertas
na cidade:
PhotoGalicia2008: Neorrealismo.
A nova imaxe de Italia, 1932-60. Até
o 5 de xaneiro. Sede Fundación
Caixa Galicia. 
V Exposición Colectiva de Artes
Plásticas "Pequeno Formato". Até 0
13 de Xaneiro, no Ateneo.
Urza. Exposición de pintura de Ja-
vier Meléndez, Urza. Até o 31 de xa-
neiro de 2009, na Galería
Sargadelos.
¬EXPO.Embarcacións Tradi-
cionais. Exposición cedida polo
Museo do Pobo Galego, que reco-
lle o traballo do IES Concepción Are-
nal premiado co premio Antonio
Fraguas. Até o 13 de xaneiro,no
Ateneo Ferrolán.
¬MÚSICA. Misquious. Con-
certo deste cuarteto pop-rock fe-
rrolán, este sábado 3 , ás 23:00, na
sala Run Rum.

FOZ
¬MÚSICA. Momentos máxicos.
Espectáculo de maxia polo  Mago
Rafa . Este sábado 3, ás 18:00, na
Sala Bahía.

LALÍN
¬MÚSICA. Retablo de Nadal
2008. A Banda Xuvenil de Lalín
dá este concerto o vindeiro martes
6, día de Reis, ás 20:00 , no Auditorio
Municipal.

LUGO
¬EXPO. Fernando Villapol. Expo-
sición deste escultor asturiano, fun-
dador-propietario do Museo Peda-
góxico –Etnográfico Villapol de Bre-
toña (Lugo). Até o 18 de xaneiro, no
Museo Provincial.
¬EXPO.Tangram. Exposición de
pinturas de de Ismael Rodríguez-
Fraga, na Galería Amararte.
¬EXPO.PhotoGalicia2008: Ga-
briele Basílico_Intercity. Fotos
expostas até o 1 de febreiro, na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬FESTA.75 festas para celebralo
. Para conmemorar cos máis novos o
75 Aniversario do Museo Provin-
cial de Lugo organízanse 75 festas
para celebralo. Todos os sábados e
domingos, ás 12:00, até este 3 de xa-
neiro de 2009: monicreques, títeres,

contacontos, cantacontos, poesía,
maxia, ilustracións, teatro, cine, mú-
sica. Entrada gratuíta, no Museo Pro-
vincial. 
¬MÚSICA.Sojazz. Grupo de nova
formación pero con compoñentes
de longa traxectoria na escena do
jazz galego como Pablo Estelles,
Antonio Castillo, Gabriel Peso,
Anxo Moralese Jorge del Río. Jazz
tradicional dende unha perspectiva
actual. O sábado 3, ás 23:30, no Club
Babel.
¬TEATRO. Orquestra Sinfónica
de Ucraína. Concerto desta pres-
tixiosa formación musical, que terá
lugar este venres  , ás 19:00, no Cír-
culo das Artes.
¬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 .

MONFORTE
¬MAXIA. Nadal Máxico. O 3º Cir-
cuíto Galego de Maxia  traerá o es-
pectáculo Planeta Maxia cos Ma-
gos Cyrille Sinclair e Javier Muro.
Terá lugar o domingo 4,  a partir das
18:00 noEdificio Multiusos.

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.
¬EXPO. X Bienal de Gravado .
As obras do Premio Julio Prieto Nes-
pereira expoñense até o 11 de xa-
neiro no Centro Social Caixanova.

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

Menú Vexetal (Dáme verde), é
un espectáculo infantil do grupo
Disque Danza, que mestura a di-
versión cunha mensaxe didáctica
sobre a  boa alimentación.

A música de Lloyd Webber
Andrew Lloyd Webber, Barón de
Sydmonton, compositor britá-
nico nacido en Londres en 1948,
é un dos compositores teatrais
máis renombrados de finais do
século XX,  con obras que se
mantiveron con gran éxito tanto
en Broadway como no West End
londiniense. 

Ten producido 16 musicais,
dúas bandas sonoras e unha Misa
de Requiem en Latín. Acumulou
gran cantidade de premios, entre
os que destacan tres Premios
Tony, tres Premios Grammy, un
Óscar, un Emmy Internacional, seis
Premios Olivier e un Globo de
Ouro. A súa compañía, Really
Useful Group, é unha das máis
importantes de Londres, e algun-
has das cancións das súas obras
do teatro, como Don't Cry For
Me, Argentina, Evita, ePe Jesu,
do seu Requiem Mass, tiveron
éxito en Europa e América fóra das
representacións teatrais e foron
cantadas por moitos artistas.

O espectáculo presentado
esta semana n’A Coruña ofrecerá
unha coidada selección de temas
seus interpretados polos solistas
Rachel Barrell, Jacqui Scott,
Tim Rogers e Simon Bowman,
acompañados polo conxunto
vogal West End Vocal Ensem-

ble, e pola Orquestra Sinfónica
de Galicia, dirixida por Nick Da-
vies. O concerto componse de
pezas pertencentes a coñecidos
musicais como A Pantasma da
Ópera, Cats, Evita, Xesucristo
Superstar, ou The Woman in
White, entre outras producións
de grande éxito. O concerto é
producido en asociación con
West End Int. Ltd e de acordo con
The Really Useful Group Ltd.
O domingo 4, ás 20:30,  no Pazo da

Ópera  coruñés, entrada de balde.

