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Un proxecto na parroquia viguesa de Navia
e outro en Lavadores avalan a posibilidade
de recuperar parcelas urbanas para labores
agrícolas como forma de reforzar a
convivencia e dar unha alternativa de lecer
que estea relacionada co pasado de moitos
dos habitantes das cidades. En Europa xa
hai exemplos de iniciativas semellantes
H. Vixande

O proxecto dos arquitectos Lupe
Piñera e Suso Irisarri estaba concibido para a ordenación do novo parque da parroquia viguesa
de Navia, onde se desenvolveu
unha unidade de actuación que
deu cabida a máis de cinco mil
vivendas e 20.000 habitantes. O
estudo de arquitectura IrisarriPiñera presentouse ao concurso
público para deseñar a zona verde no que incluíu destinar unha
parte a hortas urbanas. A idea era
permitir que os veciños cultivasen a terra. Finalmente, a inicia-

tiva desbotouse e as autoridades
argumentaron que se trataba
dunha boa idea para un país do
norte de Europa ou para Galiza
dentro de dez anos.
Mais, ao tempo, moi próximos a esa parroquia, senllos
proxectos avanzan na mesma
dirección. Un deles está na
mesma cidade de Vigo, no cerne do antigo concello de Lavadores. O outro, na conurbación
portuguesa do Porto. Os dous
contan con características de
seu aínda que están inspirados
no mesmo concepto.

PACO VILABARROS

’’

Estes proxectos facilitan
a conexión co pasado
labrego e implican a utopía
da conciliación da urbe
e o rural”
[Elías Trabada]
Sociólogo.

’’

Trátasedunharecuperación
marxinal pero cualitativa
da actividade agraria desde
unha perspectiva
medioambiental e con
moita carga simbólica”
[Elías Trabada]

? UERE SABER MÁIS?
www.cityfarmer.info

“Son proxectos para xerar sociabilidade e construír comunidade”, explica o sociólogo Elías
Trabada, estudoso de iniciativas
como estas. “Trátase dunha recuperación marxinal pero cualitativa da actividade agraria desde unha perspectiva medioambiental e con moita carga semántica e simbólica. Facilitan a
conexión co pasado labrego e
implican a utopía da conciliación da urbe e o rural. É o modelo de cidade liñal de Arturo Soria,
nun urbanismo no que a cidade
non é antítese do campo, como
aconteceu até agora”, engade.
TRADICIÓNPRÓXIMA.Para boa cantidade dos vigueses, o mundo rural forma parte do seu pasado
máis próximo. Unha parte dos
habitantes desa cidade naceron
en concellos nos que predominaba a actividade agraria e no
mesmo Vigo, moitas das súas
parroquias conservaron as labores do campo até hai ben
pouco. “Hai experiencias de fora de Galiza que podemos >>>
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>>> adaptar e temos potencialidade polo noso pasado”, resume Elías Trabada.
Mais haberá quen colgue a
Wii e lle quite a ferruxe ao le-

gón? Trabada pensa que si.
“Deu resultado noutros lugares”, afirma, aínda que matiza
que debe haber proxectos e
apoio institucional. “Esas ini-

’’

PAPÁ NOEL
Fran Alonso

PACO VILABARROS

Os mortos en accidente de tránsito reducíronse un 23 por cento. Durante o 2008 morreron en Galiza en accidentes de estrada 194 persoas. O
ano anterior as vítimas mortais foran 254. A cifra é a máis baixa desde hai 30
anos e superou en tres puntos porcentuais a media de mingua do Estado. A
Xunta considera que unha das claves da redución foi a posta en marcha do
Plano Galego de Seguridade Vial e a mellora dos pavimentos da rede autonómica de estradas. O carné por puntos e a reforma penal tamén influirían. G

H
ciativas hai que enfrontalas
desde o punto de vista da educación ambiental e darlles unha orientación recreativa. Non
se trata de conseguir un sopor-

te de alimentación, pero si de
facer de cando en vez unha comida entre todos os veciños cos
produtos que se extraen, iso xera tecido social”, sostén.G

Recuperar unha forma
de vida en Lavadores
A Comunidade de Montes de
Lavadores, en Vigo, presentou
un estudo de “agricultura urbana ecolóxica” para “recuperar
unha forma de vida”. Trátase
dun proxecto a cinco anos que
consiste en habilitar 5.000 metros do monte comunal para
cultivar. Está pendente de axudas públicas, indispensábeis
para que se consoliden este tipo
de iniciativas. “Haberá unha
primeira fase de formación en
colaboración co Sindicato Labrego Galego, despois, limparase o monte, instalaranse algúns
invernadoiros e concentraranse as leiras segundo os distintos
cultivos e actividades; tamén
haberá persoal”, resume Loli

Cabaleiro, unha das promotoras e integrante da Asociación
de Veciños de Lavadores.
O proxecto de Lavadores ten
peculiaridades de seu. “Pretende que a xente se anime a traballar outra vez as súas leiras e tamén estudamos a posibilidade
de que se vendan os produtos”,
sinala Loli. Nesta parroquia
confían no futuro da iniciativa
porque na actualidade “existen
moitas tendas agropecuarias,
iso é mostra de que subsiste a
actividade labrega; ademais,
hai moitas leiras a monte”.
En Lavadores tratan de facerlle fronte a unha cidade
que medra “cun urbanismo
agresivo”, pero tamén formu-

Hortas cultivadas no centro de Basilea.

’’

Pretende que a xente
se anime a traballar outra vez
as súas leiras e tamén
estudamos a posibilidade de
que se vendan os produtos”
[Loli Cabaleiro]
Asociación de Veciños de Lavadores.

lan a posibilidade de recoñecer o valor das persoas de idade que aínda realizan estas actividades. “Os maiores poden
aprenderlle os novos as súas
técnicas, demostrar a súa utilidade; iso tamén serve de nexo
de unión entre as dúas xeracións segregadas”, sinala o sociólogo Elías Trabada.G

Un parque de hortas
No outro extremo de Vigo, na
parroquia de Navia, xurdiu
unha idea similar. Un plano de
actuación urbanística creou
case unha nova cidade onde
residirán 20.000 persoas e que
está estruturada por un parque central. Para ordenar ese
espazo, convocouse un concurso no que o estudo de arquitectura Irisarri-Piñera formulou a posibilidade de recuperar a actividade agraria como “abstracción da paisaxe
que está a varrer a cidade”, sinala Lupe Piñera.
A idea foi desbotada porque
as autoridades estimaron que
era demasiado avanzada para
o momento e implicaba “a
pervivencia dunha paisaxe que
aínda existe”, explica esta ar-

quitecta. A estrutura do espazo
público consistía nun tapiz
que evocaba a configuración
tradicional do campo, “recreando os seus carreiros, as súas
hortas, os prados... todo a varias escalas”. Deste xeito, prevían a existencia de leiras para a
produción agraria intercaladas
co que denominaban “hortas
artificiais”, isto é: espazos nos
que instalar xeradores fotovoltaicos ou eólicos “que proporcionasen suficiencia enerxética e facilitasen unha xestión
sostíbel da actividade agraria”.
Estas instalacións complementaríanse con pequenos lugares nos que gardar as ferramentas e cunha aula de interpretación, explica Lupe Piñera.
Ao tempo, habería un espazo

’’

A estrutura do proxecto
do parque de Navia
consistía nun tapiz que
evoca a configuración
tradicional do campo,
recreando os seus carreiros,
as súas hortas, os prados...”
[Lupe Piñera]
Arquitecta.

reservado para o encontro cidadán de todos os vigueses.
O sociólogo Elías Trabada
considera que o proxecto de
Navia representaba a oportunidade de evitar a síndrome da
cidade dormitorio, habitual
nos barrios de nova creación,
nos que a convivencia cidadá
non existe. “Isto permite a creación dunha identidade psicosocial positiva, permite lugares
de encontro e a creación duns
vínculos necesarios nun tecido residencial novo”.G

ai seis anos, nunha visita a
Ribadavia descubrín, un
tanto desconcertado, un exército de papanoeis gabeando polas paredes das casas e dos edificios. Non era un nin dous, era
un exército de papanoies vermellos, pendurados dunha corda que enganchaba nas xanelas
e nos balcóns, o que se ofrecía á
vista. Foi a primeira vez que os
vin e os meus ollos non abandonaban a súa perplexidade. Preguntábame polos motivos daquela súpeta vocación europeísta de Ribadavia.
En nada de tempo, aquel
exército de papanoeis aterrou,
como caído do ceo nun desembarco paracaidista, por toda Galicia. Os meus veciños teñen un
deses, pendurado do telladiño
do cortello dos porcos.
Ignoro se é a forza da globalización, o capricho da moda ou o
definitivo desapego aos nosos
costumes (ese desapego que tamén fai que a lingua galega recúe
tan rapidamente) a que se aliou
cos bazares chineses e os todoacen para preparar esta invasión
nórdica de papanoeis ansiosos
que conquistan con tanta facilidade os nosos corazóns, as nosas
vilas e as nosas casas.
En calquera caso, os agasallos que os papanoeis traen nas
súas saquetas nórdicas son facilmente recoñecibles: vodka
de Polonia e renos de Laponia,
farois e cabazas anglosaxoas do
Halloween, plumas do entroido
de Rio de Janeiro, sabores xenuínos de Arizona...
Se cadra, é que os cambios
significan vangarda, e quizais
por iso durante un tempo en
moitas casas de Lugo preferíase
poñer tella e nas do sur de Galicia botábase man da lousa.
E, ao cabo, os Reis Magos,
con eses sucios camelos de terras secas e esas coroas tan
orientais tampouco facían demasiado xogo coa nosa actúal
forma de vida.G

’’

Importa e moito
na necesidade de recoñer
as discriminacións
que se solapan”
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DEZ ANOS DE AUTOVIAS

Vida, paixón e morte da Nacional 525
A autovía das Rías Baixas cumpre dez anos. A vía substituída, a Nacional
525, é unha estrada de escaso uso nos últimos setenta quilómetros
entre Xinzo e as Portelas. Neste treito pecharónse catorce hostais,
catro máis transformáronse en clubs e lugares como as Vendas,
Trasmiras ou As Estivadas ven con morriña o esplendor económico
doutra época. A Gudiña aglutinou toda esta actividade, concentra nove
estabelementos hostaleiros en apenas cincuenta metros

Alberte Rivero [TEXTO & FOTOS]

C

ircular dende Xinzo
até Vilavella pola N525 é un paseo pola
nada, dende hai dez
anos. Ao mesmo tempo que
Manuel Fraga inauguraba en
Barbantes a finalización da autovía das Rías Baixas, asinaba a
morte da N-525, paralela coa
autovía en cen quilómetros, e
por ende a redución a cero de
todo a economía dependente
desta vía de saída a Castela.
Sen coches, sen establecementos, sen ruídos, a tranquilidade que mantén hoxe en día a
beira da estrada ”fai dano nos oídos”, asegura un veciño de Abavides, que se dirixe en bicicleta
pola estrada na procura dun bar

para tomar o café. Este sosego é
agradecido, en cambio, por algún emigrante que buscou, no
retorno, a tranquilidade do rural.
Saíndo de Xinzo, nada máis
entrar no Concello de Trasmiras, xa se percibe esta situación.
Atópamonos co Restaurante
Manolo pechado hai anos. Parede con parede, continua aberto o Restaurante José, que se afanara en aumentar o seu aparcamento, anos antes da apertura
da autovía, un lugar agora baleiro. Non é de extrañar que se algún vehículo aparca, chame a
atención dos propietarios e, de o
bar estar aínda pecho, provoque
que o examinen dende a pranta
superior.
En Trasmiras hai dous bares
máis. A pesar de estar abertos o

domingo pola mañá teñen a
mesma clientela que os da estrada, o mesmo que a gasolineira, o mesmo que dous hostais máis nas Estivadas, tamén
cerrados. Un deles chegou a
ser reutilizado como club. No
Pazo do Xamón ou no Paella só
uns cans actúan de guardiáns
de edificios baleiros.

RESTAURANTES RECONVERTIDOS EN
CLUBES DE ALTERNE. Pero se esta
zona sufriu un duro golpe económico, a máis perxudicada sitúase entre Verín e A Gudiña.
Na saída da capital de Monterrei, a N-525 é zona de clubs.
Dada a proximidade de Portugal e da autovía son os únicos
que aguantan o tipo, e que incluso pretendan ampliar >>>

Recta de Abavides.

A Gudiña, a gran beneficiada
Se a algún lugar lle deu vida a
autovía este é A Gudiña. A polémica polas entradas que debería ter a vila levou a que incluso unha obra de variante,
iniciada no Canizo, quedase
só niso, nun proxecto comezado e nunca acabado.
Dez anos despois, a asociación de comerciantes considera que non pode ser máis
que positivo o balance, “A Gudiña medrou”. En cincuenta
metros de saída a Ourense
aglutínnanse nove establecementos hosteleiros, algún de
recente construción. O último, chamado Bruma 2, ten
máis de vinte cuartos.
Os empresarios buscan
máis saídas especialmente
para a fin de semana, cando o
tránsito da autovía baixa notabelmente. Presentarán, en
breve, rutas polo parque do

Invernadoiro, visitas ao macizo e estímulos turísticos. A
maioría dos comerciantes, iso
sí, critican o concello por desidía, xa que consideran que falla a promoción e carteis de
dimensións suficientes para o
que non coñeza esta zona de
servizo 24 horas.
Dende hai dous anos A Gudiña “enfróntase” a unha
grande área a menos de tres
kilómetros, na Erosa. Creada
por un gandeiro do lugar, reune restaurante, tenda, gasolineira, bar, zona de descanso e
todo moi proximo da saída da
autovía e con reclamos publicitarios de gran tamaño, acordes coas dimensións do local,
que facilitan a posibilidade de
atender a máis de cincocentas
persoas simultaneamente no
restaurante e, incluso, adicarse ao servizo de vodas.

Nun primeiro momento,
os hostaleiros da Gudiña recoñeceron sufrir unha baixa
das vendas, que agora non
embargante recuperaron. A
separación entre hosteleiros
da Gudiña e área da Erosa vai
máis alá, mesmo coa vida paralela de dúas asociación de
hosteleiros e con ideas ben diferentes sobre os camiños de
futuro.
A Gudiña.

A NOVA ÁREA DE ANTELA EN XINZO. A
nova área de Antela, en Xinzo,
tamén depende en boa medida do tránsito da autovía das
Rías Baixas. Como na Caniza,
conta con dous establecementos a carón da mesma. O primeiro, con máis de trinta empregados e cunha venda de derivados do petroleo da máis alta do sur de Galiza e, o segundo,
o Restaurante Rasero, un hete-

’’

Aasociaciónde
comerciantes considera
que non pode ser máis
que positivo o balance:
A Gudiña medrou, din”

roxéneo establecemento de turismo rural coa esencia do antigo, situado na propia localidade e que mantén as súas portas
abertas as vinte e catro horas.
Tamén en Ponteareas, Ribadavia e Taboadela abriron
áreas de servizo, vencelladas a
grandes cadeas do ramo, polo
de agora con pouca implantación no noso país.G

>>>
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CONTRADICIÓN
POLÍTICA
María Xosé Queizán

A

Na gasolineira de Vilavella quéixase da pouca clientela pero, tamén, do céntimo sanitario que non sufren os seus veciños zamoranos.

>>> mercado. Empresarios do
sector do lugar aseguran que
algún hostal máis pechado está negociando a súa venda para abrir como club.
En San Cristobo, tanto O Camionero coma o Fermín, exhiben nas portas carteis de venda.
Nos amplos aparcamentos aínda queda algunha gabarra, quizas esquecida de antano. Un
dos veciños que utiliza a explanda coma lugar de paseo amplía
o abano de utilidades, especialmente para os mozos: “fan aquí,
de vez en cando, cabriolas e derrapan cos coches, para outra
cousa non sirve, agora non para
ninguén”. Deseguida veñen os
recordos de un pasado cheo de
vehículos e por conseguinte de
cartos. “Antes, ás veces e a pesar
do grande que é o aparcamento,
non había sitio. Agora, hai días
nos que pasan dous ou tres coches”. “Pero para construír a carón da estrada, matiza, as pegas
son as mesmas”.

ONDE OS IDIOMAS NON SERVEN PARA
NADA. As Vendas da Barreira, no
concello de Ríos, mantén letreiros de oito establecementos. Algún deles ofrecendo incluso o
carácter políglota do dono como reclamo. A pesar de, segundo os carteis luminosos, falarse
alemán, inglés e francés hoxe está pecho. O mesmo lle acontece
ao Kiko dos Catro Ventos que
deixou de traballar como restaurante, recoñecendo detrás
da barra, mentras atende a uns
cazadores, que agora é insostíbel, “quitando os emigrantes no
verán e os veciños, aquí agora
non para ninguén, a pesar de
que estamos a menos de cen
metros da autovía, somos todos
moi cómodos, teremos que pechar os poucos que quedamos”.
A carón deste local, unha antiga hamburguesería é agora o

>>>

A N.525 en Trasmiras.

’’

Talleresmecánicos,
ultramarinos e incluso
perruquerías foron
os grandes damnificados
da construción da autovía”

Club Shambala. Enfronte, o
Dos Hermanas e o Iphis tamén
dan mostras de inactividade e
no último caso de estado ruinoso. No Canizo, máis do mesmo,
outros dous cerrados. So en Vilavella o amplo parque eólico
de Lubián, xa en Zamora, dá vida á Porta Galega. Aínda que
consolo sempre hai. Segundo a
camareira aínda están peor nos
lugares de Sanabria que quedaron fóra da autovía coma Asturianos ou Requejo.
Nas gasolineiras aconteceu
algo semellante, malia que, nalgúns casos, buscaron outras ubicacións. Petrolimia, propietaria
da de Trasmiras, abriu en Xinzo,
a carón do polígono industrial.
En Vilavella láianse de enfrontarse, non só á baixa clientela, senón tamén, ao céntimo sanitario, que non cobran no Padornelo, dez quilómetros máis alá.
Talleres mecánicos, ultramarinos e incluso perruquerías foron os grandes damnificados da
construción da autovía. Enfronte, o resto dos cidadáns que en
comodidade, rapidez e seguridade viron a autovía das Rías
Baixas inagurada o 28 de novembro de mil novecentos noventa e oito coma un símbolo de
modernidade. As primeiras promesas electorais situaban a
apertura no ano noventa e dous.
O tramo completo, sur de Galicia-Madrid, abriuse a mediados
do ano noventa e nove cando se
remataron os túneles das portelas do Padornelo e A Canda.G

En San Cristobo, os restaurantes O Camioneiro e o Fermín están á venda.