Concerto de Reis
A Real Filharmonía de Galicia sa-
úda o novo ano co tradicional
concerto de Reis no que, baixo a
dirección de Antoni Ros Marbá
e co piano solista Tzimon Barto,
interpretarán a Tchaikovski,
Veiga, Britten e Rossini. O pianista
Tzimon Barto foi aclamado en
todo o mundo e ten acadado a
ovación do público en cinco oca-
sións xunto á Orquestra de Fila-
delfia, ademais de numerosos
éxitos coas Orquestras Sinfónicas
de Chicago e San Francisco, a Na-
tional Symphony, as Filharmóni-
cas de Berlín e Londres, e a Or-
chestre Nationalde France, entre
outras.
Oluns 5,ás 22:00,  no Auditorio de

Galicia de Compostela.

¬ MÚSICA

Sir Andrew Lloyd Webber saúda tras dunha función da Pantasma da Ópera.

Os Lunnis estarán na Coruña.

Aladdin, o musical
Theatre Properties

Dirección, libreto: Cristina Fargas 
D. Adxunta: Jordi Vall 
Coreografía: Aarón Cobos 
Compositores: Pablo Pinilla / Cé-
sar Belda/ César Constantí.
Producción: Theatre Properties 
Elenco: Miguel A. Gamero, Miguel
Antelo, Isabel Malavia, Silvia Villau

A compañía Theatre Propertiesé
a maior produtora de teatro musi-
cal actual de capital totalmente

español.Nas súas produccións
destacan O Home da Mancha,
Jeckyll e Hyde, AnnieouPeter Pan.

Neste Aladdin, o musical, a tra-
vés dun complexo armazón infor-
mático, móstrase unha versión in-
novadora deste conto das Mil e
Unhas Noites.
Dentro dun marco futurista con
hackers, magnates da informática,
princesas e poxas en liña, cóntase
a historia de Aladdín, un hacker
que pretende esnaquizar o poder
de Jaffar pirateando os seus equi-
pos informáticos, usando a súa
lámpara máxica (neste caso, mu-
dada por un CD) e namorando á
bela Jazmine.
O venres 19 e sábado 20, ás 20:30,

no Teatro Rosalía Castro (A Coruña).

¬ TEATRO

Escena da obra.

A Real Filharmonía de Galicia.
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GUIEIRO.44 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

REDONDELA
¬TEATRO. Nadal Cultural. A
compañía de monicreques Ca-
chirulo segue viaxando este Na-
dal pola xeografía galega cos
seus espectáculos de títeres para
nenos. O Multiusos da Xunqueira
recíbeos este domingo 4,
ás18:00,coa súa obra Típico - Tó-
pico, de Jorge Rey.

RIBADEO
¬TEATRO. O Mago de Oz. Versión
en monicreques deste clásico da li-
teratura e o cine. Polo grupo Os
Quinquilláns, este sábado 3, ás
17:30, no Auditorio Municipal Hernán
Naval.

SANTIAGO
¬ACTIVIDADES.Nadalxogo Diver-
sas actividades de xogos, teatrais,
etc.., dirixidas aos cativos. Entrada a 3
euros, no Pavillón Multiusos Fontes
do Sar, duarnte o período vacacional
de Nadal.
¬EXPO.Exposicións de pintura
Reseña de varias exposicións aber-
tas na cidade:
Miguel A. Campano. A Galería
Trinta presenta a primera mostra in-
dividual de ste artista, até o 10 de xa-
neiro. 
Artísticamente (in)correcto. In-
tervención da artista ponteve-
dresa Amaya González, até o 8

nario do seu nacemento. Até o 11
de xaneiro, na Sede da Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. O primeiro Laxeiro.
José Otero Abeledo, Laxeiro, foi un
dos grandes artistas galegos do sé-
culo XX, ao que o Museo de Ponteve-
dra lle adica esta exposición e xorna-
das dentro dos actos de conmemo-
ración do centenario do seu
nacemento. Até o 11 de xaneiro.
¬EXPO. Colectiva de Nadal.
Mostra de pintura de diversos/as au-
tores, que estará pendurada até o 24
de xaneiro do ano vindeiro, na Gale-
ría Trisquel e Medulio. 
¬EXPO. Katsumi Yamaguchi. A

mostra componse de 36 pinturas de
mediano formato do artista xapo-
nésKatsumi Yamaguchi.Na Galería
Torrado Oliva (Sargadelos).
¬EXPO. China. A exposición multi-
media mostra fotografías realizadas
por Miguel Vidal, simbiose entre
moda, retrato e arte oriental. Até fi-
nais de ano no Centro de Arte Jaime
Trigo, Rúa da Estación, 19.
¬MÚSICA. Aninovo de jazz.
Como vén sendo habitual nestas
datas do ano, o SPJ organiza un
concerto no que participan os
seus alumnos, que este ano che-
gan aos 40. Dado que a actuación
se celebra o día 3 de xaneiro, pasa
a denominarse “Concerto de Ani-
novo” en lugar de “Concerto de
Nadal” como en anos anteriores.
A entrada é gratuíta. Ás 20:00 no
Teatro Principal.
¬MÚSICA. Cantos de Reis. O
grupo Os Chichisos, que leva anos
recuperando esta tradición entre os
escolares da cidade, percorren
acompañados dun grupo de nenos
e un ano máis as rúas de Pontevedra
entonando as tradicionais cancións
de Nadal. Saída ás 17:00 desde a
Praza da Liberdade.
¬TEATRO. Orquestra Sinfónica
de Ucraína. Concerto desta pres-
tixiosa formación musical, que terá
lugar este venres  , ás 21:00, no Cen-
tro Social Caixanova.

ás 21:00, no Auditorio do Centro So-
cial Caixanova. 
¬EXPO. François Kollar e a
moda. Exposición dun dos fotó-
grafos máis relevantes dos anos 30
no mundo da moda e a publicidade
que retratou a importantes persoei-
ros da vida social de París e traballou
para deseñadores como Balenciaga,
Chanelo u Lanvin. Permanecerá
aberta até o 11 de xaneiro, no Pazo
da Cultura. 
¬EXPO. Debuxando a Laxeiro
Mostra en homenaxe a Laxeiro, no
ano do seu centenario, relacio-
nando a súa linguaxe plástica coa de
artistas contemporáneos, no cente-

¬EXPO.Pel de metal. Esculturas
de Julio Nieto. Até o 6 de xaneiro,
noAuditorio Municipal.
¬EXPO. Aberto e saturado.
Obras de Santiago Barreiros e
Jorge Díaz, no Centro Cultural da
Deputación. No mesmo local está
tamén a exposición Ofrendas, con
obras de Mané Boán.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actua-
cións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬TEATRO. Crea e recrea.O grupo
R&R Música Millenium chega con
esta obra para os cativos, dirixida en
escena polo humorista e actor Pepe
Viyuela. A trama transcorre na esta-
ción dun tren pouco concurrida,na
que ese día se van suceder as situa-
cións máis entretidas. O domingo 4,
ás 17:30 e 18:30, no Teatro Principal.

PONTEAREAS
¬MÚSICA. O Sonoro Maxín. A
música deste grupo de Ourense vai
dende a cumbia á rumba, dende o
reggae ao ska, actualizando a ver-
bena e levándoa até a fusión musi-
cal do s. XXI. Actuación o sábado 3,
ás 00:00, no Salón Parroquial.

PONTEVEDRA
¬CIRCO. Circo acrobático de
Pekín. Presenta o espectáculo
Dreams, alma de China, o venres 2,

ANOSATERRA
31 DE DECEMBRO  DE 2008-8 DE XANEIRO DE 2009

O Sonoro Maxín, a banda ourensá que sempre garante bon ritmo e festa no escenario.

Os Cantares de Reisteñen pro-
tagonismo en diversas localidades,
como Pontevedra ou Boimorto,
donde se celebra este V Certame ao
que acoden cuadrillas de reiceiros
de todo o país, con importantes
premios.

Autorretrato de François Kollar,
fotógrafo francés relevante no
mundo da moda e a publicidade
dos anos 30, de quen se expón
unha mostra en Pontevedra.

XII Premio de investigación
D. Pedro Tertuliano Hervella
O Instituto de Estudios Valdeorreses
(IEV) convoca o XII Premio de investi-
gación D. Pedro Tertuliano Hervella.
O tema de investigación será de ca-
rácter libre. Os traballos presentados
estarán expresamente escritos para
este concurso e serán orixinais e iné-
ditos, referidos directamente a Val-
deorras.

Enviar CV e declaración xurada do
carácter inédito do traballo. Exten-
sión mínima de 100 páxinas en DIN
A4, escritos a dobre espazo, por
unha soa cara, estas 100 páxinas han
de ser de texto e notas, sen incluír
apéndice documental, se o houber.

Enviar orixinal e tres copias en pa-
pel e en disquete. Haberá un único
premio de 3.000 euros. O prazo de
presentación dos traballos finaliza o
31 de xaneirode 2009.

Máis información no Instituto de
Estudios Valdeorreses (IEV). Secreta-
ríado IEV, Casa Grande. Praza de Ra-
món Otero Pedrayo, 11. Viloria
32300. O Barco de Valdeorras (Ou-
rense).

Premio de literatura infantil
O Barco de Vapor 2009
A Editorial SM (Sta. María) convoca o
Premio de Literatura infantil O Barco
de Vapor 2009. Será requisito para
participar que as novelas sexan en
galego, orixinais, inéditas, non pre-
miadas, obra de autores vivos. Mí-
nimo 50 páxinas a unha cara. Dé-
bese enviar tres orixinais e en so-
porte informático. Mandar os
traballos baixo plica.

Haberá un premio de 10000 (dez
mil) euros.O prazo de presentación
dos traballos finaliza o 15 de xa-
neiro de 2009.
Información: www.grupo-sm.com.

Concurso de carteis para a VI
Mostra de Teatro Amador de
Vedra, Teatrofilia
Os carteis teñen que versar prefe-
rentemente sobre algo relacionado
co teatro, xa que o obxectivo é anun-
ciar Teatrofilia, a Mostra de Teatro
Amador de Vedra. Os participantes
gozan de completa liberdade para
escoller o tema, sempre e cando
promova a difusión de dita Mostra.

O tamaño dos carteis é libre, así
como a técnica empregada. Na
parte superior do cartel figurará ro-
tulado:  Teatrofilia, VI Mostra de Tea-
tro Amador de Vedra 

A data límite para enviar carteis é
o 10 de xaneiro de 2009.

Os sobres pechados xunto cos
carteis presentaranse no Concello
de Vedra ou poderán remitirse á se-
guinte dirección: Asociación Cultu-
ral Papaventos/ Rúa da Boca, nº 9-
CP 15885, Vedra (A coruña).

O autor/a do cartel gañador será
premiado con 250 euros.