Vindo de Xinzo, entrando no concello de Trasmiras, pechou o restaurante Manolo.
O José aínda vai aguantando.

xente de ben, as persoas
solidarias, estamos alporizad@s ante o xenocidio en
Palestina de vítimas “inocentes” (Esta precisión sobra. Que
queren dicir? Que hai seres
non inocentes que merecen a
morte?). Esta cruel demostración de poder xa dura anos e
facemos chamamentos de
protesta e manifestámonos
para condenala.
Creo que xa é hora de preguntarse onde está moita desa
xente solidaria cando as mulleres nos manifestamos ante os
asasinatos de vítimas du-nha
violencia que dura séculos. Onde a condolencia con tantas
criaturas atemorizadas e angustiadas polas ameazas, os golpes,
o sangue, o crime na casa? Sen
saír de aquí comprobamos o
arrepío. Gaza está na casa de
milleiros de mulleres, aquí e no
mundo enteiro.
Por que vos doedes da mágoa distante e non condenades a próxima? Por que o xenocidio en Palestina é político
e o xenocidio de mulleres, por
seren mulleres, non conmove
as vosas conciencias?
Non me dirixo ás persoas
misóxinas, senón ás mentes
limpas e solidarias, para reflexionar sobre esta contradición
política na consideración do
poder: que as vítimas cobren
valor segundo quen as mate e
por que as maten. Haberá un
certo corporativismo co propio
sexo? Contra o goberno de Israel, ou calquera outro do mundo, cruel ou explotador, non hai
implicacións persoais. Haberá
mulleres que teman seren confundidas con feministas. Outros, talvez, non se manifestan
por pudor ou indecisión, ou...
Pídovos, neste aninovo, esta
reflexión, e a implicación contra
o terrorismo sexual que acabará
o día en que a maioría da poboación mostre a súa repulsa. G

’’

Porqueoxenocidio
en Palestina é político
e o xenocidio de mulleres
non conmove
as vosas
conciencias?”
Unha antiga hamburguesería reconvertida no club Shambala, no concello de Ríos.
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PRINCIPIO
DE SÉCULO
Francisco Carballo

S

erviume de peche do
2008 “Palestina fin de século” de Miguel Anxo Murado: A desolación na terra
“que deitaba leite e mel”.
Abro o 2009 co romance de
John Boyne, “O Neno do pixama a raias”: tumba aberta
á abxección humana do nacismo. E o día 31 pasado puxen un caravel vermello ao
pé do memorial das vítimas
marinenses do 36. Xa está
ben de desolacións!
Parece estarmos na cerna
do gran desaxuste do 2007:
unha fenda de todos os pregamentos estruturais do sistema social e económico. Financiarización e consumismo desartellaron o deseño
sistémico do neoliberalismo
e este caeu ao chan, “á lagoa
de lume e xofre onde estaban
xa a besta e o falso profeta”
(Ap.20,10). Imos, logo, cara
unha saída, cara unha orde
mundial diferente e dupla:
humana (ao servizo dos humanos, non ao dos financieiros), e coa natureza (en producións sostíbeis)
Que os gañadores do capitalismo se resistan e traten de
impedir un novo período diferente no que eles non sexan
faraóns, enténdese. Que cidadáns de soldos mileuristas
se agarren con frenesí á súa
vivenda e obstaculicen coma
aqueles as vías de cambio,
isto é paranoia. Si, os médicos tamén teñen aumento de
traballo nesta a nacer época
cara tempos diferentes. Todos estamos chamados a un
teor de vida diferente: sobrio,
sensato e igualitario.G

’’

Imos cara unha saída, cara
unha orde mundial
diferente e dupla: humana
(ao servizo dos humanos,
non ao dos financieiros),
e coa natureza
(en producións
sostibeis)”
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TRIBUNA I Marisol Bravos.
Cofundadora do movemento asociativo de discapacitados físicos.

DEREITOS HUMANOS
E DISCURSOS POLÍTICOS
España foi dos primeiros países en asinar a adhesión á
“Convención da ONU sobre os
dereitos das persoas con diversidade funcional (discapacidade)”. Convención con rango
de lei, en vigor desde maio e
que considera a nosa realidade
como unha cuestión de Dereitos Humanos. O artigo 3 recolle os principios xerais que cada Estado se compromete a
asegurar: ?o respecto da dignidade inherente, a autonomía
individual, incluída a liberdade
de tomar as propias decisións,
a non discriminación, a participación e inclusión plenas e
efectivas na sociedade, a igualdade de oportunidades...”
Por outra banda, a “Lei de
(in)Dependencia”, aprobada
cun gran consenso social e político, segue dando que falar. Xa
se intuía que a tramitación ía ser
lenta, pero non tanto... Despois
de dous anos a aplicación da
mesma é moi irregular debido
ao atraso considerábel da xestión administrativa. Contrátanse profesionais para reforzar os
servizos de valoración do nivel
de dependencia, creando así un
marco burocrático que se limita
a indagar sobre as situacións socio-económicas. Unha lei que
supostamente abriría novas
portas na busca da igualdade de
oportunidades, “penaliza” os cidadáns canto maior sexa o grao
de dependencia. O seu obxectivo non parece ser garantir uns
bos servizos, senón impulsar un
mercado a baixo prezo xa que as
axudas para promocionar a autonomía máis que dereitos, son
prestacións esmoleiras. Pese a
ser unha lei universal, en cada
comunidade os beneficiarios

PACO VILABARROS

reciben atencións diferentes.
Os especialistas din que non
se fan malas leis. Outra cousa é
o desenrolo posterior, a falta de
dotación económica e o mirar
para outro lado cando as normativas se incumpren sistematicamente. Hai unha gran diferenza entre as expectativas creadas e a realidade dos papeis e
do “volva vostede mañá”. Estamos abocados a que as leis acaben disoltas en malos hábitos
administrativos, iso si compensados con boas campañas de
publicidade. As mesmas asociacións caen na trampa facendo estudos, co conseguinte investimento económico, para
demostrar a discriminación.
Semella que só temos dereitos
nos discursos políticos. Por poñer un exemplo, o 90% das persoas con grandes necesidades
prefire vivir no seu entorno,

’’

Unhaleiquesupostamente
melloraría a igualdade de
oportunidades, penaliza os
cidadáns canto maior sexa
o grao de dependencia”

’’

O90%daspersoascon
grandes necesidades prefire
vivir no seu entorno,
mentres que as prestacións
non avanzan
no recoñecemento
do asistente persoal”

mentres que as prestacións
non avanzan no recoñecemento da figura do asistente persoal.
Non é fácil xustificar que se subvencione con 3000 euros unha
praza de residencia, cando a
prestación máxima para que o
usuario xestione directamente
a súa asistencia persoal é de
812. Ven a conto o dito de que
“cando se trata de dereitos, é de
necios falar de prezos”. Somos
necesarios non pola nosa dignidade, senón por crear emprego. Tampouco podemos esquecer que cada español recibe
en prestación social un 28%
menos que o europeo medio.
Resulta difícil de entender
tanta contradición. Coincidindo co festexo do “Día europeo
da discapacidade” e do “Día dos
dereitos humanos”, a Administración outorga premios por
cumprir o que ela incumpre.
Hai que recoñecer que cada vez
se fai máis visíbel a eliminación
das barreiras arquitectónicas,
pero tamén hai que eliminar as
barreiras sociais, porque a discriminación empeza na mirada
do outro. Se aínda custa admitir
que a persoa con diversidade
funcional forma parte da sociedade, canto máis admitir que
tamén é sociedade. Está claro
que a patoloxía discapacita; pero o entorno, a falta de axudas
técnicas e as políticas tamén
discapacitan. Non se poden pechar os ollos á “diferencia”, que
pode ser propia en calquera
momento. Como parte da diversidade humana, reclamamos que as nosas vidas sexan
valoradas nos mesmos termos
que as dos demais, porque sen
igualdade de oportunidades,
non se pode falar de dereitos.G

NOVIDADES
Auga e Pedra
Augas caídas. Fervenzas de Galiza
Galiza, camiño do sol. Cen camiños, cen olladas

“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
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CRÓNICA DE PRECAMPAÑA

Conselleiros para pórlle cara ao cambio
No Bloque,
Ánxela Bugallo
é a gran ausente
dunhas listas que
serán ratificadas
este sábado
Manuel Vilas

Consello da Xunta celebrado o 7 de decembro.

’’

Touriño será número un
en Pontevedra, evitando
a competencia
con Quintana,
pero enfrontándose
a Núñez Feixóo”
Tal estratexia foi negada por
Quintana. “As historias da UPG,
‘quintanistas’ e sectores soan a
vello” dixo o vicepresidente,
quen chamou á unidade pois
“no BNG todos son o BNG”.

Na banda do PSdeG as listas
serán ratificadas o 17 de xaneiro.
As agrupacións locais comezaron a discutilas o mércores; pero
é seguro que os socialistas tamén amosarán os rostros dos
actuais mandatarios nos carteis
das catro circunscricións. Touriño será o número un en Pontevedra, evitando a competencia
directa con Quintana pero enfrontándose ao dúo de Núñez
Feixóo e Alfonso Rueda no PPdeG. Na lista socialista en Pontevedra tamén estarán dous dos
colaboradores máis próximos

XOÁN CRESPO / A.G.N.

ao presidente, a conselleira de
Política Territorial María Xosé
Caride –como número dous– e
Xosé Ramón Fernández Antonio, aínda que ao responsábel
de Economía finalmente se lle
podería atopar sitio en Ourense.
Alí o cabeza de cartel será Pachi
Vázquez, conselleiro de Medio
Ambiente. En Lugo o numero
un corresponderá ao consellei-

Cesión de actas
No caso de que se reedite o bipartito algúns dos elixidos cederán as súas actas para recuncar nos despachos da Xunta. Así
fixeron en 2005 tres deputados
do Bloque: a secretaria xeral de
Igualdade Carme Adán, Blanco
e Bugallo. O motivo alegado foi
que, por mor do exiguo da
maioría, a ausencia dun deles

por causa do traballo abondaría
para que o PP se impuxese no
Hórreo. Teoría desmontada polo PSdeG; pois Carmen Gallego,
Ricardo Varela, Pachi Vázquez e
Méndez Romeu compatibilizaron os dous cargos toda a lexislatura sen concederlle aos conservadores a oportunidade de
gañar unha votación.G

XOSÉ LOIS

As bases do PSdeG e do BNG
pronúnciase estes días sobre
unhas listas electorais nas que
non se introducirán novidades
respecto aos nomes propostos
dende as cúpulas. Os aparatos
das dúas formacións apostan
por situar os conselleiros nos
primeiros postos para transmitir a suposta mellora na Xunta.
Con todo, a gran novidade
no Bloque é a caída da conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo,
que só obtivo 44 votos na asemblea de Compostela. Bugallo
–criticada por mor da maioría
de capital privado na nova Fundación Gaiás da Cidade da Cultura– sae así dunhas listas encabezadas por outros compañeiros do Executivo. Malia que o
Consello Nacional aprobará a
proposta da Executiva este sábado, xa se dá por feito que
Quintana será o cabeza de cartel
na Coruña seguido de Ana Pontón; Teresa Táboas –conselleira
de Vivenda– en Pontevedra secundada por Henrique Viéitez;
Fernando Blanco –conselleiro
de Industria– escoltado por Isabel Sánchez en Lugo, e Alfredo
Suárez Canal –conselleiro de
Medio Rural– seguido de Tareixa Paz en Ourense.
As asembleas comarcais debateron unha proposta que exclúe ás correntes críticas coa
xestión liderada por Quintana e
a UPG. Unha delas, o Movemento pola Base, criticou o
“atraso de xeito deliberado” na
remisión das listas a unhas
“asembleas manipuladas” para
que “sexa imposíbel de amañar
a cociña do reparto de poder”.

ro de Traballo, Ricardo Varela. O
problema para os socialistas
preséntase na Coruña, onde deberían presentar a unha muller
como líder se queren enarborar
o estandarte da igualdade de sexos. Por iso é posíbel que Mar
Barcón, secretaria de organización, adiante ao conselleiro de
Presidencia, Méndez Romeu,
número un en 2005.G
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PEPE CARREIRO

A CRTVG E
A INFANCIA
Susana López Abella

É

BALANCE DE LEXISLATURA

TRIBUNA I Manuel Veiga.

OTTO / A..G.N.

O LIBRO QUE ESCRIBIRÁN
OS ALUMNOS DE BERAMENDI
O nacionalismo galego, a diferenza do catalán e o vasco,
nunca, até a presente lexislatura autonómica, administrara
cotas significativas de poder.
Esa é a principal diferenza do
galeguismo cos seus homólogos das outras nacionalidades
históricas. Non se trata ademais dunha disparidade de unha década ou dúas, senón de
case un século.
Por máis que Xusto Beramendi seña capaz de escribir
un groso volume sobre a historia do nacionalismo galego,
non resultaría esaxerado dicir
que a súa verdadeira historia
empezou en 2005. As forzas
políticas nacen para modificar
a realidade e ese cambio só pode facerse desde o goberno. Dicía, neste sentido, González
Mariñas, no Xornal de Galicia
do sete de xaneiro, que “a identidade é hoxe algo máis consecuencial que esencialista. Seremos potencia se somos quen
de pasar ao acto”.
A primeira distorsión que
sofren as forzas que non gobernan e aínda máis as que nunca

o fixeron, é que tenden a crear a
súa axenda propia, que é aquela formada polos temas que
mellor lle veñen. Para o BNG é
doado, por exemplo, tomar
postura sobre Palestina ou na
defensa dos sectores produtivos, igual que é doado defender o galego en abstracto. Outra cuestión máis difícil é dicir
que se fai cunha sanidade colapsada, cuns colexios asolados pola burocracia, cuns mariscadores que non deixan de
pelexar entre si, cunha política
lingüística concreta que hai
que debater coa sociedade,
cunhas axudas aos dependentes que, valla a redundancia,
dependen dos cartos que envíe
Madrid e un longuísimo etc.
Cando un goberna está
obrigado a facelo para todos e a
axenda márcaa a sociedade e a
vida. Todo isto resultaba evidente para PP e PSOE, pero
non o era até agora para o nacionalismo. O nacionalismo,
iso si, tivo o acerto de non terlles medo aos problemas (asumiu, por exemplo, Medio Rural, con incendios e todo). Es-

’’

A primeira distorsión
que sofren as forzas
que nunca gobernaron
é que tenden a crear
a súa axenda propia,
que é aquela formada
polos temas que mellor
lle veñen”

colleu consellarías en función
da correlación de forzas e da
súa responsabilidade co país.
Non se deixou circunscribir a
áreas máis marxinais, como algúns agardarían. Os seus dirixentes demostraron que estaban mentalmente dispostos a
dar o paso correcto, que non é
pouco. Outra cousa era o que
viña logo: demostrar que estaban capacitados para xestionar
o que tiñan entre mans.
Sobre a xestión en si, unha
forza que goberna debe atender tres cuestións. Primeira,
debe contar cun proxecto, cun-

ha idea de país. Segunda, este
proxecto, en cada un dos seus
aspectos, debe ser viábel, financiábel, etc. E terceiro, as
medidas concretas que aplicar
deben ser aceptadas por unha
maioría de cidadáns.
Era a primeira vez que o
BNG daba estes pasos. E non o
fixo mal de todo. Para os próximos catro anos, o nacionalismo conta con proxectos concretos iniciados, contrastados,
con xestores máis expertos e
sabe mellor que pedras hai que
mover para levalos a cabo. O
BNG tampouco poderá volver
facer oposición coma antes,
aínda que perda o goberno. Esa
madurez deberá notárselle para sempre, por iso cabe falar
dun paso histórico. Malia todos os contratempos ocorridos
e que poidan ocorrer, o camiño
andado será moi positivo para
o nacionalismo.
Esta é a realidade prosaica, a
que aínda que hoxe non pareza
romántica, sairá de verdade
nos libros de historia que escriban algúns dos hoxe alumnos
de Beramendi.G

indignante que a TVG estea emitindo na franxa horaria de protección reforzada
para a infancia unha telenovela, “Anxo rebelde”, que banaliza a violencia de xénero, que
cousifica a muller e cuxos contidos son susceptíbeis de lles
causar un prexuízo moral,
mental ou físico aos menores.
A maioría dos días, o público
que máis ve “Anxo rebelde” son
os menores de 12 anos. Os datos de audiencia publicados
por Sofres indican que o 55 por
cento dos espectadores non superan esa idade.
Benigno Sánchez a pesar de
coñecer estes datos, non fai absolutamente nada e mesmo
mira para outro lado, argumentando intereses de audiencia. Así pois o responsábel da
CRTVG está incumprindo o código de autorregulación sobre
contidos televisivos e infancia,
que ten como obxectivo a protección dos menores. A obriga
de cumprir este código figura
nun acordo subscrito pola
CRTVG en xuño de 2006. Este
código fixa uns criterios claros
para a protección da infancia e
estabelece, dentro do horario
legal de protección de menores, unha franxa de protección
reforzada de luns a venres, de
17 a 20 horas. A TVG non emite
pola tarde nin un só programa
de información infantil ou xuvenil na súa grella de programación, pese a que a lei di que
debe cumprir co seu labor de
servizo público, despreza o público infantil e xuvenil.
Sánchez, nestes últimos
anos, levou ao descreto os medios públicos de comunicación
galegos, con informativos que
manipulan e censuran e con
programas que vulneran a lei
de creación da CRTVG, que di
que a programación dos medios públicos debe velar pola
igualdade da muller e a protección da infancia.G

’’

Sánchez,nestesúltimos
anos, levou ao descreto
os medios públicos
de comunicación ”
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Ramón Yáñez, enxeñeiro naval

‘Astano ten futuro na produción de buques mo
Xurxo González
Pacovilabarros [FOTOGRAFÍA]

Un grupo de cidadáns de Ferrolterra insiste na necesidade
de que o antigo estaleiro de Astano en Fene sexa recuperado
para a construción naval civil,
unha actividade que ten prohibida até 2015 polos acordos de
reconversión industrial entre o
Estado español e a Unión Europea. Para acadar este obxectivo
presentaron no Parlamento
unha iniciativa lexislativa popular (ILP) que será debatida na
Cámara se conseguen recadar
15.000 sinaturas. Ramón Yáñez
(Fene, 1946) un dos promotores, pensa que a aprobación
desta iniciativa achegaría forza
moral a esta causa en Europa.
Que significa a recuperación de
Astano para a construción naval civil?
A construción naval en Galicia é
fundamental. Cidades como
Vigo, Ferrol e A Coruña en menor
medida teñen a dimensión actual grazas ao desenvolvemento
deste tipo de actividade. Sen a
construción naval non se podería entender a historia moderna
de Galicia, xa que posibilitou a
transición cara a produción industrial actual. Nós pensamos
que sen esta actividade tampouco se pode entender o futuro
do país. Está claro que o porvir do
transporte mundial pasa pola vía
marítima conectada con ferrocarrís. Neste sentido Galicia está situada no centro de importantes
liñas de marítimas.
Algúns estudos, como o de Caixanova, afirman que Astano debería dedicarse a outros tipos de
actividades relacionadas co
metal, xa que o futuro do mercado naval non está moi claro...
A ILP que propoñemos refírese á
construción naval en toda Galicia, tamén en Vigo. En canto ao
estudo de Caixanova, penso que
a xente que o redactou está a
pensar na construción naval
como era antes. Hoxe en día en
Astano é moi difícil que volva ser
rendíbel fabricar grandes buques para transportes de cereais
ou petroleiros. Neste segmento
os estaleiros coreanos compiten
en prezo dun xeito inasumíbel.
Na ILP propoñemos a recuperación de Astano como un gran
centro de reparacións e de produción de buques moi es- >>>
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ques moi especializados’
>>> pecializados, como os destinados á explotación de cru, que
tamén fabrican os estaleiros de
Vigo. Tamén hai demanda para
barcos de transporte de gas. En
Galicia non hai hoxe ningún estaleiro, agás Astano, que teña as
instalacións necesarias para a
produción destes barcos. Outra
opción é a construción das grandes estruturas necesarias para o
aproveitamento da enerxía das
ondas do mar.
Que relación garda a súa iniciativa lexislativa popular co Plan
presentado polo estaleiro Hijos
de Barreras?
Nós pensamos que Astano
debe ser complementaria doutras instalacións do mesmo tipo
no conxunto da eurorrexión
Galicia-Norte de Portugal. Se a
alternativa de Barreras fose
adiante Astano tería unha importante carteira de pedidos
para a produción de buques de
transporte de gas. Barreras non
ten hoxe as gradas e o espazo
necesario para facer este tipo de
buques, a pesar de estar considerado como un estaleiro de referencia que si lle permitiría
conseguir os contratos.
Contempla a iniciativa algunha
referencia á titularidade pública
ou privada de Astano?
Iso non nos compete aos promotores da iniciativa, senón ás
instancias político-administrativas. Non obstante, dada a importancia que a construción naval ten para a zona e para Galicia, debería, polo menos, ter
participación pública. O que
aparece no noso texto é que a
empresa debe ser rendíbel. Para
iso é imprescindíbel a flexibilidade. Podemos poñer como
exemplo a estrutura de produción de Barreras. O estaleiro vigués define un traballo, planifícao e controla a calidade. O resto
das fases da produción encárgallas a compañías especializadas
con persoal altamente cualificado que traballan para diferentes estaleiros.
Canto se pode adiar a volta de
Astano á construción naval sen
que deixe de ser rendíbel?
Europa non está creando novos
estaleiros, xa que supón un investimento moi importante. Astano posúe instalacións rematadas que non se están a aproveitar
en todo o seu potencial. Hai que
ter en conta que existe unha rela-

’’

Nun ano e medio
ou dous anos Astano
podería producir ao cento
por cento”

’’

A iniciativa popular
lexislativa que estamos a
promover incide en que a
empresa que controle este
estaleiro debe ser rendíbel”

ción entre PIB mundial e produción naval. Canta máis riqueza
haxa, máis buques se precisan.
Nos próximos anos vaise moderar a demanda de barcos para o
transporte de petróleo, automóbiles e materias primas. Non
obstante ningún estaleiro europeo compite neste segmento,
senón nos que xa comentamos
como o transporte de gas ou os
buques sísmicos.
Non obstante, os estaleiros asiáticos teñen décadas de expe-

riencia. Non poden ocupar nos
próximos anos tamén estes segmentos?
O mercado interno copa toda a
produción das súas instalacións. Corea do Sur e Xapón son
grandes exportadores e por iso
os seus estaleiros teñen traballo
abondo coa fabricación de barcos de transporte de mercadorías convencionais. Agora
China vai producir barcos, pero
para crear unha flota propia de
transporte de mercadorías.
Se hoxe se eliminasen os atrancos políticos, canto tardaría Astano en volver a producir?
Nun ano e medio ou dous anos
podería estar ao cento por cento.
Seguen a existir as empresas auxiliares necesarias?
Si, moitas auxiliares galegas traballan en Cádiz ou Sestao cando
non teñen demanda aquí. A este
tipo de empresas gustaríalle ter
traballo en Ferrol porque a
maioría do seu cadro de persoal
e directivo son de orixe ferrolterrá. O único que precisan, e que
nós recollemos na iniciativa, é financiamento adecuado, xa que
non dispoñen de moitos recursos propios.G

‘A Iniciativa Lexislativa
Popular sobre Astano
ten máis forza moral
que outras resolucións’
Por que as iniciativas lexislativas populares non son relevantes na sociedade?
Houbo varias na última lexislatura, pero é certo que a
xente non lles dá en xeral
moita importancia. Existe
pouca confianza en que iniciativas deste tipo poidan
mover opinión nos partidos,
máis cando xa houbo resolucións votadas por estas organizacións no Parlamento sobre o mesmo tema. Os promotores desta ILP somos un
grupo moi plural, a maioría
sen adscrición política, que
estamos unidos polo interese no sector naval en xeral
e en Astano en particular. A
sociedade ten que entender
que este tipo de iniciativas
trasladan unha proposta da
sociedade para que os políticos lexislen sobre a mesma.
Existen diferencias entre a
aplicación dunha ILP e
dunha resolución promovida por un grupo político?

’’

Se somos quen
de mobilizar a 20.000
cidadáns vai ser moi
difícil que o Estado ou a
UE digan que non”

Ten un maior nivel forza moral. En iniciativas deste tipo é
común que haxa unanimidade no Parlamento galego,
como xa pasou con este
tema. Non obstante o PSOE
votou en contra no Congreso, e aí acabou o recorrido
da cuestión. En cambio, se
nós somos quen de mobilizar 20.000 cidadáns vai ser
moi difícil que se nos diga
que non a que a construción
naval pase a ser un sector estratéxico na Galicia do futuro.G
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H. Vixande

ENPOLEIROALLEO
ISRAELITAS
DESINFORMADOS
“As informacións xornalísticas máis hostís con Israel de
Europa son as de España, Irlanda, Reino Unido, Holanda,
Bélxica e Suíza e repítense nos
periódicos da totalidade do
arco político”, sinala Público,
citando o rotativo Iediot Ahronot.
As críticas ao ataque de Israel a Gaza que publicaron os
medios de comunicación proceden sobre todo do exterior
do país hebreo, pero non só de
fontes palestinas. Unha delas é
do xudeu de nación Gilad Atzmon, músico e escritor que se
considera a si mesmo como
un palestino de fala hebrea.
Rebelión recolle a súa explicación de por que non hai críticas procedentes do interior.
Atzmon sinala que “a comunicación cos israelís pode
deixalo a un estupefacto.
Mesmo agora, cando as súas
forzas aéreas están asasinando a plena luz do día a centos
de civís, anciáns, mulleres e
nenos, convéncense a si mesmos de que son as auténticas
vítimas desta saga violenta.
Quen están familiarizados cos
israelís saben que viven completamente desinformados
sobre as raíces do conflito que
controla as súas vidas. Son capaces de utilizar argumentos
rocambolescos que só teñen
sentido dentro do discurso israelí, pero ningún en absoluto
fóra das rúas xudías. Argumentos deste tipo son: ‘Por
que insistirán estes palestinos
en vivir na nosa terra (Israel),
por que non se van a Exipto,
Siria, Líbano ou calquera outro país?’ Outra perla de sabedoría hebraica soa máis ou
menos así: ‘Que pasa con estes palestinos? Dámoslles auga, electricidade, educación e
o único que queren é tirarnos
ao mar?’ Por moi estraño que
pareza, até os israelís da denominada “esquerda” –mesmo a esquerda culta– non saben quen son os palestinos,
de onde veñen e que defenden. Non logran entender
que, para os palestinos, Palestina é o seu fogar. Parece un
milagre, pero os israelís non
logran entender que Israel foi
erixido a expensas do pobo
palestino, en territorio palestino, en aldeas palestinas, en
vilas, campos e hortas palestinas”.G

’’

NÓS MESMOS

’’

AxentefaladeDavidcontra
Goliat, pero hai que darse
conta que a capacidade
de sufrimento dos
palestinos é moito maior
e iso fainos máis fortes”
[Abraham B. Yeoshúa]
El País, 4 de xaneiro.

’’

EL ROTO / El País, 30 de decembro do 2008

FOLGA EN EL PAÍS
O diario El País viviu unha
folga este Nadal da que informou o propio periódico.
A razón do paro era a externalización da publicidade a
unha nova empresa. Detrás
do cambio está a redución
do 20% da publicidade no

O PREMIO NADAL
POR ANTICIPADO
O seis de xaneiro ás 23h45 da
noite, no programa radiofónico da cadea Ser, Hora 25, daMaruja Torres.

último ano, algo que se estende a case todos os medios
de comunicación. O 35%
dos integrantes da redacción
secundaron o paro, que lle
impediu a saída das edicións
de Andalucía, Catalunya,
Galiza, Madrid, País Vasco e
Valencia, segundo explicou
o mesmo xornal.G

ban lectura dos titulares da
prensa do día seguinte. En El
País anunciaban que a súa colaboradora Maruja Torres gañara o Premio Nadal de novela. Un pouco despois, nunha
conexión en directo, a correspondente da emisora no acto
informaba de que aínda non
se coñecía a obra gañadora do
Nadal e que as votacións estaban moi disputadas.G

ONDE ESTABAN
OS DIRECTORES
DOS MEDIOS?
O 26 de decembro pasado, o
gabinete da presidencia da

ANSÓN GABA A ZP

Luis María Ansón.

Intercambio de papeis. Luis
María Ansón, ex director de
ABC, fundador de La Razón e
agora columnista de El Mundo, escribiu un artigo no que
eloxiaba a Zapatero. Ansón reflexionaba sobre a intelixencia
e capacidade do presidente do
Goberno central. “Perdería eu
o sentido da obxectividade se
negase a calidade, a lucidez, a
profundidade do artigo que
J.L. Rodríguez Zapatero publicou en El Mundo: O horizonte

Porprimeiravez,aprensa
acreditada non foi invitada
ao tradicional viño español
que ofrecen os Reis tras
o acto [da Pascua Militar],
onde sempre facía
un «coro» o presidente
do Goberno, provocando
en ocasións un tumulto
pouco acorde
coa solemnidade do día”
La Razón, 7 de xaneiro.

Xunta de Galicia realiza chamadas telefónicas aos medios de comunicación para
saber que directores acudirán
á comida con Pérez Touriño o
29 de decembro. O convite
resultou un éxito e a asistencia foi masiva, pero as xestións foron complicadas e ese
día houbo poucas confirmacións porque de todos os medios galegos, só tres directores estaban no seu posto. A
data coincidía coa resolución
do concurso eólico e xorde a
pregunta de se habería tanto
absentismo laboral no caso
de se celebrar eleccións nos
Estados Unidos?G

do cambio”, dicía Ansón. Para
que o seu cambio de opinión
non resultase tan radical, acto
seguido cualificaba o Goberno
de “torpe”. Ao tempo, El Mundo carga diariamente contra
Raxoi, nunha estratexia que
trata de desgastalo para precipitar o cambio de liderado nos
conservadores.
E se no Mundo lle fan
aloumiños a ZP, desde El País
non paran de darlle paus. Detrás parece estar o apoio do
Goberno a grupos que non
son PRISA.G

Antón Losada

O

vodevil protagonizado por
Touriño co adianto electoral tivo o final bufo que probablemente merecía. Despois de
ter removido Roma con Santiago, chamado oráculos, chamáns, magos, sociólogos e adiviños e ter mirado no pousos do
café, do té e do licor café, todo
para escoller a data máxica que
evitase a coincidencia das eleccións vascas coas galegas e asegurar o que en Monte Pío chamaban un espazo de decisión
propio, vai o Lehendakari e
anuncia que serán o mesmo
día, coma quen di que marcha
ás rebaixas de xaneiro mercar
todo o que non lle trouxeron os
reis por falla de espazo ou de
efectivo.
Semella que o arrollador carisma presidencial perde os
seus poderes máxicos pasado
Pedrafita. E tampouco parece
que ninguén se molestara en
coller un teléfono e falar con
Gasteiz para pactar un reparto
do calendario, como fan as
grandes potencias cando se reparten os territorios, os pobos
ou os postos nos banquetes.
O epílogo póñeno o propio
Presidente e un coro anxelical
de políticos, candidatos, analistas e medios a quen se mira excitados e preocupados coas derivadas da astral coincidencia.
Touriño admitiu que tanto traballo foi para nada e que non
había interferencia algunha.
Feixóo recoñeceu que o beneficiaba e Quintana, algo máis
sensato, dixo que os votantes
galegos xa eramos maiores de
idade e xa nos entendiamos sós.
Algún medio mesmo proclamou coma unha grande perda
que as eleccións vascas ían borrar do mapa mediático de Madrid ás nosas. Tanta intelixencia
posta ao servizo de nada, como
dixo o outro. Os vascos non nos
quitan espazo ningún. Xa nos
encargamos nós mesmos de
quitarnos o pouco que temos. G

’’

Os vascos non nos quitan
espazo ningún.
Xa nos encargamos nós
mesmos de
quitarnos o pouco
que temos”
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Que pasa en Sogama?
Presidente, elixido polo PSOE, e secretario
xeral, designado por Fraga, enfrontados
durante toda a lexislatura. Medio Ambiente
anuncia medidas contundentes para atender
as indicacións do Consello de Contas

H.V.

A Sociedade Galega de Medio
Ambiente, Sogama, está a ser
escenario dun enfrontamento
no seo da dirección, consecuencia da blindaxe de cargos
que se realizou cando se constituíu. En 2004 o Consello de
Contas tamén denunciou irregularidades na entidade sen
que o conselleiro de Medio
Ambiente, en catro anos, investigase a situación. A Consellaría admite o erro e sinala que
haberá reaccións inmediatas.
Acusacións cruzadas, ameazas de demanda por calumnias
e informes do Consello de Contas son os principais elementos
do conflito que vive Sogama e
que agora vén de saltar á opinión pública. As diferenzas entre o presidente da sociedade,
Xosé Álvarez, e o secretario xeral
desta empresa pública, Xosé
María Hernández, puxéronse
de manifesto cando o 12 de novembro este último denunciou
o primeiro por suposto nepotismo nas contratacións.
En realidade, o presidente fixo valer as súas posicións fronte
as opinións do secretario xeral
nas últimas adxudicacións. O
enfrontamento é o recrudecemento dunha guerra xorda entre os dous desde o principio da
lexislatura. Xosé Álvarez chegou
ao posto da man dos socialistas
cando se formou o goberno bipartito e Xosé María Hernández
continuou como secretario xeral porque o seu posto estaba
blindado desde a constitución
da sociedade nos tempos de
Fraga Iribarne.
A razón da difícil convivencia entre Álvarez e Hernández
explicouna o PSOE cando lembrou un informe do Consello de
Contas de 2004 referido a 1999
que denunciaba a “inclusión de
perfiles profesionais exclusivamente axustados ao posto de
traballo que puideron supor
unha limitación do principio de
igualdade no acceso á praza”.
Os socialistas sinalan a Hernández –fillo do ex conselleiro Hernández Cochón– como beneficiario dunha desas prazas.

A Consellaría de Medio Ambiente tamén lembra que o
mesmo informe do Consello de
Contas sinala unha política de
contratación de servizos que beneficiaba a empresas de Unión
Fenosa, propietaria do 49% de
Sogama fronte ao 51% da Xunta.
Esa actitude de Xosé María Hernández, continuaría na actualidade e sería a razón do seu enfrontamento co presidente da

’’

En2004,oConsellodeContas
detectou irregularidades
na contratación de persoas
e servizos cando
gobernaba o PP”

empresa Xosé Álvarez. Desta
forma, Álvarez, máis que actuar
con nepotismo nas contratacións recentes –como denunciou Hernández–, estaría a impedir contratacións irregulares.

TRANSICIÓN TRANQUILA. Alén do
enfrontamento entre Álvarez e
Hernández, está a cuestión do
informe do Consello de Contas, que data de 2004. Nese
contexto, xorde a pregunta de
por que a Consellaría non investigou a situación e por que
permitiu que se deteriorase a
convivencia no seo da empresa. Na Consellaría informaron
de que tomaron a decisión de
atender as recomendacións do
Consello de Contas e endereitar as contratacións mediante
unha “transición tranquila”.
Un portavoz de Medio Ambiente admitiu “que ese procedemento resultou errado e
agora vai haber medidas máis
contundentes”. A Consellaría
tamén lembrou que nestes
momentos hai unha investigación da fiscalía do Tribunal de
Contas que actúa como consecuencia do informe da Consello de Contas.G

O presidente de Sogama, Xosé Álvarez, e o conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez.

A.G.N.
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’’

FINANCIAMENTO
Xosé A. Gaciño

P

ara a oposición, a proposta
de novo sistema de financiamento autonómico é como
un intento de cadratura do círculo que xerará suba de impostos e baleirará as arcas do Estado. Claro que iso o di a súa dirección central, porque, en cada
comunidade autónoma, a valoración das respectivas direccións territoriais difire sensibelmente, segundo ocupen o goberno ou figuren na oposición,
e o seu grao de entusiasmo varía
segundo gobernen nunha comunidade das consideradas
“ricas” ou en Castela e León
(única das consideradas “pobres” na que gobernan).
Certamente, algo de cadratura do círculo ten este novo
modelo, que intenta compaxinar o cumprimento dos compromisos marcados polo Estatut catalán coa necesidade de
manter niveis aceptábeis de redistribución.
Resulta importante o aumento da porcentaxe de impostos cedidos, o que parece
primar especialmente as comunidades máis desenvolvidas,
pero parecen ben estruturados
os diferentes fondos de compensación deseñados, desde o
que garante os servizos fundamentais até os novos de cooperación e de competitividade,
cos que se pretende cubrir precisamente a cadratura do círculo (é dicir, que todas as comunidades sexan beneficiadas).
Falta por comprobar cómo se
traduce en números, na decisión
definitiva do Consello de Política
Fiscal e Financeira, pero hai materia para a negociación, non para o rexeitamento sectario.
En realidade, ese rexeitamento baséase nun sentimento
anticatalán, que os centralistas
manipulan constantemente
para descualificar o Estado das
autonomías consagrado pola
Constitución que hipocritamente din defender.G

’’

Resulta importante
o aumento da porcentaxe
de impostos cedidos”

DEBATE NO PP
lítica vasca, pexándoa cun precedente que pode ser o inicio
dunha fase política completamente nova.

A
xustiza
condiciona
A xustiza condiciona
as
eleccións
vascas
as eleccións vascas
O lendakari Juan José Ibarretxe saúda o candidato socialista Patxi López.

VINCENT WEST / REUTERS

O lendakari Juan José Ibarretxe chamou
a acudir ás urnas o 1 de marzo.
A campaña iníciase coa foto do xuízo
dos posíbeis gañadores escoltados
polo ilegal Otegi

A violencia é a que condiciona toda hipótese, non xa porque se poda producir unha
máis que probábel irrupción de
ETA en plena campaña, tamén
porque a precampaña queda
marcada pola foto dos potenciais lendakaris (Ibarretxe e López) entrando, á par de Arnaldo
Otegi, a ser xulgados por entrevistarse durante o proceso de
paz autorizado polo Congreso.
O xuízo é o culmen da estratexia
obstaculizadora despregada
polo partido de Mariano Raxoi
durante a anterior lexislatura, e
aínda que non parece probábel
unha inhabilitación dos procesados, coloca o PP nunha tesitura complexa de resolver, ao
aparecer ante a opinión pública
vasca, non xa como unha pedra
no camiño de calquera saída
dialogada da violencia, tamén
como a outra extrema da estratexia de que canto peor estea a
situación mellor é para os seus
intereses.
A decisión do Tribunal Superior pode chegar a coñecerse
na metade da campaña, e aínda
que se vexa un recurso no Supremo, ferirá gravemente a po-

X.C.