Os participantes serán obse-
quiados cun bono para a Mostra
Teatrofilia.

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

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

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

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

� Traspásase Café no centro
de Gondomar en pleno funcio-
namento. 

Tel: 635626113, chamar de
mañá.

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

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

� Fanse traballos sobre apeli-
dos dos galegos/as censados
en Galicia dende o 2001. Apeli-
dos de todos os concellos. Dous
apelidos/persoa, 3 €. Dúas per-
soas,5€. Xabier: 664754764 de
18 a 20:00.gallaecia2008 @hot-
mail.com

� Licenciado en Xeografía e
Historia imparte clases particu-
lares a domicilio en Santiago  e
cercanías.Todas as materias de
letras. Telf: 687 5811 37

¬ ANUNCIOS DE BALDE
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SARRIA
¬MÚSICA. Holywater. O cuarteto
lucense presenta temas do seu úl-
timo disco Tranquility, este venres 2,
ás 00:30, na Sala Planeta.

VIGO
¬EXPO. Carlos Sobrino (1885-
1978). 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 Expo-
sicións Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO. A grande transforma-
ción. Arte e maxia táctica.
Unha exposición coproducida entre
o Marco e o Frankfurter Kusntverein,
reúne unha trintena de obras, entre
fotografías, vídeos, películas, instala-
cións, esculturas e unha perfor-
mance. Até o 11 de xaneiro de 2009,
no MARCO.
¬EXPO.Fernando Botero. Abu-
ghraib-O Circo. Mostra que pre-
senta dúas series recentes deste ar-
tista colombiano. A exposición com-
ponse dun total de 95 obras. Até o 1
de febreiro, na Casa das Artes.
¬EXPO. Lugrís.Viaxe ao Mundo
de Ulyses Fyngal. Haberá visitas
guiadas pola exposición, e tamén
pola cidade de Vigo  (desde o 9 de
xaneiro) a cargo dunha monitora es-
pecializada, polos lugares chave do
pintor na cidade. Até o 22 de fe-
breiro de 2009, no Museo Municipal
Quiñones de León.
¬EXPO. Scriptorium Verbum-
diense. Mostra do laborioso pro-
ceso de creación dun códice, e  a im-
portancia que tivo Galicia neste
campo. Até  xuño do 2009, no mu-
seo Verbum, Casa das Palabras.
¬EXPO. Paul Strand.  Primeira re-

trospectiva en España do fotógrafo
norteamericano Paul Strand (New
York, 1890 -  Francia, 1976) na que se
reúnen fotografías de todos os perio-
dos 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 leit-
motiv o patrimonio marítimo. Até o
11 de xaneiro de 2009, no Museo do
Mar de Galicia.
¬MÚSICA. Festa de fin de ano.
Amenizada por Lagartija Dj . Entra-
das a 8 euros con copa. O mércores
31, ás01:00, na Fábrica de Chocolate.
O sábado 3, ás 21:30, na mesma sala,
concerto da Caravana Galiza non se
vende, ás 22:30. E o luns 5, Festa de
Reis con Alféizar, ás 00:00 horas. En-
trada a 7 euros conconsumición.
¬MÚSICA.Nouvelle Cuisine.  Os
coruñeses presentan en directo os
temas do seu novo disco De
memoria. Estarán acompañados po-
los vigueses LaSuite. O venres 2,  ás
00:00, en La Iguana Club . 
¬MÚSICA. Lucía Martínez Cuar-
teto.Esta música moza (1982) ten xa
moita experiencia no mundo do jazz.
É unha versátil intérprete (vibráfono,
percusión ) e compositora. Podemos
vela este  venres 2, ás 23:00, na Sala
Contrabajo.
¬MÚSICA. Not Kids Anymore +
Munich + Bëlop. Actuación des-
tes grupos locais programada para
este venres 2, ás 22:00, na Sala
Mondo.
¬MÚSICA. A Tuna Rastafari.
Xente nova con experiencia para fa-
cer vibrar, saltar e cantar, dez músicos
novos que producen, deseñan e im-
provisan. O sábado 3,  ás 00:00, en La
Iguana Club . 
¬MÚSICA. Technoexperience
12. Coa participación de Boriqua
Trivez ,Joton ,Toni Alvarez , Javi
Acosta e Keko. O luns 5, ás 00:00, na
Sala Breogain.
¬MÚSICA. My Own Private
Alaska.O trío francés, dentro da súa
xira española actúa en Vigo acompa-
ñado dos grupos Buogh! e  Día de
Furia. O mércores 7, ás 22:00, na Fá-
brica de chocolate Club.
¬MÚSICA. Aladdin. O musical.A
compañía Theatre Properties pre-
senta este musical sobre o filme de
Disney. Sábado 3 e domingo 4, ás
17:00 e 20:00, no Teatro Sala de Con-
certos do Centro Social Caixanova.

VILALBA
¬MÚSICA. Paisaxes Culturais e
Arqueoloxía da Paisaxe . Este
sexteto de rock/blues/jazz  formouse
na vila de As Pontes. Estarán o sá-
bado 3, ás 23:30, no Pub Fardela.