Apenas faltan cincuenta días
para resolver un dos momentos
decisivos de toda lexislatura no
estado: as eleccións vascas. Do
resultado que se poda producir,
xunto co que suceda en Galiza e
en xuño nas europeas, o mapa
político español pódese estabilizar ou saltar polos aires todas
as estratexias tanto do PP como
do PSOE. Os primeiros coa guerra polo liderado aberta e os segundos facendo funambulismo co apoio nacionalista de
PNV e BNG en Madrid e a pugna electoral con ambas forzas.
O previsíbel empate técnico
entre forzas nacionalistas e estatais no País Vasco, pola vía de
prohibir a presenza da opción
política abertzale, abre as portas

a unha nova situación na que o
Partido Socialista podería comandar, en minoría apoiada
polo PP ou pactando co PNV, un
goberno que trastocaría profundamente a situación política, está por ver en que dirección.

’’

A decisión do Tribunal
Superior sobre Ibarretxe
e Patxi López
pode coñecerse na metade
da campaña,
e feriría gravemente
a política vasca”

EMPATE DEMOSCÓPICO. Ibarretxe
non enganou a ninguén convocando a favor dos seus intereses. É o que fai calquera dos presidentes que teñen capacidade
estatutaria para chamar ás urnas. O PNV afronta a campaña
en solitario, toda vez que Eusko
Alkartasuna decidiu queimar as
naves e ir en solitario, acaso
pensando que pode arrepañar
a algúns dos electores orfos de
opción pola prohibición de toda caste de alternativa abertzale. Falta por saber como o seu
electorado fiel interpreta a posición elixida pola nova dirección
de EA, que contempla a posibilidade de saír do goberno, tesitura que tamén afronta Ezker
Batua. As previsións do Eusko
Barómetro sostéñenos no 5% e
tres deputados e tamén pensan
que pode repetir escano Aralar,
outra das forzas que se beneficiarían dos votantes abertzales
que decidan non seguir o previsíbel chamamento á abstención do mundo de Batasuna.
No bloque das forzas estatais, están por ver os efectos que
produce a irrupción en campaña de Rosa Díez e UPD. Os inquéritos din que non superará o
listón mínimo do 3%, polo que
os seus votos só poden ser importantes á hora de restarlle posibilidades a socialistas e populares. O anuncio de que Mayor
Oreja encabezará a lista das europeas semella unha manobra
de Mariano Raxoi para cortar a
idea de que rompe co pasado e
minimizar a saída de María San
Gil. Unha medida que Aznar
non deixou de contrarrestar, levando a San Gil á FAES atrapando máis unha vez a Raxoi nas
súas contradicións.
A falta doutros inquéritos novos, é chamativo que o prestixioso Euskobarómetro cociñe o
reparte de escanos con tan pouco voto decidido. Ao PNV dalle
un 25,9% directo e un 34% estimado (26/28 escanos); ao PSE
un 17,5% directo e un 31% estimado (25-27 deputados) e ao PP
apenas un 3,2% de voto directo
admitido e unha estimación do
16% (13 e 15 deputados).G
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’’
OBAMA CALA
LATEXOS

X.L. Franco Grande

P

Mariñeiros da Armada chinesa, durante un desfile en Beixing.

JOE CHAN / REUTERS

A pirataría, escusa
para unha nova xeopolítica naval
Os Estados que queren ser potencias no
mundo multipolar do século XXI lánzanse
’’
ao dominio dos mares construíndo
Esquecemosmoitoque
a maior parte do comercio
mundial segue a facerse
por mar”

modernas flotas.
Fernando Pérez-Barreiro
membro do Consello Asesor do IGADI
(www.igadi.org)

O mar dá sorpresas. Non hai
que ser incautos. Os vellos mariñeiros dicían que non se pode
ser confianzudo con el. Por veces trátase da xeoloxía (porque
debaixo do mar está a terra, que
tamén mete respecto) e vén un
tsunami. Outras veces faise sentir na xeopolítica. Cando xa semellaba que non había nada remoto nin escondido e que desaparecera para sempre o romantismo da lonxanía e dos grandes
espazos baleiros; cando nada
hai oculto e nin falta fai o radiotelegrafista, anticuado xa, para
estar sempre situado e sempre
comunicado, e para saber onde
está cadaquén no mar, aparecen ou reaparecen os piratas.
Case non hai día que non ataquen algún navío, case sempre
en mares xa malfadados noutros tempos e que veñen sendo
cruciais para o comercio marítimo e, moitas veces, próximos ás

costas de Estados falidos. Nada
novo, pero quen o había de
pensar hai pouco tempo.

PREDOMINIO COMERCIAL. Esquecemos moito que a maior parte do
comercio mundial se segue facendo por mar. As transaccións
serán tan rápidas como se queira para mover diñeiro e, como
hoxe sabemos e padecemos,
cheas de engano e ilusións interesadas e cultivadas até que a
burbulla estoupa. Pero as mercadorías seguen indo por mar.
A capacidade de interromper
ou dificultar esa circulación fai
dos piratas actores no mundo
internacional. O dereito tenta
configuralos como delicuentes
da comunidade internacional,
pero a facareña realidade desa
utopía amósase no cativo que é
o poder de combatelos.
Voltan nese cadro, despois
de máis dun século, as ideas do
almirante estadounidense Mahan, que tantos arrombaran xa
na cesta do lixo ou pouco me-

’’

AChinaquerese
apresentar no mundo
do poder naval, que para
ese país é unha novidade”

nos. A influencia do poder marítimo na historia foi o tema da
súa obra capital. E inspirou a carreira de construción e armamento navais que precedeu e
propiciou a I Guerra Mundial, a
de 1914.
Pero agora hai outro factor
que non estaba moi presente
nas teorías de Mahan, porque
non facía falta para explicar o
que el quería explicar. Esoutro
eixo que contribúe a situar o
problema da seguridade dos
mares é que, no mundo de hoxe, non pode haber hexemonías nin superpotencias sen a capacidade de proxectar poder en

escenarios moi lonxe do seu
centro político e nin sequera limítrofes con el. Para esa proxeción non abonda nin a aviación
desde bases en terra nin as armas “sofisticadas”. Iso aprendémolo neste século tan novo
aínda, e debe darlles malas noites a Donald Rumsfeld e outros.

DESPREGAR FICHAS. Non é que os
piratas poidan interromper o
transporte de tropa tan doadamente como o de mercadorías.
A alarma dos Estados non vai
por aí. O que están dando é un
motivo aos Estados para despregaren forzas navais no taboleiro mundial.
Por iso están asegurando
con tanta rapidez a súa presenza nas costas de Somalia os candidatos a superpotencias do
mundo multipolar. A máis recente, a China, que non esconde, en declaracións oficiais, que
con iso quérese apresentar no
mundo do poder naval, que para ese país é unha novidade. Fala tamén de que é unha boa
oportunidade de aprendizaxe,
o que é moi certo.
Os piratas abriron, sen querelo, una feira e exposición de
potencias navais. Paga a pena
observala para albiscar a forma
do mundo que se aveciña. G

or máis que George Bush
sexa aínda o presidente,
ou que non haxa dous presidentes, como acostuma dicir
Barack Obama, o silencio deste
diante da intervención de Israel
en Gaza vén sendo interpretado
como conformidade coa política israelí, o que nada tería que
ver co cambio que suxeriu na
súa campaña electoral.
Os acontecementos collérono de vacacións en Hawaii, non
fixo ningún comentario e só alguén moi achegado a el, David
Axelrod, suxeriu que o presidente electo pensaba o que xa
dixera en Sderot, a cidade máis
castigada por Hamás, isto é, que
había que actuar, defender os
cidadáns e responder con urxencia ás agresións.
E así pensa a sociedade israelí, os seus representantes políticos e tamén os seus intelectuais máis ilustres, se ben estes
con algunhas matizacións: o escarmento estivo ben, era urxente dárllelo aos fanáticos de Hamás, pero de agora en diante
cómpre que as partes senten
arredor da mesa de negociacións.
Sempre, pois, o problema da
seguridade, o dereito de Israel a
existir, o medo ao inimigo exterior. Hoxe, coas excepcións de
Hamás e dos fanáticos do Irán,
ninguén discute ese dereito. E o
camiño elixido non é o mellor
para ter máis seguridade, senón
máis ben para o contrario.
Obama, ao noso ver, perdeu
a oportunidade de influír –e podía telo feito– en Israel para, como suxeriron algúns israelís
ilustres, tratar de chegar a un cesamento inmediato de hostlidades e comprometer os países
árabes na seguridade de Israel.
Puido ser unha maneira de empezar a exercer o cambio que
prometeu. Pero a mellor oportunidade xa a perdeu. G

’’

Obamaperdeua
oportunidade de influír
para tratar de chegar a un
cesamento de hostilidades
e comprometer
os países
árabes
na seguridade
de Israel”
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Miguel A. Murado, autor de Fin de século en Palestina

‘Nos últimos catro anos de conflito
morreron 19 israelís e 2.000 palestinos’
César Lorenzo Gil

Miguel-Anxo Murado (Lugo,
1965) é autor de La segunda Intifada (Ediciones del Oriente y el
Mediterráneo) e Fin de século
en Palestina (Galaxia) –Premio
ao Libro do Ano dos editores e
premio da Crítica Galega–, ámbalas aproximacións a unha zona que estudou e na que viviu
cinco anos.
“O exército israelí está a empregar bombas de fósforo branco, unha arma que nin sequera
a OTAN utiliza. Se se tratase
dunha operación militar cirúrxica como defende o goberno
de Tel Aviv non estarían queimando as rúas de Gaza”, explica Miguel-Anxo Murado apegado á realidade da invasión de
Gaza e a previa operación de
bombardeamentos aéreos no
territorio palestino.
Murado entende a grande
ofensiva israelí en dous contextos moi concretos. “Aínda que
nos poida parecer outra cousa
lendo os xornais, en Palestina
nunca hai paz. A guerra é continua. O que ocorre agora é que o
goberno israelí de coalición entre o dereitista Kadima e o centrista Partido Laborista está en
mínimos nas enquisas e precisaba dunha acción militar profunda para gañar apoios de cara
ás eleccións de febreiro. E o plan
funcionoulles porque nos inquéritos subiron moitos enteiros”, afirma. “O outro polo hai
que buscalo en Washington.
Bush ten o cargo de presidente
pero non goberna. E Obama
tampouco. Os dous poden ollar
para outro lado”.
En calquera caso, o historiador dubida de que a chegada de
Obama cambie algunha cousa
na rexión. “O triunfo de Obama
confirmou que se poden gañar
unhas eleccións nos EE UU sen
o amparo do Partido Demócrata pero que é imposíbel gobernar fóra do partido”, comenta.
“Os nomeamentos do seu gabinete ditoullos directamente Bill
Clinton, quen realmente goberna na sombra. E Clinton foi o
presidente máis proisraelí da
historia”.
Segundo o autor, que escribiu un libro sobre o proceso de
paz en Oslo e viviu as súas consecuencias traballando para as

Tropas israelís avanzan polo norte da Faixa de Gaza, detrás dos carros de combate.

Nacións Unidas en Palestina,
Clinton fixo posíbel lexitimar o
réxime israelí. “Foi el quen convenceu a UE para que asinase
un acordo comercial preferente
con Israel. Antes, Europa mantiña o Estado israelí na lista de
países indesexábeis. Foi Clinton
quen logrou que a ONU retirase
da súa carta o parágrafo que de-

fende que o sionismo é unha
forma de racismo”.

MENTIRAS DE GUERRA. Murado re-

BAZ RATNER / REUTERS

primeiro que a tregua a rompera Israel matando varios palestinos. Hoxe afirman o contrario.
En realidade, Hamas non cre-

corda que as explicacións que a
prensa internacional dá sobre o
comezo da ofensiva de Gaza
son contraditorias. “Os propios
xornalistas da CNN,The Guardian e The Economist dixeron

‘Israel é unha empresa
privada de colonización’
En opinión de Miguel-Anxo
Murado, a ofensiva destes días
é unha fase máis da gran traxedia que o pobo palestino vive
desde o 1948, ano da fundación do Estado de Israel. “No
1947, o 90 por cento das terras
de Palestina estaba nas mans
de palestinos. Desde que existe
Israel nin un só día o mapa dese país deixou de medrar. As
expansión non se fixo dun xeito imperialista: Israel non quere asimilar os palestinos e consideralos israelís, quere expropiar as súas terras e deportar os
habitantes. Hoxe hai varios millóns de palestinos refuxiados e
o seu futuro é o real cerne do
conflito”, narra. “Israel é o único país do mundo que non declarou as súas fronteiras e está

nas mans de negociantes que
manteñen desde hai moitos
anos unha empresa privada de
colonización”.

QUE PASARÁ EN FEBREIRO? O escritor considera que as eleccións
israelís de febreiro fortalecerán
a xa existente hexemonía da ultradereita. “É probábel que entre integristas xudeus e ultrasionistas obteñan unha maioría
folgada no parlamento”, adianta. “Isto supón que non haberá
mudanza ningunha no réxime,
baseado na discriminación étnica, na lei rabínica –que entre
outras cousas impide os casamentos civís e o divorcio e permite o repudio da esposa polo
seu home– e outras formas de
dereito antidemocráticas”.

Miguel Anxo Murado.

’’

Oproblemaéqueos
os palestinos non teñen
nada que lle ofrecer
ao mundo e ningunha
potencia se vai
comprometer
coa súa causa”

Para Murado, a única solución ao conflito é a intervención internacional. “Mais o
problema é que os palestinos
non teñen nada que lle ofrecer

bou ningunha paz. Asinara un
cesamento do fogo de seis meses e non o renovou por considerar que non se cumpriran os
mínimos requiridos para mantela. E des que anunciou que retomaba a loita armada, a súa actividade reduciuse ao lanzamento de 30 foguetes caseiros”,
resume. “Aínda que as cifras
son frías de máis cando se fala
de vidas humanas, hai que lembrar que nos últimos catro anos
morreron 19 israelís fronte a
2.000 palestinos”.
Outro dato ausente das páxinas dos xornais, segundo o historiador, é o resultado electoral
nos comicios palestinos do 2005.
“Hamas gañou as eleccións lexislativas. A constitución palestina recoñece que as forzas de seguridade dependen do primeiro
ministro”, subliña. “O presidente, Mahmud Abbas, negouse ao
traspaso de poderes. Hai que recordar que a seguridadeen Gaza
nos tempos de Fatah estaba ao
cargo de Mohamed Dahlan, un
colaboracionista que ademais
foi axente da CIA. Pois ben, des
que é Hamas quen controla Gaza reducíronse moito os lanzamentos de foguetes”.G

ao mundo e ningunha potencia se vai comprometer coa súa
causa nunca”.
Deste xeito, o futuro a medio prazo pasa, segundo a opinión do historiador, polo cambio demográfico. “Pensemos
no ataque contra Hamas en
Gaza: 1.000 milicianos controlan 15.000 militantes nun contexto de 1,5 millóns de gazatís
onde se cultiva un permanente
viveiro de remudas para os que
caen en combate. Neste século
xa morreron 12 ou 13 líderes de
Hamas”, afirma.
“Nas universidades de Israel varios autores xa defenden a
insustentabilidade do sionismo. Nun contexto no que Israel perdeu xa a batalla demográfica contra os palestinos, chegará un momento –como ocorreu en Sudáfrica– onde novas
xeracións do réxime se dean de
conta de que a única maneira
de sobrevivir é asimilar a poboación árabe. G
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A lotaría das previsións económicas
mundiais

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

CRECEMENTOMUNDIALREDUCIDO. No
mes do Nadal, o director xerente do Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique
Strauss-Khan, advertía que estas previsións xa resultaban demasiado optimistas e que neste
mes de xaneiro, do ano en curso, publicarían novas que serían aínda peores, que aquelas
de novembro que prognosticaban unha recesión para España do 0,7%, exactamente a
mesma que para os EE UU e
dúas decimas superiores á vaticinada da Eurozona. Contrastarían cos crecementos agardados para economía mundial
do 2,2%, liderada polo tirón de
emerxentes como a China, que
mantería un ritmo ao redor do
8,5%, da India co 6,3%, de África co 5%, de Rusia co 3,5% ou
do Brasil do 3%.
Non concordan co estudo
“Perspectivas económicas
mundiais 2009” do Banco
Mundial, que aínda son máis
pesimistas, ao limitar o crecemento mundial deste ano ao
redor do 0,9%, pero marca as
mesmas tendencias zonais.
Neste estudo albíscase a luz

RUSIA PARA O SUBMINISTRO
DE GAS A TRAVÉS DE UCRAÍNA
Xa non circula gas ruso
a través dos
gasodutos
ucraínos.
Tras unha
semana de
mingua no
subministro, Estación en Romanía distribuidoa empresa ra do gas ucraíno.
Gazprom
parou o fluxo, logo de que
Moscova e Kiev non chegasen
a un acordo sobre o prezo ao
que Ucraína debe comprar
.Rusia acusa o presidente
ucraíno, Viktor Iushenko, de
subtraer parte do gas que circula polo seu país camiño de
Europa. O goberno de Ucraína afirma que Rusia pretende
encarecer o prezo do gas que
lle vende á UE.

Cada ano,
os organismos
internacionais
publican
indicadores
de crecemento
da riqueza que case
nunca atinan

CRISE POLÍTICA /GRECIA

DESTITUÍDO O MINISTRO
DE FINANZAS
ANDREA COMAS / REUTERS

Se tivésemos que fiarnos das
previsións para o 2009 das
grandes institucións financeiras planetarias, estariamos
diante dun ano que presenta
mala cara.
Os últimos augurios do FMI
datan do mes de novembro, no
que estimaban o crecemento da
economía mundial no 2008, no
3,7%, e no 2,2% para o ano que
comeza No caso da eurozona
quedarían situados no 1,2% e 0,5% respectivamente, recortando nunha décima as previsións
do mes anterior para o 2008, e en
sete décimas ás do 2009.

ENERXÍA /EX URSS

BOGDAN CRISTEL / REUTERS

8/1/09

O director xeral do FMI, Dominique Strauss-Kahn [en primeiro plano] e o ministro de Economía español, Pedro Solbes.

’’

’’

Aeconomíamundial
medraría o 2,2%, liderada
por emerxentes como
a China, que mantería
un ritmo ao redor do 8,5%

Asreceitasnonvarían:
reformas estruturais do
mercado laboral e primacía
da xestión privada dos
sectores estratéxicos”

para o 2010, onde a medra
mundial recuperará índices do
3%, que na Zona Euro e nos EE
UU aínda estarán por baixo do
2%, pero que en América Latina superarían o 4%, en África o
5% e en Asia o 7%.
Onde non hai tanta variación é nas receitas que este ti-

po de institucións prescriben
para unha pronta saída da crise, centradas nas reformas estruturais do mercado laboral e
na primacía da xestión privada dos sectores estratéxicos
ou na apertura de mercados.
Paradoxalmente, teses contrarias ás esgrimidas polos países

menos afectados pola crise.