GUIEIRO.45.

de febreiro, na Zona  “C”, San Do-
mingos de Bonaval.
Paisaxe cotiá. Obras de Sabela
Arias. Na Galería Sol & Bartolomé.
Clemens Von Wedemeyer.Exposi-
ción no CGAC, até o 11 de xaneiro. 
Marxes e mapas. A creación de xé-
nero 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, La-
xeiro e a pintura galega da
posguerra. Pinturas de Laxeiro e
outros autores galegos, centradas
na posguerra. Estará aberta até fi-
nais de ano, no Parlamento Galego.
¬EXPO. Bestiario.Obras do artista
inglés Philip West, que inciden 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, pe-
queno formato. Unha exposi-
ción que combina pezas de artistas
galegos do último século cos máis
actuais. Até o 6 de xaneiro, na Gale-
ría Galyarte, rúa Xelmirez.
¬MÚSICA. Concerto de Reis. A
Real Filharmonía de Galicia saúda o
novo ano co tradicional concerto de
Reis, baixo a dirección de Antoni
Ros Marbà e co piano solista Tzi-
mon Barto. O luns 5, ás 20:00, entra-
das 10 euros, no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA.VIII Festival de Zar-
zuela de Santiago. O Festival de
Zarzuela finaliza cun recital dedi-
cado ás romanzas de zarzuela e tan-
gos que reunirá a dous novos talen-
tos da lírica, o barítono Borja Quiza
e o pianista Borja Mariño. Osábado
3, ás21:00, na Teatro Principal.

ANOSATERRA
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Nadalxogo, en Santiago, unha das actividades lúdicas de Nadal presentes nos distintos concellos.

Quere saber máis?                                       anosaterra.com

Lucía Martínez , unha polifacéti-
ca muller de jazz nacida en Vigo, e
que nesa cidade vai actuar este ven-
res co seu Cuarteto.
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dous combatentes clandestinos
da resistencia que se adican a eli-
minar colaboracionistas e axen-
tes alemáns até que a aparición
dunha misteriosa muller, su-
posta axente dupla, confunde as
súas prioridades.

Acné
Dirixe: Federico Veroj.
Intérpretes: Alejandro Tocar,
Yoel Bercovici.
Drama. Uruguay, 2008

Veroj recupera a anécdota e o
protagonista da súa curtame-
traxe Bregman, o seguinte–in-
cluída como extra no dvd de
Whisky– para armar a súa pri-
meira longa, unha intimista co-
media agridoce sobre adoles-
centes e sexo na que Bregman, o
rapaz xudeu que perdía a virxin-
dade mediante o traballo como
alcaiote de seu pai, trata agora de
conseguir o primerio bico nun
proceso á inversa do espertar
erótico de calquera rapaz. Nos
antípodas dos American Pie.

Unha familia con clase
Dirixe: Stephan Elliott.
Intérpretes: Jessica Biel,
Colin Firth.
Comedia. Gran Bretaña, 2008

O director de As aventuras de
Priscilla, raíña do deserto pon ó
día unha vella reliquia do Hitch-
cock silente, Easy Virtue,unha
comedia romántica sobre li-
breto do gran Noel Coward am-
bientada na remirada alta socie-
dade inglesa de entreguerras. Na
nova versión, Ben Barnes –O
príncipe Caspian– é o lambido
herdeiro británico que casa im-
pulsivamente coa experimen-
tada e plebea norteamericana
para pesar de Kristin Scott Tho-
mas, a estirada sogra. �

CINE,TV,DVD.46.

EN CARTEL.
Cuestión de honra
Dirixe: Gavin O’Connor.
Intérpretes: Edward Norton,
Colin Farrell.
Drama. EE UU, 2008

Que pode engadir a estas alturas
outro drama sobre familias de
polis na cidade dos rañaceos? A
priori pouca cousa, pero é que o
mesmo podiamos pensar cando
se estreou, hai un ano, a estu-
penda A noite é nosa–se aínda
non a viron pasen polo video-
club. Desta volta, non temos o
reclamo de James Little Odessa
Gray tras a cámara nin o envolto-
rio da reconstrución do Nova
York dos primeiros 80. Norton
interpreta un  detective da poli-

cun director que non pasa de
meritorio da MTV.Apta só para
góticos con coartada friqui.

Flame e Citron
Dirixe: Ole Christian Madsen.
Intérpretes: Mads Nikkelsen,
Christian Berkel.
Intriga. Dinamarca, 2006

Dinamarca non só é DOGMA e
Lars Von Trier, como proba, esta
intriga baseada en feitos reais na
que dous mozos idealistas se en-
redan nas espesuras da contra-
espionaxe nos estertores da ocu-
pación nazi de Dinamarca. Tin-
tes de cine negro en xélida ver-
sión nórdica con intrigas, aven-
turas e desencanto que lle dá no-
vos folgos ao vello subxénero da
Resistencia. Flame e Citron son

cía que investiga a morte dun
compañeiro. A pesquisa pronto
se converte nun dilema moral
entre ética e lealdade no que a
propia familia de Norton –varias
xeracións de “homes de azul”–
acaba implicada. Nada novo
baixo o sol, mais cun reparto
convicente e un certo sentido do
ritmo. Hai cousas peores.