AUMENTO DO MERCADO INFORMAL. O
único informe institucional
que lle pon rostro humano á
crise é o da Comisión Económica para América Latina e o
Caribe, que demanda medidas
públicas para compensar a caída do consumo privado, ou a
redución da contía das remesas, que baterán en maior grao
nos sectores máis desfavorecidos, onde aumentará o paro,
en cinco décimas, até o 8,1% e
nun incremento considerábel
do sector informal, a pesar de
preverse crecemento económico ao redor do 2%.G

Os prognósticos sempre fallan
Se repasamos as previsións
que estes organismos esgrimían a comezos do 2008, atopamos que auguraban un crecemento da economía mundial
entre o 4 e o 4,5% ou revalorizacións en bolsa entre o 5 e o
15%. Nada que ver co finalmente acontecido.
Por tanto, institucións como
FMI ou o BM, que tanto veñen

’’

Asprevisiónsacomezosdo
2008 auguraban
unha medra da economía
mundial entre o 4 e o 4,5%
ou revalorizacións en bolsa
entre o 5 e o 15%

errando nas previsións, tampouco teñen autoridade para
prescribir solucións de corte liberal como receita única. Os
países emerxentes, a pesar de
sentir o impacto da crise, aínda
conservan máis autoridade para ser referentes de modelos
económicos máis vencellados
ás realidades nas que se constrúen e aos seus moradores. G

A única ‘vítima’ ‘dos graves
conflitos que viviu Grecia nas
últimas semanas xa entregou
o posto. O primeiro ministro
Kostas Karamanlis destituíu o
ministro de Finanzas, George
Alogoskoufis, substituído por
Iannis Papathanassiou. Alogoskoufis foi o impulsor dunha onda de privatizacións de
empresas públicas que serviron como combustíbel para o
descontento cidadán agravado coa morte dun menor
nunha manifestación. Tamén
caeron os ministros de Fomento, Transporte, Educación e Turismo.
INSTITUCIÓNS / EE UU

AS NOVAS CÁMARAS
APROBAN PLAN DE RESCATE
Os candidatos elixidos
para o Senado e a Cámara de Representantes
vicepresidos EE UU Biden,
dente electo
tomaron posesión. En ambas as cámaras
haberá maioría demócrata, o
que facilitará a aprobación do
plan de estímulo económico,
cifrado en 775.000 millóns de
dólares, anunciado por Barack Obama. O contacto entre
o poder lexislativo e o executivo será o vicepresidente Joseph Biden.G

L. DOWNING / REUTERS
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Alcoa anuncia o despedimento de 13.500 persoas. A multinacional estadounidense, cuxo principal negocio é a produción de aluminio, posúe
dúas plantas en Galiza, en San Cibrao e A Coruña e é a empresa máis importante da provincia de Lugo. Os despedimentos anunciados supoñen o 13
por cento do seu cadro de persoal en todo o mundo, aínda que a dirección
afirmou que non afectará ao plantel galego.G

ECONOMÍA.19.
ANOSATERRA
9-14 DE XANEIRO DE 2009

Alain Belda,
presidente de Alcoa.

ALTERNATIVAS Á EMPRESA TRADICIONAL

O éxito do cooperativismo vasco
Eroski, que forma parte do grupo
cooperativo Mondragón, ofrécelle ao seu
cadro de persoal formar parte da sociedade
Xurxo González

Eroski, Fagor e Orbea son tres
coñecidas marcas que teñen
moito en común pese a dedicarse a sectores totalmente diferentes. A súa orixe e estrutura actual está amparada polo Grupo
Mondragón, o exemplo máis
sorprendente de cooperativismo en España e un dos máis
destacados do mundo. A pesar
de ter unha historia de máis de
cincuenta anos, o carácter cooperativo deste grupo pasa desapercibido para a maioría dos cidadáns que merca nos seus centros comerciais, emprega os
seus electrodomésticos ou pasea nas súas bicicletas.
Pódese entender a importancia do Grupo Mondragón
atendendo a unhas poucas das
súas cifras. A facturación superou os 16.000 millóns de euros
no exercicio de 2007 (como elemento de comparación, os Orzamentos que a Xunta vén de
aprobar para 2009 ascenden a
case 11.800 millóns de euros) e
o cadro de persoal supera as
100.000 persoas distribuídas en
España e en 65 plantas no estranxeiro (Alemaña, Brasil,
China, EE UU, Eslovaquia,
Francia, India, Italia, Marrocos,
México, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República Checa,
República Sudafricana, Romanía, Tailandia e Turquía).
Ana Lorenzo, socióloga e representante da Federación de
Cooperativas Sinerxia, pensa
que o descoñecemento do público sobre o carácter cooperativista de Mondragón se debe a
unha estratexia do grupo de
non diferenciarse no mercado
doutras empresas. “Toda a publicidade manéxase nos mesmos códigos que as súas competidoras, o que para nós é
contraproducente, pois é unha
oportunidade perdida para facer chegar ao conxunto da sociedade que a economía social
non é unha utopía, que pode
acadar grandes resultados”, sinala Lorenzo.

Arrasate (nome en euskera
de Mondragón) é unha localidade de pouco máis de 20.000
habitantes, encadrada administrativamente na provincia de
Guipúscoa. Actualmente a alcaldesa é Ino Galparsoro Markaide, de ANV. O goberno da
corporación por parte dos
abertzales de esquerda provocou que nos últimos anos algúns grupos extremistas teñan
difundido que existe relación
entre o grupo cooperativo e
ETA. En medios e foros de dereita en internet vénse promovendo boicot aos produtos das
empresas de Mondragón. Ana
Lorenzo sinala que a esta presión hai que engadir “o bloqueo
informativo ao que se ve sometido por parte de empresas da
competencia”.
Gotzon Gondra, asesor do
Consello Superior de Cooperativas de Euskadi, apunta a que
o desinterese por este tipo de
modelo débese a que “aínda
hoxe, a sociedade identifica, de
xeito erróneo, as cooperativas
como sociedades que se constitúen en tempos de crise,
pouco profesionalizadas e cun
carácter social. Na práctica teñen demostrado que poden
ser modelos de éxito empresarial e líderes en sectores tan
competitivos como a automoción ou os electrodomésticos”.

Instalacións do híper de Eroski en Ribadeo.

’’

’’

Mondragónfíxosegrande
nos anos 50 e no eido
industrial, o que supón
anticiparse aos tempos e
máis nun sector non
habitual na economía social”

Identifícase,erronoamente
as cooperativas con
sociedades para tempos
de crise, pouco
profesionalizadas
e cun carácter social”

[Ana Lorenzo]
Federación de Cooperativas Sinerxia.

[Gotzon Gondra]
Consello Sup. de Coop. de Euskadi.

fixo posíbel feitos sorprendentes en moitas latitudes, como
un fondo de formación e de
I+D+i común, que sitúa ao
grupo como unha das organizacións empresariais españolas destacadas neste sentido.
“Mesmo manteñen un fondo
de solidariedade que apoia ás

cooperativas en dificultades”.
O Grupo Mondragón aplica
as mesmas estratexias que as
empresas ‘convencionais’. Ana
Lorenzo sinala que “as correntes actuais do cooperativismo
van por outros camiños, tratan
de cuestionar a lóxica do mercado capitalista. Pola contra,

Mondragón adáptase a esta lóxica, o que implicou no seu momento a internacionalización
da produción, provocando contradicións claras. De todos os
xeitos non sei se sería viábel
competir en mercados tan maduros –con tanta competencia–
doutro xeito”.G

UN MODELO AVANZADO. O modelo
cooperativo, baseado nuns
principios que antepoñen a
democracia na empresa ao capital (un home un voto, independentemente dos cartos
que achegue ao proxecto) non
comezou a estenderse e a fixar
os seus obxectivos até os anos
80, e predomina nos sectores
agrarios e de servizos. “Mondragón fíxose grande nos anos
50 e no eido industrial, o que
supón anticiparse aos tempos
e máis nun sector non habitual
na economía social”, subliña a
representante de Sinerxia.
O alto grao de cooperación

Unha garantía de estabilidade no emprego
A maioría do cadro de persoal
de Eroski, un dos maiores
axentes do mercado minorista do Estado, que até agora
era contratado, ten a posibilidade de pasar a ser cooperativista. Lorenzo afirma que é
unha moi boa oportunidade
para os traballadores, xa que
a contribución de capital necesario pode facerse a prazos
contra a nómina, ademais de
“resultar unha garantía para a

’’

Oaumentodossocios
cooperativistas en Eroski
non se valora abondo fóra
do Grupo Mondragón”

estabilidade do emprego,
porque en momentos de
crise o último que se ataca é o

posto dos cooperativistas”.
Gontzon Gondra considera
que este aumento dos cooperativistas “é unha operación
dunha dimensión e repercusión moi importante, que non
se valora abondo fóra de
Eroski e do Grupo Mondragón. A decisión tomada polos
cooperativistas anteriores terá
consecuencias, senón descoñecidas, cando menos difíciles
de predicir”.G
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SINDICALISMO E POLÍTICA

Manuel Cao

eguindo a estela do Estatut catalán, o goberno central
disponse a estender o modelo de financiamento ás autonomías de réxime común mediante a súa xeneralización
no que se refire á cesión de impostos (IRPF e IVE: 50 por
cento. Impostos especiais: 58 por cento). Mais as diferenzas territoriais en desenvolvemento económico e capacidade fiscal obrigan o Estado a poñer enriba da mesa fondos compensatorios que permitan sumar ao acordo a
maioría das autonomías.
Dende o punto de vista político, quedou claro que no PP
existen posicións contraditorias como resultado das balanzas fiscais particulares e, sobre todo, do criterio clave de
asignación de recursos: a poboación corrixida segundo os
novos censos, o que modifica radicalmente o reparto de
fondos. Pero, o máis rechamante foi a declaración do responsábel económico do PP, Cristóbal Montoro, esixindo
unha negociación directa PP-PSOE ninguneando as comunidades, o que revela a valoración do Estado das Autonomías na cúpula popular. A desautorización fulminante
dos propios presidentes autonómicos do PP deixou en ridículo esta pretensión preconstitucional e deulle a iniciativa política ao presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
A proposta de Pedro Solbes, do 30 de decembro de
2008, resalta o avance na corresponsabilidade fiscal e a redución das diferenzas de financiación per cápita pois cos
impostos cedidos financiarase o 90 por cento das actividades das autonomías que ademais terán maior capacidade
normativa. Mais as diferenzas en poder recadatorio manterán a dependencia financeira das autonomías menos
desenvolvidas, polo que se crean fondos compensatorios
finalistas (Fondo de Garantía de Servizos Públicos Fundamentais, Fondo de Suficiencia Global e Fondos de Converxencia Autonómica) ao que se veu engadir outro Fondo de
Crecemento Demográfico para aquelas comunidades que
non se benefician de ningún dos anteriores.
A negociación incorpora un bilateralismo de facto partindo da iniciativa catalá e trata de contentar no curto
prazo todas as autonomías mediante a promesa de revisión anual das necesidades segundo a poboación axustada
cos criterios de territorio, dispersión, insularidade, envellecemento e distribución por idades. A falta da cuantificación final o modelo avanza na autonomía financeira, engade maior transparencia e permite chegar á competición
fiscal das comunidades pero contén fondos de compensación suficientemente indefinidos que dotan o Estado dun
poder discrecional á hora de achegar recursos.
Para Galicia priorizar o criterio de poboación resulta
moi negativo e por iso se propoñen criterios de axuste que
inclúan a dispersión e o envellecemento como variábeis
relevantes. A eiva demográfica é clave ao ser unha variábel
de dinámica negativa tamén no ámbito político, comercial, da innovación e como límite xeral ao crecemento. Galicia debería avanzar cara ao bilateralismo para que as súas
características económicas, sociais, políticas e culturais
ponderen adecuadamente dende o punto de vista institucional e financeiro. G

’’

Asdiferenzasenpoder
recadatorio manterán
a dependencia financeira
das autonomías
menos desenvolvidas”

PEPE FERRIN / A.G.N.
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Helena Espinosa,ministra de Medio Ambiente e Rural, Roberto García,secretario de UU AA e o presidente Emilio P. Touriño.

Unións Agrarias critica as ‘falsas
expectativas’ do concurso eólico
O sindicato agrario, que vén de celebrar o 25º
aniversario, perfílase como un axente importante
na campaña cara as eleccións autonómicas
X.G.

Unións Agrarias reaccionou
con críticas ao reparto de megavatios do concurso eólico
promovido pola Consellería de
Industria. Roberto García, secretario xeral desta organización, considerou que “co concurso eólico estivéronse alimentando falsas esperanzas,
como o traslado de Ence e o
xermolo dun grupo lácteo, e
nada diso se vai concretar, son
cortinas de fume”. O dirixente
sindical fixo estas declaracións
o pasado 31 de decembro,
nunha comparecencia xunto a
Xosé Antonio Diéguez, presidente de Ventonoso (organización promovida por UUAA formada por donos de montes).
Aínda así, os representantes
de UUAA recoñeceron que o
proceso impulsado polo departamento que dirixe o conselleiro
Fernando Blanco supón un
avance respecto ás designacións “a dedo do PP”. García tamén amosou a súa satisfacción
pola concesión de 192 megavatios a firmas estratéxicas para o
mundo rural como Feiraco e as
cooperativas Os Irmandiños,

Colaga e Icos (agrupadas na sociedade Ventos Cooperativos).
Diéguez insistiu na liña que
Ventonoso vén defendendo
desde a súa creación, ao lamentar que a consellería de Industria non fixase por lei un
mínimo na porcentaxe que os
propietarios reciben das industrias. Os representantes
desta asociación consideran
que se perpetúa así a súa situación de inferioridade á hora de
negociar coas empresas.

CELEBRACIÓN CON ALTOS CARGOS DO
PSOE. Unións Agrarias continúa
así coas críticas cara as consellerías dirixidas por cadros políticos
do BNG. O sindicato mantivo ao
longo da lexislatura que agora
remata varias confrontacións

’’

EmilioPérezTouriño,
Xosé Blanco e Helena
Espinosa participaron
na celebración
do 25º aniversario
da organización, que conta
con 12.000 afiliados”

con Medio Rural e Industria. Algunhas das máis importantes
foron as referidas á aplicación
dos contratos homologados no
sector leiteiro e ao concurso eólico. Precisamente a Asociación
Ventonoso foi creada en xullo de
2006 por membros de Unións
Agrarias en Lugo, e ten sido
desde a súa constitución un dos
principais arietes contra a política de Industria no referido á
enerxía eólica.
A forza social de Unións
Agrarias é moi considerábel, xa
que é o sindicato agrario con
maior afiliación, máis de 12.000
persoas. Este dato non pasa desapercibido para os responsábeis do Partido Socialista, con
quen garda unha relación ideolóxica e histórica, xa que na celebración do 25º aniversario de
Unións Agrarias estiveron presentes Emilio Pérez Touriño,
presidente da Xunta de Galicia,
Helena Espinosa, ministra de
Medio Ambiente e Rural, Xosé
Blanco, vicesecretario xeral do
PSOE e Xosé Antonio Gómez,
secretario xeral de UGT-Galicia.
O acto, que se celebrou o
pasado 20 de decembro en
Santiago de Compostela, tivo
un importante contido político
e pode ser interpretado como
un preludio da batalla que se librará polo voto rural de cara ás
próximas eleccións.G
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Medra o paro en Alemaña por primeira vez en tres anos.18.000 persoas máis buscaban traballo en decembro, o que supón un incremento da
taxa de desemprego do 7,5 ao 7,6 por cento. Ráchase así unha tendencia de
creación de emprego desde febreiro de 2006 que reduciu o número de desempregados de máis de cinco millóns a menos de tres.G
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Un esmoleiro nas rúas
de Berlín en xaneiro
do 2009.

TRABALLO E CRISE

Somos tan vagos como indican
os índices de produtividade?
A produtividade en España é menor
que a media da Unión Europea
e moitas análises atribúena á falta
de compromiso dos cadros de persoal
Xurxo González

Un visitante sen coñecemento
do historial de traballo de galegos e galegas polo mundo
adiante que lese algúns titulares
e comentarios acerca dos índices de produtividade da economía chegaría á conclusión de
que aquí a preguiza campa ás
súas anchas. Outros titulares
achegan alarmistas ou espúreas
interpretacións, como o que publicaba El Mundo a primeiros de
2008: “[Jean-Claude] Trichet
[presidente do Banco Central
Europeo] incide na baixa produtividade española provocada
pola pouca cualificación inmigrante”. Na actualidade, a crise
relanza ideas non moi comúns
nas épocas de bonanza económica, como a proposta de Nissan de ligar salarios e produtividade, insinuando quizais que
esta é baixa por causa da pouca
implicación do cadro de persoal.
Non obstante, a cuestión da
produtividade é máis complexa que a implicación ou a
cualificación do cadro de persoal. Este indicador non se
pode calcular directamente, senón que sempre deriva doutras
magnitudes macroeconómicas, como son o emprego (número de traballadores) e o capital (riqueza da sociedade).
Aínda que se pode extraer este
índice para todos os factores de
produción (como son a terra ou
as máquinas), o que con máis
frecuencia salta aos medios de
comunicación é a produtividade por traballador.
De xeito moi resumido, pódese dicir que a forma máis sinxela de calculala é dividir o Produto Interior Bruto (PIB, un índice que contabiliza a riqueza
xerada nun país nun ano) polo

total de horas traballadas. Este
cálculo daría idea da riqueza
media que unha persoa xera
por hora no seu posto de traballo. Non obstante, na empresa
actual inflúen moitos máis factores que o traballo individual.
Deste xeito, a riqueza dun país
pode aumentar ben porque
cada traballador produza máis
no mesmo tempo ou porque se
incorporen máis traballadores.
O gran crecemento que rexistrou España veu dado máis
polo segundo caso que polo
primeiro.

A RESPONSABILIDADE DOS EMPRESARIOS. É ben sabido que os sectores que máis contribuíron ao
PIB español nos últimos anos
foron a construción e os servizos (en especial, o turismo). Este
tipo de actividades precisan de
moita man de obra, polo que a
“rendibilidade” por traballador
é menor. En industrias que esixen unha maior carga de coñecemento ou tecnoloxía, isto é,
unha cualificación maior, o rendemento por traballador dispá-

?

UERE SABER MÁIS?
A produtividade é un concepto
complexo que ocupou a grandes
economistas. É especialmente espiñenta a forma de contabilizar a
contribución dos distintos factores de produción ao crecemento.
Unha teoría ao respecto valeulle o
recoñecemento como economista clásico ao premio Nobel estadounidense Robert Solow
(Nova York, 1924). As súas ideas
están presentes no estudo Produtividade, crecemento económico e
TIC,un dos moitos que se ocupan
deste tema:
www.usc.es/atpemes/IMG/pdf/0
4_03_30productividad_crecimiento_TIC.pdf

A hostelería é un dos sectores con menor índice de produtividade.

rase. É o que sucede en economías que apostan por industrias punteiras, como son a biotecnoloxía ou a aeronáutica,
por poñer dous exemplos.
Mesmo dentro dunha actividade, a produtividade pode
variar segundo os medios técnicos que se empreguen. No sector servizos destaca a diferenza
que supón a utilización das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC). Neste sentido hai que sinalar que os fogares e pequenas e medianas empresas (pemes) que empregan
internet son menos en Galiza (e
España) que a media Europea.
A decisión de onde investir o
capital, se en construción ou en
biotecnoloxía e os medios tecnolóxicos a empregar, está na
man dos empresarios que dispoñen del. Do mesmo xeito que
o modo de organizar as empresas. Así pois, asalariados e investidores teñen parte de responsabilidade na produtividade.

’’

Aprodutividadepor
traballador depende,
non só do compromiso
do cadro de persoal,
senón tamén dos sectores
que predominan
nunha economía”

KAI PFAFFENBACH / REUTERS

De todos os xeitos non se
pode esquecer a lenda que di
que en 1906, durante a construción da canle de Panamá, un
enxeñeiro afirmou sobre os galegos: “a súa eficacia non só é
máis do dobre que a dos negros, senón que resisten mellor
o clima”. Hoxe o mesmo enxeñeiro tería gabado a súa alta
produtividade.G

Máis aló da alta tecnoloxía
O investimento en I+D+i é
vital para aumentar a produtividade dunha economía. Pero non se trata só da
investigación e desenvolvemento de vangarda. Desenvolver novas aplicacións
científicas ou técnicas é vital, pero tamén a innovación en procesos habituais
xa consolidados. Pasos aparentemente pequenos,

como a introdución dun
equipo informático nun
pequeno comercio, ou dun
programa novo nunha empresa de servizos, contribúen a mellorar os resultados e polo tanto a aumentar
a produtividade. A aplicación de rutinas e modelos
profesionais para a organización do traballo tamén
axudan.G
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Dous galegos no Dakar sudamericano. Até o 18 de xaneiro está en
marcha o rallyDakar 2009, que este
ano só ten África no nome xa que
discorre por terras arxentinas e chilenas e ten por saída e meta Buenos
Aires. Os galegos Francisco Pallas
(en motos) e Xosé López Rivas (en
coches) esperan poder rematar a
proba, que ten por favoritos os españois Coma e Sainz.G

BALANZO DA PRIMEIRA VOLTA

Os galegos da 2ª B sen aspiracións
Por primeira vez en moitas tempadas, o grupo
I da 2ª B, no que militan os clubs galegos non
ten ningún representante noso nos primeiros
catro postos ao final da primeira volta
César Lorenzo Gil

Os dous grandes da 2ª B, o Rácing de Ferrol e o Pontevedra, viven lonxe da cabeza da clasificación. Rematada a primeira parte
do campionato, o club galego
mellor clasificado é o Cidade de
Santiago, noveno con 28 puntos, a tres do grupo de catro primeiros que dá opción a xogar a
liga de ascenso á segunda división. Os outros tres equipos: o
Lugo, o Celta B e o Deportivo B
pelexan por arredarse dos postos de descenso e promoción.
Para entender o que ten de
fracaso a actual posición de Rácing de Ferrol (11º) e Pontevedra
(10º) hai que recordar que ambos os clubs están deseñados
para xogar o vindeiro ano na segunda. Grandes cidades afeitas a
pelexaren por facerse un oco no
fútbol profesional cuxos dirixentes invisten moito diñeiro e sobre todo tempo en tirar os seus
clubs do anonimato no que vive
o fútbol semiprofesional.
O que máis perto estivo estes
anos foi o Rácing. Os verdes son
un equipo ascensor habitual.
Ferrol converteuse en entrada
para moitos talentos que logo
habían xogar en primeira: Delporte (Osasuna), Beranger (Espanyol) ou Baha (Málaga) son ex
racinguistas. Para este ano nas
“tebras”, os ferroláns volveron
apostar polo propio no banco: o
ex xogador Manolo. O que fora
defensa do Spórting de Xixón,
Celta e do propio Rácing estréase como preparador con tantas
sombras coma luces. No plantel
destacan os galegos Deus, Castiñeiras, Corredoira e Nano.
Oito partidos perdidos e 22
goles en contra son datos subliñábeis. Tradicionalmente, na segunda B é moi complicado gañar

’’

Hai que recordar
que ambos os clubs están
deseñados para xogar o
vindeiro ano na segunda”

fóra da casa, pero aínda así as estatísticas dos verdes son pobres
neste aspecto: sete puntos en dez
partidos e 15 goles en contra.
MAL INICIO GRANATE. Os datos do
Pontevedra son moi semellantes. Empatados a puntos cos ferroláns, lonxe de Pasarón obtiveron unicamente seis puntos e
encaixaron 14 goles. Por facer
unha comparación, o líder, a Real Unión de Irún, colleitou fóra
da casa 19 puntos en 9 partidos.
O proxecto granate asimilou
mal o duro golpe de non ascender a primavera pasada. Neste
ano optouse por comezar de
novo. Ao banco chegou un dos
técnicos mellor valorados e con
maior experiencia na categoría,
que ademais é de Pontevedra e
do Pontevedra: Rafa Sáez.
Na segunda etapa do técnico
conta con dous dos tres primos
brasileiros desequilibrantes en
anos anteriores: Charles e Yuri.
Outros nomes destacados do
actual plantel son David Bermudo, Xavi Moré, Turiel, Alejandro
Vázquez, o internacional venezolano Jonay Hernández, Ormazábal e Gato, entre outros.
O Pontevedra tamén ampliou a súa nómina de galegos.
A pesar de perder unha das
grandes promesas do noso fútbol, o mediocentro Fran Rico,
agora no Castilla, agora ten nas
súas fileiras o internacional Iago
González e Xurxo Rodríguez.G

Imaxe do Rácing de Ferrol-Pontevedra disputado esta tempada na Malata.

J.D. / AGN

O poder vasco-leonés
Para entender o fracaso dos
dous grandes galegos da 2ª B
hai que analizar o redeseño
dos catro grupos da categoría
no verán. Os equipos galegos
acabaron encadrados con
vascos, cántabros, asturianos
e castelán-leoneses. Xa entón
se considerou unha pésima
noticia.
Tras varias tempadas de
baixos investimentos, os

equipos de Euskadi apostan
forte polos seus planteis. Non
en van, dous conxuntos vascos están no topo da clasificación: o Real Unión de Irún e o
Lemoa. Os outros dous postos repártenos equipos leoneses: a Cultural Leonesa e a
Ponferrradina. Con opcións
de ascenso están o Zamora
(con moitos galegos, caso de
Dani Giménez ou Senel), o

Guijuelo ou o Barakaldo.
Se noutrora o perigo para
os galegos eran os conxuntos
canarios, agora a ameaza vén
do leste e parece que colleu a
Pontevedra e Rácing cos deberes por facer.
Na segunda volta sempre
se produce unha melloría dos
clubs considerados favoritos.
Nesa onda poderían subirse
Rácing e Pontevedra.G

A boa nova do Cidade
Os entendidos sabían que o Cidade de Santiago tiña vimbios para
facer un bo papel tras o seu ascenso da terceira división. Un orzamento substancioso, unha planificación deportiva a longo prazo co
comando de Luisito e algo moi
vantaxoso na categoría: ningunha
esixencia, nin sequera a de manterse.
O Cidade ten moitos galegos

en plantel: o internacional Capi,
Changui, Maikel, Marcos Suárez,
Mackay, Dopico, Xesús, Tachi, Xavi
López, Xesús Sánchez, Paulo López, Rico, Gonzalo, Franqueira, Rafa, Luigi e Josito.

TRES RESISTENTES. Lugo, Celta B e
Deportivo B son equipos resistentes. Oque peor empezara fora o filial
deportivista, que logrou saír do pro-

fundo do pozo.
Lucenses e célticos son ben irregulares. Os de Fonsi poderían resolver a permanencia antes do previsto e soñar con algo maior. O filial celeste vive un momento de transición entre un modelo de renovación a base de xuvenís da propia
canteira a “banco de probas” de talentos de toda España co fin de subilos ao primeiro equipo. G
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A ACTUALIDADE DOS LIBROS

A literatura en galego colle músculo int
Editoriais especializadas, coleccións
específicas, a última actualidade
ou a incorporación de grandes
clásicos. A tradución está de moda

Lara Rozados

C

arlos Lema conta
que Galaxia sacou
13 traducións en
2008. “Foi un ano
de asentamento e de continuidade do iniciado anteriormente: na Biblioteca Compostela
consolidamos o proxecto con
novidades como Istambul, de
Orham Pamuk, ou A elegancia
do ourizo, de Muriel Barbery”.
Nesta colección, Galaxia anuncia agora a saída d’O caderno
dourado, da Nobel Doris Lessing, e a aposta por un autor
pouco coñecido e xa nas librarías, o sardo Flavio Soriga, e a
súa Sardinia Blues. “Esta é, se
cadra, a novidade do ano. Temos que empezar a propor lecturas que non sexan dos autores que xa todos os lectores teñen en mente”. Un dos obxectivos da política editorial de
Galaxia é “termos marxe de
manobra na escolla, achegar
cousas diferentes, e actuar con
maior autonomía á hora de
importar textos”.
O 2008 foi tamén un ano de
consolidación do proxecto:
“hai un sector de lectores que
apoian as novidades que van
saíndo”. E non só atento á actualidade inmediata: Lema defende “a que foi a tradución do
ano”, a que Gonzalo Navaza fixo d’As flores do mal, de Baudelaire. “No debate sobre a tradución, sobre se cómpre estar
ao fío da actualidade e sacar as
últimas novidades, case ao
tempo que se editan na súa lingua orixinal, nós, dende logo,
tentámolo. Pero non nos debemos obsesionar con este último modelo: as novidades editoriais non se poden restrinxir
á última actualidade, a deixarnos levar polas ansias. É interesante tamén termos unha das

’’

Sealgoéunfenómeno
editorial noutras linguas,
por que non o vai ser en
galego? O neno do pixama
a raias xa vai
pola sexta edición”
[Paz Castro]
Responsábel de Comunicación
de Faktoría K.

’’

Asnovidadesnonsepoden
restrinxir á actualidade,
é interesante por exemplo
ter unha das mellores
traducións que hai
de Baudelaire”
[Carlos Lema]
Director literario de Galaxia.

’’

Aíndanonestánaomesmo
nivel nos escaparates as
traducións en galego e en
castelán”
[Manuel Bragado]
Director de Xerais.

mellores traducións que hai de
Baudelaire”.

LITERATURAS PENINSULARES: DE
MONZÓ A ATXAGA, PASANDO POR
XUAN BELLO. Xavier Vázquez, de
Sotelo Blanco, sinala como un

Orhan Pamuk.

evento moi especial a presenza
do anglosaxón Bali Rai en Galiza (a editora sacou Un casoiro
ben mal amañado, na súa colección xuvenil Doce x vinte e
dous). Levou o autor a varios
centros de ensino secundario
en novembro, abrindo novas
posibilidades de debate. Nesta
liña continuarán para o ano
vindeiro, “atendendo a todos
os terreos” e “todas as franxas
de idade”. Tamén continuarán
a achegar textos clave do feminismo na colección As letras
das mulleres. Este ano tivemos
os escritos de Sofía Casanova e
a piques de saír Amor vermello. Escritos sociais e políticos,
de Alexandra Kollontai. Un dos
éxitos da editora foi Vinte e nove contos, de Quim Monzó.
Deste autor catalán traduciu agora Xerais Mil cretinos,
ou tamén Mal de escola, de Daniel Pennac, a piques de ser reeditada. “Dentro do noso proxecto de edición xeralista, optamos por que a tradución sexa
transversal”, explica Manuel
Bragado, director da editora.
“Continuamos algunhas liñas
que se abriron o ano pasado,

Haruki Murakami.

de traducir sobre todo literatura contemporánea, dende linguas ibéricas (catalán, euskera
e portugués) ou abordar temas
educativos. Estamos entre todos axudando a normalizar
unha situación”, di Bragado.
“Aínda nos falta moito camiño,
e non están ao mesmo nivel
nos escaparates as traducións
en galego e en castelán. É un
proceso que levará tempo, pero que xa é irreversíbel: fíxose
unha aposta moi firme, moi
decidida”.
Paco Macías, de Edicións
Positivas, sinala que a tradución dos Cantos e fragmentos
de Safo de Lesbos foi o gran
momento do ano para a editora. A tradución de Raúl Gómez
Pato constitúe a que para Macías é a mellor edición que se fixo
nunca da obra da poeta grega.
O outro éxito do ano foi Historia universal de Paniceiros, de
Xuan Bello: “Esperanza Mariño, profesora e escritora en asturiano, era a tradutora ideal”.
Unha das editoriais que
apostou con forza pola tradución foi Faktoría K. Paz Castro,
responsábel de comunicación,

salienta que unha obra como O
neno do pixama a raias, que se
puxo á venda en novembro do
ano pasado, vai xa pola sexta
edición. “A nómina de autores
do catálogo de narrativa é moi
interesante: dende John Boyne
ou Boris Vian até obras tan audaces como Lolita, de Nabokov
(traducida por Xesús Fraga,
premio da AGE á tradución do
ano), pasando por outros que
nos son máis próximos, como
Chico Buarque ou Atxaga”.
“O interesante é facérmonos un espazo no imaxinario
dos lectores e nos andeis das librarías. O traballo de Marc Taeger (autor das cubertas da colección Caixón de Narrativa)
tamén axudou a que O neno
do pixama a raias fose, durante
moitas semanas, o libro máis
vendido en galego”, explica
Castro. “Non é que estea todo
o traballo feito, pero temos que
seguir nesa liña: na medida en
que creas oferta e pos certas
cousas a disposición do público, este vai acollelas de boa gana. Se algo é un fenómeno editorial en castelán, por que non
o vai ser en galego?”G
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Wittgenstein.

Do esixente Wittgenstein
ao Marco que busca a súa mamá
En marzo Murakami presentará
en Santiago a súa última novela

aruki Murakami.

Bícame profe
e o cómic
manga
Para Edicións do Cumio foi un ano
intenso: amais de varios títulos en
literatura infantil, publicaron os
dous primeiros números dunha
serie pioneira en Galiza (a primeira
tradución de cómic manga en galego), e nesa liña continuarán este
ano, en que verán a luz os volumes III e IV de
Bícame profe,
da autora xaponesa Kazuma Kodaka,
traducidos por
María Pampín.
Tamén engaden novos títulos á Biblioteca
Poe: O escaravello de ouro,
Os crimes da
rúa Morgue, A
verdade sobre o caso do señor Valdemar e Sombra, traducidos por
Susana Rodríguez Barcia, son catro

volumes de relatos curtos do autor, con ilustracións do baionés Fino Lorenzo.G

Edgar Allan Poe.

Entre as novidades que Xerais
ten para este ano, acaba de saír
A clase, de François Bégardeau, que coincide coa estrea nas
salas do filme de Laurent Cantet. Por outra parte, O derradeiro irmán, de Natacha Appanah, na colección Fóra de Xogo, estará nas librarías en febreiro. No mes de marzo chegará o segundo volume d’O segundo sexo, de Simone de Beauvoir, e, nesa liña de publicar
pensamento, o mesmo mes
poderemos ler a Wittgenstein
na nosa lingua: o Tractatus logico philosophicus, en tradución de Arturo Leite e Rafael
Martínez. Tamén teremos After Babel, de Steiner, o segundo
tomo de Poderosa, de Sérgio
Klein, e, para a colección Xabarín, Bartleby, de Herman Melville. No segundo semestre haberá unha tradución do catalán e outra do éuscaro, amais
de outra do támil, realizada por
María Reimóndez.
Galaxia trae no 2009 o último de Pamuk, O museo da
inocencia, que polo de agora
só está editada en alemán e en
turco, e que dende marzo poderemos ler en galego. Tamén
nese mes chega o último de
Haruki Murakami, con título
aínda provisorio: De que estou

a falar cando falo de correr, parafraseando a Raymond Carver. Traducida polas mesmas
persoas que acometeron Tras
do solpor, Mona Imai e Gabriel Álvarez Martínez, a obra é
un relato da afección do autor
a correr maratóns e o paralelismo co oficio de escribir. A súa
publicación coincidirá, amais,
coa presenza de Murakami en
Compostela, prevista para o
12 de marzo.
Pola súa banda, Paco Macías, de Positivas, anuncia que
para o ano ten preparado Corazón, de Edmondo de Amicis.
El tiña a tradución feita, e pensou en editala cando leu un artigo de Ferrín en que falaba con
moito cariño dela. Así que non
habemos tardar en coñecer as
aventuras dun grupo de escolares turineses a finais do século XIX, e os contos que intercalaba a novela (como o famoso
“Dos Apeninos aos Andes”, en
que Marco vai buscar a nai á
Arxentina), na nosa lingua.

AS LEIS DA ESTUPIDEZ. Para o primeiro trimestre, Rinoceronte
ten dous italianos tamén: Andrei Longo e Carlo Maria Cipolla, “un economista moi célebre, de obras sisudas”, explica
Moisés Barcia. No seu Leis fun-

damentais sobre a estupidez
humana, “un libro de culto”,
faise gala dunha ironía que, como explica o editor, é moi próxima á nosa retranca. O mesmo acontece n’O tradutor
cleptómano, de Dezso Kosztolányi, á venda a mediados deste mes. Tamén sairá proximamente Onte, de Agota Kristoff.

Simone de Beauvoir.

Na colección Caixón de
Narrativa de Faktoría K están
a cocerse unha novela de
Charles Bukowski e o último
de Bernardo Atxaga. Do escritor vasco publicaran xa a
súa novela Obabakoak, pero
a novidade é que nesta ocasión a edición en galego estará nas librarías ao mesmo
tempo que a edición en catalán e en euskera. Ramón Nicolás está xa a traballar no
novo libro, que sairá para
marzo ou abril.G
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Un plan para as librarías galegas?
A crise crebou o mito de que o único que se
subvencionaba era a cultura. Francia vén de
aprobar o plan LIR, de apoio ás pequenas librarias.
En Bélxica, o idioma dos libros tense en conta para
que os libreiros reciban as axudas
Manuel Xestoso

Se algún beneficio pode tirar a
industria cultural da actual crise económica é, sen dúbida, o
de crebar definitivamente o
mito de ser ela a única parcela
da sociedade subvencionada
polo estado, incapaz de sobrevivir por si mesma e protexida
polo poder político por escuras
motivacións relacionadas con
afinidades ideolóxicas poucas
veces aclaradas. Á vista das fabulosas cifras destinadas a asegurar a ameazada supervivencia de sectores tan presuntamente solemnes e circunspectos coma o financeiro, a reputación de mendicantes que,
dende certos sectores, se lles
atribúe a todos aqueles que se
relacionan co mundo da cultura debe ser, cando menos, seriamente relativizada.
Mitos á parte, a ensinanza
que se deriva dos sucesos que
levaron á actual recesión é a de
que debemos dar por válido
que, mesmo dentro dunha economía capitalista, unha das
funcións fundamentais do sector público é a de corrixir, mediante as intervencións precisas, os desequilibrios que distorsionen o mercado. E así o entendeu o Ministerio de Cultura
francés despois de valorar un
informe dirixido por Antoine
Gallimard –da prestixiosa e case
mítica editorial Gallimard– sobre a situación das librarías independentes. Neste documento confírmase a fraxilidade destes estabelecementos ante unha competencia múltiple e desigual (gran distribución, hipermercados, Internet…) e a súa
paulatina perda de cota mercado en beneficio das novas canles de difusión do libro, polo xeral asociadas a grupos empresariais moi poderosos.
Ao mesmo tempo, constatábase que as librarías independentes representan case a única vía de comercialización de libros de certos xéneros –poesía,
teatro, edicións de arte–, dalgunhas editoriais de reducido
tamaño ou de determinado tipo de publicacións cuantitativamente exiguas, pero de gran
esixencia artística e cultural.