Rocknrolla
Dirixe: Guy Ritchie.
Intérpretes: Gerard Butler,
Thandie Newton.
Thriller. Gran Bretaña, 2008 

Semella que a Ritchie, outrora
neno prodixio do novo novo ci-
nema británico, lle presta a sepa-
ración da divísima Madonna. A
súa nova película cita directa-

Xosé Valiñas

mente os filmes previos ao seu
matrimonio coa ambición loira,
Lock & Stocke Snatch, porcos e
diamantes, dous frenéticos thri-
llersposmodernos aos que se lles
pode, e debe, pór todas as pegas
que queiramos pero aos que non
se lles pode negar certa frescura
rítmica e escénica. O seu traballo
anterior, Revolver, volvía a terri-
torios coñecidos tras o fiasco de
Varridos pola marea pero a em-
panada cabalística –cousas da
Madonna– debería estar permi-
tida só para Darren Aranofsky
–Pi. Fe no caos. Nesta nova pro-
posta recupérase o Ritchie gam-
berro e anfetamínico das primei-
ras fitas, cunha nova historia de
buscavidas desafiando os peixes
gordos do baixomundo, adu-
bada con moita música a todo
volume. De cara ao futuro, ha-
berá que ver que da de si a  anun-
ciada revisitación de Sherlock
Holmes con Robert Downey Jr.

Repo! The Genetic Opera
Dirixe: Darren Lyn Bousman.
Intérpretes: Alexa Vega,
Bill Moseley.
Musical de terror. EE UU, 2007

Véndena como unha mestura
de The Rocky Horror Picture
Showcon Blade Runner,o novo
filme do director da segunda,
terceira e cuarta entrega da fran-
quía Saw é un remake dunha
curtametraxe súa que axitara as
bases do movemento de fanáti-
cos da cultura lixo e da serie B bi-
zarra. Unha ópera cyberpunk ao
estilo Reanimatorna que unha
mefistofélica corporación bio-
tecnolóxica se erixe en gran sal-
vadora da humandiade logo
dunha devastadora epidemia.
Iso si, as súas operacións e trans-
plantes teñen un prezo e na letra
pequena do contrato estipúlase
que de non poder facer fronte a
el a empresa pode recuperar os
enxertos. No festival de cinema
fantástico de Sitges, cun público
entregado a priori, a sensación
xeral foi de decepción. Iso pasa
pro ter demasiadas expectativas

Intre da rodaxe de Cuestión de honra. 

Mads Mikkelsen en Flame e Citron. 

Thandie Newton en Rocknrolla. ALEX BAILEY

Escena de Repo! STEVE WILKIE

Jessica Biel
en Unha familia con clase.
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CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

O Comité Olímpico Internacional prohibe a dopaxe baseándose en tres principios:
a ética do deporte, evitar o prexuízo para a saúde do deportista, e facilitar a igual-
dade de oportunidades. Aínda que ningunha das tres razóns resiste a súa propia ló-
xica, a aplicación das normas antidopaxe é especialmente absurda no caso do xa-
drez por non haber evidencia de ningunha sustancia, betabloqueantes incluídos,
que mellore o rendemento do xogador nunha partida. Sen embargo dado que a
FIDE pretende que o xadrez sexa deporte olímpico para aproveitar os recursos que
isto reportaría, o control antidopaxe é obrigatorio en todas as competicións oficiais.

Kamsky, Gata 2729 (EE.UU) 
Ivanchuk, Vasili 2786 (Ucraína)

38th Olympiad (11) 25.11.2008. C19: De-
fensa francesa. Variante Winawer.

En xadrez o control debería limitarse ó
dopaxe electrónico, isto é: o uso de pro-
gramas como fritz ou rybka camuflados
no corpo ou accesibles co fin de obter a
recomendación virtual da máquina 1.e4
e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 c5 5.a3 Axc3+
6.bxc3 Ce7 7.Dg4 Rf8 8.Ad2 Dc7 9.Ad3
b6 10.Cf3 Aa6 11.dxc5 Dxc5 12.0-0

Axd3 13.cxd3 Cbc6 14.a4 h5 15.Dg5
Cf5 16.Tfb1 Kamsky conxuga maxistral-
mente o xogo en ambos flancos
16…Rg8 17.Tb5 De7 18.Df4 Dd7
19.Tab1 Tc8 20.h3 Th6  Ivanchuk ten
unha posición moi restrinxida  Diagrama
21.a5!+= bxa5  [se 21…Cxa5 22.Da4 Cc6
23.Axh6+-] 22.Da4+- Tg6 23.Txa5 Tc7
24.Tab5 Dc8 25.Af4 Rh8 26.Rh2 Rg8
27.Rh1 Rh8 28.Tc5 Rg8 29.d4 Dd7
30.Db5 Dc8 31.Ta1 Rh7 32.Ta6 Cce7
33.Cg5+ Txg5 34.Axg5 Txc5 35.dxc5

Cg6 36.c6 Cxe5 37.Db7 Cd6 38.Dxc8
Cxc8 39.Ae3 Rg6 40.c7 1-0. Tras perder
esta partida, e Ucrania a medalla olímpica,
Ivanchuk marchou moi incomodado do
recinto sen facer o control antidopaxe
polo que pode ser sancionado con dous
anos sen competir.

XADREZ       por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

SUDOKU
doadodifícilHorizontais:

1- Calzado de madeira tradicional en tempos na Galiza rural.  Expre-

sión da cara nas enfermidades. 2- Acumulación, amontoamento de

algo ou de xente. 3- Na antiga corte española, membro da nobreza

que entraba de neno ó servicio da familia real. Amarrar cun cordel ou

corda. 4- Bicudo, que ten bico. Prefixo que se aplica ás palabras rela-

cionadas co viño. 5- A Academia española que rexe as normas e novos

termos do castelán. Ansío, agardo facer ou chegar a algo. 6- Coñecida

fabada en lata. 7- Transportase. Primeiro marido e partenaire musical

de Tina Turner. 8- Rede en inglés, nome sinónimo da Internet. Tipo de

voz masculina e cantante de bel canto que a desenrola. 9- Depresión

no terreo, aproveitada como paso entre montañas.Adaptación galega

do neoloxismo “driblar”. 10- Perturbar o estado físico ou mental (dela),

ou alterar a súa orde e funcionamento normal. 11- Posuirían. Pronome

persoal, feminino e plural.