Mentres as grandes superficies
concentran a meirande parte
da oferta no reducido terreo
dos bestsellers, as librarías independentes eríxense en custodios da diversidade e da calidade do mundo editorial. En
localidades medianas e pequenas, a importancia que adquiren estes comercios para o desenvolvemento cultural dos
seus habitantes increméntase
extraordinariamente, xa que
adoitan ser os únicos puntos
onde poden entrar en contacto
co mundo do libro.

APOIO AOS LIBREIROS INDEPENDENTES. En consecuencia, o goberno francés puxo en marcha o
coñecido como ‘plan LIR’ (livrairies indépendentes de référence). Este proxecto contempla a creación dun carimbo de
calidade que implica toda unha serie de beneficios para os libreiros que se acollan á súa
protección, a cambio de satisfacer uns requisitos definidos.
Entre as obrigas das librarías
están contar cunha dirección
que posúa autonomía de decisión, non ter que depender de
ningunha central de compra,
cumprir as normas da Unión
Europea sobre pequenas e medianas empresas ou posuír libros de fondo (títulos con máis
de un ano de antigüidade)
nunha porcentaxe superior ao
cincuenta por cento. As vantaxes inclúen subvencións directas do Centro Nacional do Libro, exencións fiscais, reducións de custos salariais e a creación dun fondo de axuda á
transmisión destinado aos posíbeis herdeiros de negocios familiares. Ademais, a administración responsabilízase da
creación e sostemento dun
portal de libreiros independentes en Internet e dun reforzo do
apoio en materia de formación
aos profesionais da asociación,
entre outros compromisos.
O programa cumpre este
mes de xaneiro un ano –en fase
de experimentación– cunha
excelente acollida por parte dos
libreiros. Tan boa que xa lle saíron imitadores: algúns gobernos rexionais da Bélxica fran-
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Mentresasgrandesáreas
concentran a meirande
parte da oferta no reducido
terreo dos bestsellers,
as librarías independentes
eríxense en custodios
da diversidade e a calidade
do mundo editorial”
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Enmoitassuperficies
comerciais os lugares
preferenciais teñen
un prezo moi alto,
o que prexudica
as editoriais galegas”

cófona iniciaron proxectos semellantes ao galo, aínda que
adaptándoo ás súas necesidades específicas. Entre as novidades a respecto do proxecto
francés está o requirimento da
lingua: pormenorízanse, como
condicións que os libreiros de-

ben cumprimentar, manter
existencias dun número concreto de títulos en lingua francesa ou o emprego de ferramentas profesionais nese idioma. É interesante para nós reparar en que, malia ser Bélxica
un país onde o territorio de cada unha das dúas linguas oficiais está ben delimitado, a
simple mención desas esixencias apunta a interferencias lingüísticas con consecuencias no
mercado do libro.
Nas últimas semanas manifestáronse –por parte de libreiros, editores e outros observadores da cultura– diversas opinións sobre a deficitaria presenza do libro galego nas librarías do país. Na maioría dos casos apelouse ás habituais razóns de falta de autoestima. En
contraste, apenas se falou dalgúns elementos que, sen lugar
a dúbidas, poden ser considerados como “elementos que
distorsionan o mercado”. Por
citar un caso, en moitas superficies comerciais, os lugares
preferenciais tanto nos trinques coma nos expositores teñen un prezo, e moi alto. Daquela, cando existen dúas versións –galega e castelá– dun
mesmo título, ostentará o pos-

to máis visíbel aquela que estea
amparada por unha firma máis
poderosa, que pagará máis por
exhibir nun espazo destacado
o seu produto. E resulta case inxenuo advertir que as editoriais
galegas non poden competir
cos grandes grupos que operan
no estado español –obviamente, en lingua castelá.
Trátase só dun exemplo de
como unha cultura de pequeno tamaño e cuxo progreso foi
reprimido e debilitado durante
séculos debe agora competir
nun mercado, polo que se ve,
non tan igualitario. Tampouco
non se pretenden negar as connotacións de autoodio que
destilan determinadas manifestacións: é un tema sobradamente coñecido pero sobre o
que, simplemente, resulta moi
difícil lexislar.
Non embargante, quizais si
sería factíbel elaborar un ‘plan
LIR’ á galega que consolidase a
presenza do libro galego nos
estabelecementos comerciais.
Como mínimo, os lectores e
lectoras terían unha maior liberdade á hora de escoller e as
estatísticas reflectirían máis
axeitadamente as súas preferencias. Seguro que máis de un
levaría unha sorpresa.G
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Qué pasa neste mes?
O nome:
A súa orixe está no nome latino para
Ianuarius, que era o undécimo mes do
ano romano (despóis reformouno Xulio
César, e pasou a ser o 1º)
Era o mes adicado ao deus Ianus, ou
Xano. Este deus, moi venerado polos
romanos, representábase con dúas caras
(bifronte). Unha ollaba cara ao pasado e
outra cara o porvir. Era unha deidade que
simbolizaba a sabiduría.

O deus
Xano coas
súas dúas
caras,
nunha
moeda
romana.

Na Natureza:
Nas plantas, florecen eucaliptos e
mimosas. É tempo para podas e
trasplantes de árbores. Entre os animais,
algunhas especies buscan parella, coma
os raposos, ou aves coma os corvos ou
merlos. As galiñas empezan a poñer de
novo, despois do descanso anterior. No
que atinxe ao tempo, seguen as xeadas,
adoita haber neve nas zonas altas, e as
temperaturas acadan os mínimos do ano.
Tradicións e crenzas populares:
As sortes eran os primeiros doce días do
mes e marcaban o que ía acontecer
durante cada mes do ano. Así, o tempo
que fai o día 1 será o tempo que fará en
xaneiro, o do día 2 corresponderá a
febreiro, etc.
As resortes son os doce días seguintes, do
13 ó 24, e serven para ratificar ou remedar

o prognóstico que anunciaron as sortes.
Hai quen di que hai que fiarse máis do que
din as resortes.
A lúa de xaneiro, chamada lúa morta, é a
mellor para matar o porco. A lúa crecente
seguinte será a adecuada para salgalo na
artesa. Nunca debe matarse con lúa chea
porque o touciño se aluaría.
Tampouco, durante a lúa morta de
xaneiro, se deben podar as viñas.
As Xaneiras
O celo dos gatos (xaneiras) , que é máis
común neste mes, dá lugar a moitos ditos
e expresións:
-Andar á xaneira:estar a gata en celo.
Aplicado ás persoas, dise dos
mozos que andan pola noite
buscando aventuras amorosas,
como os gatos en celo.
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Cantigas
-Andar ás celeiras /coma as gatas xaneiras.
-Andar como os gatos en xaneiro.
-Andar de xaneira/xaneiro.

Cancioneiro de Xaneiro:
Chamásteme pito cairo
porque nascín en Xaneiro;
se no me come o raposo
inda che hei de ir ó poleiro.
Meu divino San Vicente,
olliños de lagarteiro,
moito me alegras, meu santo,
o vintedous de xaneiro.
Naquela banda do río,
ten meu pai un castiñeiro,
bota castañas no outono,
uvas no mes de xaneiro.
San Vicente de Marantes
é un santo moi galanteiro,
quere que lle fagan a festa
o vintedous de xaneiro.

Os gatos e gatas andan ás xaneiras

Refraneiro
En xaneiro, mellor carballo que
castiñeiro.
Polo san Vicente, planta os nabos da
semente.
Polo xaneiro verán, nin palla nin gran.
Xaneiro quente, trae o demo no ventre.
En xaneiro, sete lobos ó carreiro.
No mes de xaneiro, pon os pés no
braseiro.
Polo santo Antón xa a galiña pon. Pola
Candelaria, a boa e a mala.
Tantos días ten xaneiro coma allos da o
alleiro.
O sol de xaneiro, non ten compañeiro.
Polo santo Amaro andan os trompos
polo tellado.
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SEMPRE AUTE
An Alfaya

F

oise un ano máis, e chega outro con atropelado
rebumbio, anuncio profético da hecatombe inminente
que atenta contra os petos
dos contribuíntes. De cativa
parecíame que o 2000 quedaba moi lonxe, e case sen
decatarme atopeime de bruzos nel. Deixara atrás a infancia e a xuventude, e o espello devolvíame a imaxe
dunha adulta cos soños mutilados, cargada de responsabilidades adultas, vivindo
nun primeiro mundo adulterado con edulcorantes e
conservantes a esgalla, que
disfrazaban segundos e terceiros mundos onde soñar
sempre foi un luxo. Xa daquela había cousas que me
ferían, e inxenuamente aspiraba a ser escritora co gallo
de construír unha realidade
paralela que non me ferise,
reinventándoa día a día.
Conseguino a medias, pois
as miñas feridas aínda supuran e sangran. De feito soñaba con que certas palabras:
guerra, fame, dor (fóra demagoxias), fosen reliquias
estampadas no diccionario,
mais en desuso. Equivoqueime. Na miña inocencia
pensaba que con soñar tiña
medio camiño percorrido.
Errei. Entrando no 2009, case unha década despois do
ano mítico que abría un novo milenio cargado de esperanzas, necesito aferrarme á
miña realidade paralela para
sobrevivir á decadencia dos
meus soños de nena. A diario descubro que me faltan
palabras para transmitir optimismo ás xeracións vindeiras. Pedinlle aos Reis Magos
que o ano vindeiro sexan Raíñas Magas. A música é un
bo refuxio para combater o
pesimismo, en especial a
música de Aute; sempre Aute. Benvida á miña vida un
ano máis, compañeiro. G

Axuda o can a sair do labirinto.

Debaixo de cada vila vai o
nome do río que pasa por
ela...

Neste barullo de letras has atopar nove nomes de
xogadores de fútbol. Todos son da actual Liga de 1ª
división.

O voo dos versos
través dos seus versos cheos de cor,
fantasía, xogo… que convidan a ler, interpretar, reinventar e mesmo compartir diferentes finais, deixando voar a
imaxinación do lector. Os poemas, distribuídos ao longo de catro apartados,
responden a diferentes estruturas
(mesmo hai limericks) e fórmulas rítmicas onde as verbas acompañadas da
musicalidade lírica cobran vida e invítannos a unha viaxe simbólica ao país
das bolboretas. Aquí, guiados por elas,
poderemos descubrir o seu máxico
mundo no que cadaquén fai o que lle
peta, ademais de coñecer a pomba do
poeta da paz, Xesús R. Jares que deita

Bolboretas no papel.
Autor: Antonio García Teixeiro
Editorial: Tambre (Edelvives)

Comezar o ano cun libro é unha excelente idea que aínda pode resultar máis
interesante se falamos de poesía. Antonio García Teixeiro vén de publicar Bolboretas no papel. Fermoso, sutil e engaiolante poemario cuxo autor, unha
das voces líricas máis relevantes dentro
da literatura infantil e xuvenil, agasalla a
todos aqueles que son quen de vibrar
coa palabra poética. Trátase dun poemario dirixido ao público infantil pero
co que toda a familia poderá gozar a

un poema nos
oídos dos nenos
porque só eles
poden converter o medo en
tenrura. O traxecto remata
cunha homenaxe a diversos poetas.
As catro vertentes do mundo poético, denominadas por Blanca-Ana
Roig, aparecen recollidas nas páxinas
deste libro onde a poesía é xogo, música, conto e maxia. Todo adubado
polas ilustracións de Fino Lorenzo. G
Alba Piñeiro

Chantada:
Río Asma.

Mondoñedo:
Río Masma

Ribadavia:
Río Avia

Monforte:
Río Cabe

Ríos e Vilas:

Caldas:
Río Umia

Solucións aos
pasatempos:

Barullo de letras

’’

Pensaba
que con
soñar
tiña medio
camiño
percorrido
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Jaureguizar, escritor

‘Concibo a literatura como un espectáculo’
Lara Rozados
Pepe Álvez / A.G.N. [FOTOGRAFÍA]

Un titiriteiro chepudo que se
chama Ricardo, a tortuosa relación co seu pai Leandro, un actor que volve para vingarse da lei
que acabou co cinema clásico, o
primeiro manuscrito do Hamlet
agochado nun pazo de Ribadeo,
un globo aerostático, The Globe,
limóns que madurecen en soños... Con estes vimbios Santiago Jaureguizar (Bilbao, 1965)
tece O globo de Shakespeare
(Xerais), novela gañadora do último Premio Terra de Melide.
Hai poucos días falabamos con
Xesús Constela da fascinación
por Shakespeare. Que é o que o
atrae deste autor?
A min o teatro, particularmente, os personaxes das súas
obras. Quería facer unha novela de personaxes, e era interesante recorrer a Shakespeare.
Esta novela, como outras súas,
afonda no mundo do espectáculo. Que conexións hai entre
literatura, vida e teatro?
É algo que me interesa moito:
concibo a literatura como espectáculo, e máis nestes tempos en que temos a competencia da televisión, de internet, da
Wii... Se unha persoa paga
16.50 por un libro, que, cando
menos, se entreteña e o pase
ben. Xa en Cabaret Voltaire
achegábame ao mundo do espectáculo dende esa perspectiva, máis de sala. Tamén estiveron presentes o cinema, que
reaparece nesta novela, o circo,
n’As horas sucias...
Os mundos paralelos, a figura
dun creador que sitúa os personaxes nun contexto e os manexa
como títeres... Ten moito que
ver co oficio de escritor, non é?
No caso do meu Ricardo, trátase
dun creador frustrado, que envexa de Sebe o seu éxito social e
artístico. O de Sebe é un debuxo
arquetípico, atractivo, con don
de xentes... Contra o final da novela xa atopamos que non todo
nel é envexábel. Tamén está
presente a fascinación de Ricardo polo seu pai, Leandro, o
pintor. É un creador frustrado,
que ten por todo público a unha
prostituta á que lle paga para
que vexa os seus espectáculos.
Como teceu o paralelismo da
trama coa do Hamlet?
É complicado darlle vida a un
personaxe: podes caer no arquetípico, ou, pola contra, conseguir que quede desdebuxado.

Sempre constrúo a trama antes
de poñerme a escribir, e neste
caso o descubrimento do manuscrito é unha liña secundaria
do argumento: o que máis me
interesaba eran as relacións entre as persoas e como ían cambiando. Vémolo en Ricardo, que
pasa da admiración polo seu pai
a rexeitalo e mesmo reaccionar
violentamente.
A obra afonda tamén nas relacións humanas, sobre todo as
de poder, de dominación.
Son relacións moi marcadas
pola envexa, pola fascinación,
aínda que existen relacións máis
sentimentais. É unha ficción, e
creo cousas que seguramente
non existan, como xente que se
prostitúe para non se sentir soa
(aínda que si hai xente que recorre á prostitución por este motivo, e por iso lle dei a volta). Hai
relacións de dependencia,
como a de Sebe coa súa muller:
por moi triunfador que pareza,
non sería nada sen ela; tamén
ela, pouco atractiva, ten envexa

do seu éxito e outro tipo de dependencia con respecto a seu
home; logo está Rosalía, que, na
súa relación con Ricardo, é a
parte da parella que si está no
mundo. Ela rexéitao, pero non
pode deixar de sentir certa fascinación por ese home tan divertido, e que ao tempo fai cousas
tan absurdas. Ao cabo, toda a
novela circula arredor das arelas
que non se cumpriron, dos soños dos personaxes.
Falando de soños: de onde vén
a teima polos limóns? Que representan no mundo onírico?
Pois, precisamente, moitas das
cousas que escribo véñenme en
soños. Iso pasoume cos limóns
e coa frase “Chámame cando
deixe de chover”, que tamén
aparece. Os limóns son símbolo
da morte en moitas culturas: en
China, por exemplo. En Estocolmo, existe unha mesa de cor
limón e se sentas alí é só para falar da morte. Mais neste caso, os
limóns representan a vida: que
Sebe chegue a ser el mesmo.

’’

Moitasdascousasque
escribo véñenme en soños”

A novela presentouse a un certame co lema “A segunda das
miñas mellores camas”. Por que
escolleu este título finalmente?
Estoutro era moito máis simbólico: fai referencia a The
Globe, ao teatro de Shakespeare, e amais, Ricardo, cando
atopa o manuscrito, fai un primeiro intento de viaxar de Ribadeo a Londres en globo aerostático. Non quería centralo
tanto na persoa de Shakespeare (“A segunda das miñas mellores camas” é o que el lle lega á
súa muller)
Como se documentou para escribir O globo... Estivo en Stratford realmente?
Fixen unha viaxe a Londres e
logo a Stratford uns días. Había

moitas cousas que xa sabía, que
formaban parte do meu interese polo personaxe, pero para
poder contalas mellor foi necesario estar alá.
Hai unha pincelada histórica: o
encontro de Sir Francis Drake
cun militar de Ribadeo...
Non é unha novela histórica,
non quería facela. Non me interesa nin como lector nin como
escritor. En Ribadeo estivo un
dos terratenentes de Drake,
que tivo un encontro cun militar da zona de Asturias. Si que é
certo que Shakespeare e Drake
se coñecesen, na corte da Raíña
Isabel, pero o que segue a partir
de aí é unha ficción que constrúo a partir do primeiro manuscrito do Hamlet, esa primeira versión que se perdeu.
“Eu fago literatura popular,
non intelectual”, dixo nunha
entrevista.
Acabo, precisamente, de estar
cun escritor novo, e reprocháballe que introduza demasiada
metaliteratura no que escribe.
Para lanzar o noso sistema literario temos que pensar que
cómpre vender libros, temos
que estar nos escaparates. Se o
20% do que se vende nas librarías é literatura galega, por que
non poñela ben visíbel? Trátase
de que a xente vexa que a literatura galega é algo divertido. Pero
hai escritores que soben a un
podio e crense por riba dos demais. Eu aspiro a chegar a grandes públicos. Non entendo que
haxa escritores que pensan que
non deben promocionar o seu
libro: se un editor arrisca a publicar o noso libro, cómpre acompañalo. Non entendo tampouco os medios de comunicación que nos incitan a compralos porque son “galegos”, ou as
entidades bancarias que se definen como “galegas”, e cando se
trata de dar apoio ou organizar
un ciclo de conferencias antepoñen un escritor de terceira fila
da órbita de Madrid.
En que traballa agora?
Teño dous libros para a serie de
Tintimán, un reporteiro de 15
anos que resolve misterios en varias cidades galegas. Os libros,
que sairán en marzo, teñen que
ver cunha investigación arredor
dunha seita en Compostela e co
roubo da coroa de Napoleón,
esta última ambientada na Coruña. Tamén preparo dúas novelas, unha xuvenil e outra para
público adulto.G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 O xardín das pedras flotantes. M. Lourenzo. Xerais.
 Tras do solpor. Haruki Murakami. Galaxia.
 O neno do pixama a raias. John Boyne. Faktoría K.
 A chuvia do mundo. X.M. Pacho Álvarez Galaxia.
 Lolita. Vladimir Nabokov. Factoría K.