Verticais:

1-Que ten os xeonllos xuntos e as pernas tortas cara a fóra. “James ....”,

escocés considerado o inventor da máquina de vapor. 2- Membro da

dinastía árabe que exerceu o poder califal desde Damasco até Al-Anda-

lus, coa capital en Córdoba. Mamífero montesío, que salta donde menos

se espera. 3- Celebrar unha misa ou outro acto relixioso, coa participa-

ción de varios cregos ou outros cargos eclesiásticos. 4- Melodía acom-

pañada por orquestra e seguida dun recitativo, propia de toda obra líri-

ca. Catro en romanos. Deste xeito. 5- Conservar os alimentos metendo-

os en certos recipientes herméticos. Símbolo do Tantalio. 6- Organiza-

ción da ONU, adicada aos problemas da agricultura e alimentación no

mundo. Símbolo internacional de petición de auxilio, no código Morse.

Na compañía de. 7- As siglas da Onda Media radiofónica. Facer presión,

física ou figuradamente. 8- Localidade ourensán de perto do Carballiño,

famosa polo seu sabroso pan.  Dirixíame a un lugar. Letras de “nene”,

postas como lle cadra.  9- Dise de algo que está contido entre liña e liña

dun escrito. 10- Hidrocarburo saturado, gasoso, inodoro e incoloro, pre-

sente no gas natural. Especie arborícola, marsupial e nocturna que vive

nos bosques de eucaliptos (nos nosos aínda non; tamén se escribe con

“c”). 11- Solución electrolítica, que se emprega en medicina para resta-

blecer o equilibrio hidroelectrolítico. Lugares, leiras, zonas de cultivo.

Popeye, as espinacas e o xadrez.

SOLUCIONS

Crucigrama

Horizontais:
1-Zoca.Facies.2-Amoreamento.3-
Menino.Atar.4-Bical.A.Eno.5-RAE.Aspiro.6-
O.Litoral.T.7-Levase.Ike.8-Web.R.Tenor.9-
Abra.Canear.10-Trastornala.11-Terían.Elas.
Verticais:
1-Zambro.Watt.2-Omeia.Lebre.3-Concele-
brar.4-Aria.IV.Así.5-Enlatar.Ta.6-
FAO.SOS.Con.7-Am.Apretar.8-Cea.Ía.Enne.9-
Interlineal.10-Etano.Koala.11-Soro.Terras.

Autodefinido

Horizontais:

Acostumaban.Maio.Canoro.En.Barricas.Teo-

ría.Me.O.Rafa.Imaxes.Aresan.Lar.L.Namora-

ran.Ladro.Id.Re.Ama.Denario.Roncoso.Non.

Verticais:

Ametrallar.Canear.Amo.Oi.Ofendan.Sobra-

sar.C.T.Aí.Amodo.Ucraino.Es.Mar.M.Rino.Ani-

malada.Bocexar.Rn.Ara.Erario.Nosos.Neon.

AUTODEFINIDO

pasatempos 1340.qxd  29/12/08  20:10  Página 1



Alberte Rivero
Os homes da parroquia almor-
zan, xantan e cean durante
cinco días todos xuntos. Esta ce-
lebración secular sigue a estar
vetada ás mulleres, como an-
tano. Actualmente reúnense
nunha cea onde prima o carác-
ter reivindicativo. Arturo Casas é,
este ano, o “Rei Arturo”, encar-
gado, xunto co Virrei, de organi-
zar a festa, encher a despensa,
pedir entre os veciños, contratar
as charangas e construir as ca-
rrozas do último día. 

Para medio cento de homes
que “entraron” na festa, mata-
rán un becerro de cento setenta
kilos, dez cordeiros, outros tan-
tos galos de corral e, por suposto,
xamón, cachuchas e touciño de
porco que, no fondo, é o prota-
gonista da festa. A despensa das
bebidas é, segundo un dos parti-
cipantes, ”un bunker para so-
portar calquera guerra bioló-
xica”, ducias de olas de viño, co-
ñac e por suposto litros de licor
café. Cada día ten un adicación
especial, o de máis concurrencia
é o dos convidados, que comeza
cun almorzo de sopas de unto,
xantar con catro pratos, pri-
meiro caldo con porco, a conti-
nuación carne á grella, ao cal-
deiro e, de postre, o máis tradi-
cional: sesos. 

A festa tamén ten a súa parte
etnográfica con cantares de
reis, carreiras de galos, carrozas
e a coronación do rei e virrei dos

Federico Cocho

Q uedamos atrapados entre
Papá Nadal e os Reis Ma-

gos. Conste que eu milito neste
último bando. Os Reis, alén
cuestións relixiosas, forman
parte da tradición galega desde
hai moitos séculos. Non ocorre o
mesmo con esoutro santo gor-
decho e colorado que o imperio
cultural nos vai coando sen que
piemos. Para competir con esta
nova imposición comercial e
alienante, eu propuxéralle á
Igrexa que mudase a data prefe-
rida dos nenos, pero non lles de-
beu de chegar o meu correo.

Non me imaxino escribíndo-
lle unha carta a Papá Nadal, so-
bre todo paras lle pedir certas
cousas moi serias e caras. Os
Reis, ademais de magos, son ri-
cos e non deixaron os cartos en
mans do tal Madoff, o que de-
mostra que son intelixentes. Ou
cando menos non meteron to-
dos os ovos na mesma cesta. 

Eu pensaba reclamarlles que
este ano botasen unha man para
enfrontar o peor da crise, que
está por vir. Cando menos para
axudarnos a non perder a sensi-
bilidade co sufrimento persoal e
familiar que hai detrás dun tra-
ballador/a que vai o paro. Iso xa
sería axudar. 

Mais cando redactaba a mi-
siva abraiáronnos as malas no-
vas de Palestina. Agora non sei se
os Reis darán chegado ao seu
destino, outra vez alfombrado
de cadáveres  polos bárbaros de
sempre. Por se fose o caso, pído-
lles que aproveiten para deter
tanto espanto. Tamén sería axu-
dar. N’ Os libros arden mal,de
Manuel Rivas, dise: “Podemos
achegarnos ao misterio da vida,
pero é imposible comprender o
misterio do odio”.  �
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Xan Carballa

P or que poñen esas ima-
xes?, pregunta unha ra-
paza de quince anos

ante a visión dos mortos pales-
tinos no telexornal. A realidade
é desagradábel e non pode di-
simularse o horror. A agresión

israelí ventábase desde que
comezaron a desaparecer os
xornalistas de Gaza e Israel
restrinxíalles a entrada. Nin-
guén atura ese espanto e con-

tra o que se pensa, non está
presente nos videoxogos, que
todo rapaz sabe que pertence
ao reino da ficción, como o
lobo feroz ou os malvados de
Harry Potter. As balas e as ex-
plosións das películas son fal-
sas e se o máis sofisticado

Dolby 5.1 expuxese eses tre-
bóns nos decibelios reais, os
espectadores das salas de cine
sairían de contado pola porta
de emerxencia. Un baño de re-
alidade, un paseo polo gueto
palestino de Gaza, vale máis
que mil palabras.�
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REALIDADE

O seu reinado é efémero, remata ao mesmo tempo que a “festa dos reis da Mezquita”,
a máis pantagruélica de Galiza. Arturo Casas foi este ano o Rei Arturo.

8 400021 303104

01340

vindeiros anos. Noutros lugares
do concello da Mezquita, coma
Chaguazoso, Castromil ou Vila-
vella, celebran desta maneira
tan particular os reis. 
CCiinnccoo  ddííaass  aa  rraacchhaarr??
Antes, a noite de cantar os reis
comezaba o día cinco, pero
agora xa queda pouca xente no
lugar e a maioría ten que traba-
llar fóra. Mudamos as datas,
comezamos o dous e durante
cinco días, a romper. Comer e
beber até o que non está nos
escritos e por suposto o corpo
aguante
ÉÉ  uunnhhaa  ttrraaddiicciióónn??
Todos os vellos lembran a

festa dos reis coma a facemos
agora, xa de principios do sé-
culo pasado, agora tratámola
de manter con esa esencia.
Critícannos de machistas por
que as mulleres non partici-
pan e nin sequera poden en-
trar ao comedor, pero non se
pode buscar esa connotación,
o que tratamos é de manter a
tradición máis pura coma foi
sempre. Tamén coa corrida
dos galos.
EEssttáá  aa  ddeessppeennssaa  cchheeaa  eessttee  aannoo??
Eu coma rei, e o virrei, espera-
mos que si. Matamos un bece-
rro de cento setenta kilos, dez
cordeiros, os galos da corrida e

despois todo o que nos dan do
porco polas casas cando imos
pedir cantando os reis. Tamén
hai verzas e patacas. O que non
hai é peixe. Para non pasar sede
compramos uns pipotes de
viño e outras bebidas coma o li-
cor café, coñac.
QQuueenn  ccoocciiññaa??
Contratamos a mulleres do lu-
gar e tamén camareiros “ho-
mes” (por que no comedor non
poden entrar mulleres) para
servir a comida o día dos invita-
dos. Á mañá, os que van ao al-
morzo sérveno eles, normal-
mente sopas de unto para forta-
lecer o estomago.
SSoonn  ddííaass  ddee  mmooiittaa  ttrroouullaa??
Día e noite, comendo bebendo
e, de noite por exemplo, indo
polas casas a cantar os reis ou a
facer algunha falcatruada polo
vila. Incluso cando traballamos
facendo as carrozas disfroita-
mos. Iso si, á mañá non ves a
case ningún home polo lugar.
VVoosstteeddee  éé  oo  rreeii  AArrttuurroo??
Nomeáronme hai dous anos. O
último día, no xantar, o rei vai
cunha coroa polo comedor e ao
que lla coloca na cabeza queda
nomeado automaticamente. O
rei é unha persoa solteira, o
meu caso, e o virrei unha persoa
casada. Somos, coma se dixese-
mos,  os maiordomos, pero con
outro tipo de connotacións ben
diferentes. É un orgullo aínda
que che dea durante uns días
moito traballo.�

Arturo Casas, Rei Arturo da Mezquita
‘Ademais de cantar os reis, facemos carreiras de galos
e esgotamos o licor café’

’’Os Reis, ademais de magos,
son ricos e non deixaron

os cartos en
mans do tal
Madoff” 
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Placeres Castellanos
ELSA QUINTAS ALBORÉS

MULLERES / 7 Edicións A NOSA TERRA

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