POR NÓS

NON FICCIÓN ¬
 A corpo aberto. Manuel Rivas. Xerais.
 Anti natura. María Xosé Queizán. Xerais.
 Vontade de nación. X. L. Barreiro Rivas. Difusora.
 Historia de Ourense. Marcos Valcárcel. Xerais.
 Caderno de notas. J. Marinhas del Valle. A Nosa Terra .

Marica Campo

A

gora que o ano é un naipelo estariamos a tempo de
lle soñar un porvir, tal como os
pais cando anainan a súa criatura. Quizais é este o único intre puro. Despois virán as horas e os días pousar sobre o seu
rostro a pátina do desencanto.
Mais non é posíbel soñar cando o recentemente nado chega
xa co rostro cheo de cicatrices,
marcado por doenzas herdadas. As badaladas de 2009 mesturáronse no eco coas bombas
que Israel deixaba caer sobre
Gaza, cos mísiles de Hamas.
Iraq, Afganistán,o Congo... As
mulleres mortas pola violencia
machista. A fame que mata
máis que a guerra. A crise do
capitalismo, o edificio que teima en refundarse sobre os
mesmos alicerces de inxustiza.
As uvas da ira a se atragoar na
boca do mundo. Oh Deus, isto
fai o ser (in)humano!
Aínda así cómpre acreditar
na esperanza, porque nada
hai máis destrutivo que o pesimismo. Non poderemos
amañar o planeta, mais é posíbel que, labrándomos a nosa pequena parcela, o mundo
sexa en nós mellor.
Loitar por Galiza, que pode
ser outra cousa, como escribira
Novoneyra, non é insolidariedade nin cativeza de miras, é
concreción, realismo. Moi doado laiarse do que nos supera,
escudármonos na sombra filistea de Goliat. Máis difícil sentírmonos David e saber que ás
veces abonda cun tirafondas
para derrotar o inimigo. Un tirafondas e a clareza do que
cómpre arrombar e o que
cómpre brandir coma un talismán. A lingua, por exemplo,
esa bandeira. Non confrontación, si certeza de que nela reside o noso futuro. Non contra
ninguén, si a favor de nós. 

’’

Cómpreacreditar
na esperanza, porque nada
hai máis destrutivo
que o pesimismo”

crítica

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

NARRATIVA.

O mundo
en dezaseis
casas
Historia universal
de Paniceiros
Autor: Xuan Bello.
Tradución: Esperanza Mariño Davila.
Edita: Positivas.

Tivo que ser a raíz da febre de
traducións que está protagonizando a literatura galega. Está aí
ao lado, veciña
de toda a vida,
mais moi pouco sabemos dela, da literatura
en bable. A escrita en bable é
moito máis antiga do que se presupón, e tivo
que ser un editor compostelán,
Paco Macías, que apañaba caracois na súa nenez berciana quen
nos trouxera esta Historia Universal de Paniceiros, autoría de
Xuan Bello (un dos nomes do
Surgimentu, movimento xurdido a mediados dos 70, coincidindo con outros fenómenos de
carácter reivindicativo autonomista como o Nueu Canciu Astur) e en tradución de Esperanza
Mariño Davila, unha moi atinada tradución, coidada e na que
se tivo o detalle de conservar os
diálogos en bable, cousa que o
lector agradecerá moito porque
axudan grandementre a contextualizar uns textos para os cales a
descontextualización representa unha perigosa ameaza. Mais é
que, como lembra Francisco
Fernández Rei no Limiar, na Galiza de Asturies sábese pouco
(igual que en Asturies de Galiza),
e moito menos das respectivas
literaturas, porque a prensa resulta opaca ás realidades culturais sexan en bable ou galego,
para cando máis trazar pontes
que permitan o mutuo coñecemento de dúas culturas en contacto e con moito en común, co-

Xuan Bello.

mezando pola expresión nunha branza, sobe todo porque o
lingua en perigo. Máis outra vez, mesmo autor, reflexionando
os media marcan a auténtica sobre a súa propia escrita, asefronteira. Pénsese que chega a gura que “non escribo de algo
tradución ao galego, logo de que que non pasara polo menos hai
o mesmo Xuan Bello
quince anos” (p. 147).
preparara e presentara
Porén, no texto anteen Compostela a verrior, o mesmo Xuan
Talecomo
sión ao castelán (2003).
Bello advirte da relativios indios
E están aí ao lado, xa sadade do tempo menhopi non
ben.
tres relata como os inA Historia Universal distinguían
dios hopi non distinde Paniceiros son algo pasado
guen nin pasado nin
máis de 40 textos xene- e futuro,
futuro. E, por ende, téñase en conta que a inricamente fronteirizos. tampouco
Aínda que algúns op- a Historia
seguranza xenérica
que dimana destas estan decididamente po- Universal
la forma poética, non de Paniceiros critas resulta un conestá nada claro que no distingue
dutor moi fiábel para
tender pontes entre a
resto, nas prosas, non
entre prosa
haxa poesía. Máis ben
xenialidade e a experiencia poética. Se non
ao revés, adóitase dicir e verso”
son poesía, porque
que estes textos ou
prosas están preñados
non sempre son, nin
canxan neles os difede poesía, ou mesmo
que é identificábel un eu poéti- rentes subxéneros narrativos,
co desde o cal Xuan Bello escri- algo terán que ser. Debe isto
biría, e a tal eu poético vénselle servirnos de advertencia: xa
reservando asento arredor do non é a narrativa o xénero libélume da melancólica lembran- rrimo, aquel onde cabe case
za. E, certamente, non se poden calquera experiencia escritural;
negar nin a presencia da melan- este tipo de xuízos sinálannos
colía nin moito menos a da lem- que agora é a poesía.

’’

Non ten, hoxe por hoxe,
moita defensa a compartimentación xenérica da literatura. Un
dos poucos argumentos que ao
seu favor contemplamos é precisamente a capacidade orientadora que para o lector aínda, e
transitoriamente, garda. Mais
nin así e velaquí temos un botón de mostra. Sobre todo porque a etiqueta que, ao noso xuízo, mellor lle cadraría é a da crónica, a ambigua natureza da
crónica, aínda mellor se a precisamos como crónica nostálxica.
Porén tampouco resulta de todo satisfactoria, un mesmo texto é frecuente que pasee as ubérrimas veigas que poden ir desde a crónica, ao conto, á poesía,
mantendo valores líricos cando
se exercita a prosa. E valores narrativos cando se expresa poeticamente, cabería dicir, o que
non deixa de ser certo, discretamente certo. Subliñamos o de
discretamente porque as transición opéranse con total naturalidade, sen ningún artificio, cun
absoluto dominio da técnica literaria que lle habilita ao autor a
argamasa transicional entre
materiais tan diversos. Porque a
materia literaria, que inexcusabelmente debe partir da experiencia do autor, pode transitar
desde acontecementos biográficos, a lecturas (Torga, Cunqueiro, Castelo Branco, Borges,
Rimbaud, Eugénio de Andrade,
a poesía chinesa, Vittorio G.
Rossi…), a contos de procedencia oral, anécdotas, crenzas e
supersticións, retratos pintorescos…
Todo cabe nesta Historia
Universal de Paniceiros, de onde moitos textos se foron publicando aos poucos, na prensa, e
de aí tamén a brevidade a que
tenden, e de aí tamén que optemos pola adscrición á crónica,
e a esa natureza ou desnatureza de literatura de cascallo,
constituída por múltiples capas de diversa etioloxía.
Tal e como os indios hopi
non distinguían pasado e futuro, tampouco a praxe literaria da
Historia Universal de Paniceiros
distingue entre prosa e verso nin
o vai facer entre ficción e realidade, entre o universal e o >>>
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Lembranza a Castelao no Panteón de Galegos Ilustres. A Fundación Castelao lembrou o 7 de xaneiro a figura de Castelao co gallo do
59 aniversario do seu pasamento.
Os actos tiveron lugar en San Domingo de Bonaval, en Compostela.
A fundación destacou que o legado
do galeguista permanecerá vivo en
Galiza tanto tempo como viva a nación pola que alentou.

>>> particular, por iso toda a
Historia cabe entre as dezaseis
casas de Paniceiros. Sendo tamén propio do eu narrador ou
poético un escepticismo, un humanismo escéptico, moi de noso, moi galego se se quere, porque o(s) mundo(s) que Xuán
Bello retrata ha de os recoñecer
moi ben o lector, de aí que a decisión de manter os diálogos en
bable nos parecese tan atinada.
Mundos que se tenden a cualificar de pasados, a morte dun
mundo marabilloso, moi ligado
ao enxebrismo. Mais un mundo
moi dinámico (fronte á inamovíbel foto en sepia do costumismo enxebrista) e moi presente,
innegabelmente dinámico, ninguén que lea estes textos o negará, é presente. Que se trate dun
presente eterno non debe levarnos a negarlle validez para o futuro, negalo despéganos del,
mais tamén de nós mesmos.
Xosé M. Eyré

A Cincenta
era unha
reaccionaria
pedante

A elegancia do ourizo
Autor: Muriel Barbery.
Tradución: Mª Dolores Torres París.
Edita: Galaxia.

Umberto Eco tivo que pasar
vinte anos a estudar os arcanos
da semiótica e a analizar as renarterías das subliteraturas antes de dar o paso
á escrita creativa
e converterse
nun bestseller.
O seu truco favorito foi o de
afagar o lector persuadíndoo de
que estaba lendo unha obra de
gran transcendencia cultural e
de enorme sutileza artística,
aínda que só lle ofrecese unha
novela policial. Muriel Barbery

–a autora de A elegancia do ou- quilinos do 7 da rúa do Grenelle
rizo– é unha escritora francesa non aceptaría de ningunha das
nada en Casablanca que prefe- maneiras que unha humilde
riu pasar por alto os vinte anos porteira fose a máis refinada e
de aprendizaxe. O resultado co- instruída dos habitantes do inmercial é equivalente: fálase de moble.
máis de un millón de exemplaPaloma Josse, malia ter só
res vendidos en Francia. E o ar- doce anos e ser filla dunha das
tístico? Vexamos.
privilexiadas familias
Hai dúas narradoda casa grande de Greras nesta novela: Renée
nelle, ten moito en coMichel e Paloma Josse. Aaltacultura, mún con Renée. TrátaA primeira é a porteira da que tanto se dunha nena superdo número 7 da rúa se fala ao
dotada que tamén enGrenelle, un edificio
longo destas mascara o seu xenio
con vivendas de catropor mor dos adultos
páxinas,
centos metros cadraque a arrodean –os
dos reservado ás fami- consta
pais, a irmá maior, o
lias máis adiñeiradas unicamente mozo desta…–, ricos e
de París. Renée é unha de tópicos
educados pero comporteira do máis típico: presentes en pletamente estúpidos.
calada, discreta, tiran- calquera
Medrosa de caer nas
do a túzara, insignifi- manual de
gadoupas da inanidacante. Mais oculta un autoaxuda”
de da vida moderna,
segredo: baixo a súa
Paloma ten a firme deanódina aparencia
terminación de suiciexiste unha muller indarse o día que cumtelixente, cultivadísima
pra trece anos.
–malia ter deixado a escola aos
Examinando sucintamente
doce anos– amante das belas este punto de partida, xa nos
artes e da alta cultura. Le a Tols- decatamos de que a verosemetoi e a Kant, escoita a Mozart, llanza non figura de xeito preadmira a escola flamenga de ponderante entre as preocupapintura, entra en éxtase degus- cións da autora. Mais a medida
tando películas xaponesas. Non que avanza a novela, calquera
obstante, disimula esta erudita traza de credibilidade literaria
e sensíbel condición na crenza vai afastándose a gran velocidade que o clasismo dos ricos in- de do horizonte de expectativas
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Muriel Barbery.

do lector. E non só porque sexa
absolutamente inverosímil que
unha nena de doce anos cualifique un pensamento de “vagamente proustiano”, por moi superdotada que sexa. A pedantería de baixa intensidade con
que se pretende retratar o superior entendemento das narradoras acada unhas cotas de ridículo considerabelmente elevadas. En realidade, a alta cultura
da que tanto se fala ao longo
destas páxinas consta unicamente de tópicos presentes en
calquera manual de autoaxuda
pretensiosamente redactado.
Un exemplo: “U-la beleza?
Áchase nas grandes cousas que,
como as outras, están condenadas a morrer, ou ben nas pequenas que, sen pretensións,
saben engastallar no instante
unha xema de infinitude?”. Outro: “A civilización é a violencia
reprimida, a vitoria sempre inconclusa sobre a agresividade
do primate”. Iso si, zarrapicados
aquí e acolá cun goteo de nomes prestixiosos, pero que non
deixan de ser, á súa vez, do máis
manido: Bach, Stendhal, Visconti… Mais cando se caracteriza un personaxe hai que andar
con moito tino e hai detalles
que traizoan: Renée goza de
grandes arrebatos hiperestésicos escoitando Dido e >>>

CONTADELIBROS.
Clásico de historia
O carlismo galego, de Xosé
Ramón Barreiro Fernández,
volve ver a luz nunha edición
corrixida e
ampliada
que publica
Laiovento. O
volume, considerado un
clásico para
entender o
século XIX galego analiza as
causas dos levantamentos absolutistas, os seus focos
principais, quen foron os líderes máis destacados e os
motivos do seu fracaso.

Estudando a Cortázar
Toxosoutos publica Doutros
lados: capítulos sobre os contos de Cortázar, en edición dirixida por
Soledad
PérezAbadín
Barro. Trátase dun
conxunto de
estudos académicos de diferentes expertos na obra do escritor arxentino; diferentes puntos de vista sobre as formas literarias
presentes nos relatos de Julio
Cortázar.

Literatura ecolóxica
Teresa Moure presenta O natural é político, reúne ensaios
ao redor da política
ecoloxista. Traballos sobre o
consumismo
abusivo, o
papel da carne na nosa
sociedade, as
diferenzas
entre medioambientalismo e
ecoloxismo, a relación entre
feminismo e loita a prol da
natureza... A tese final é
adscribirse ao movemento da
ecoloxía profunda. Edita
Xerais. 
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O CORDEL.
Renova Galiza
Nº 3. Setembro-xullo do 2007-8.
Dirixe: Camilo F. Valdehorras.
Edita: Foro Cívico Galego de Barcelona.

A publicación galega feita en Catalunya edita dous volumes. O
Nº 3, correspondente ao verán, e
unha engádega Extra, que viu o
prelo no
outono do
2007. No
número
ordinario, o tema principal é a
fuga de
cerebros, que analizan diferentes
voces, pero tamén enquisas con
científicos espallados polo mundo. No especial anterior
aparecen diferentes asuntos,
desde o centenario de A Nosa
Terra ás reformas estatutarias..

Nazón
Nº 13. 2008.
Dirixe: Eloi Caldeiro.
Edita: PSAN.
Prezo: 2 euros

Xosé Aldea publica un informe
sobre o futuro da industria
discográfica nos tempos do p2p
e o mp3. Xosé
Lueiro entrevista os creadores
de Matarile Teatro, Ana Vallés
e Baltasar Patiño. Carlos Pita
repara na reordenación do contorno do faro de Fisterra. Inclúese unha entrevista co director xeral de Patrimonio, Felipe Arias.

Noticias Turismo
Nº 119. Decembro do 2008.
Edita: Turgalicia.

Recoméndase neste número
visitar a área metropolitana da
Coruña. Na sección de turismo
emerxente dáse conta dos destinos de golf
que hai en Galiza. A revista
visita a Escola
de Hostalaría,
que forma
case 400 alumnos. Tamén se dá a coñecer
o Camiño de Inverno.

Eneas ou vendo películas de
Ozu, mais cando ten que tirar
exemplos que ilustren as súas
vivencias bota man das cancións de Eminem ou das imaxes
de Blade Runner. Ao lector hai
que afagalo, mais non forzalo.
Como xa se adiantou, as diferenzas entre as clases sociais
constitúense no tema principal
de A elegancia do ourizo. Ou,
polo menos, iso parece. Porque
se ben a súa denuncia de certos
comportamentos dos máis podentes son doadamente compartíbeis por calquera occidental do século XXI, a caracterización destes é tan caricaturesca e
estrafalaria que resulta moi difícil tomala en serio: a parodia é
tan grotesca que perde toda a
súa utilidade como auténtica
crítica social. Claro que talvez sexa ese exactamente o obxectivo
da autora: se un acredita na trama desta obra (por outra banda,
case inexistente) chegará á conclusión de que todo o problema
da loita de clases se reduce á fachenda dos ricos, que se negan a
discutir sobre a novela rusa do
século dezanove cos menos favorecidos pola fortuna. Unha liña de pensamento anunciada
na primeira páxina do libro, na
que Renée sentenza que “para
entender a Marx, e entender por
que está equivocado, hai que ler
A ideoloxía alemá”. De primeiras, estabelecemos que Marx estaba equivocado e, logo, xa podemos exercer un chisco a crítica sen que ninguén se alporice.
Unha crítica, ademais, que ridiculiza a universidade pública ou
a liberdade sexual, por citar dous
exemplos de progresismo.
A case inexistente trama que
mencionei anteriormente ten a
ver coa chegada dun novo inquilino –amabilísimo, cultísimo
e xaponés– a unha das vivendas
da rúa Grenelle. Podería resumila, pero como presumo que
todos vostedes leron o conto de
Cincenta afórrolles a repetición.
Debo, si, tranquilizalos asegurándolles que os fundamentos
da sociedade son estábeis: aínda que se sorprendan, a “pobre”
Paloma acaba atopando razóns
para vivir.
Manuel Xestoso

III Encontro de Ranchos de Reis
en Mondariz.A tradición das cantigas e as danzas propias destas datas, que aínda se mantén no sur de
Galiza e que está a sufrir un importante pulo para a súa recuperación,
dáse cita o 11 de xaneiro no pavillón
municipal de Mondariz. Participarán os ranchos de Riofrío, Salceda de
Caselas, Fornelos da Ribeira, Guláns,
As Cortellas e Fozara.

LIBROSDEFONDO.

Memorias
da Fin
do Mundo
Imán Fisterra. Cadernos
da Costa da Morte
Autor: Luís Rei Núñez.
Edita: Ir Indo (1995).

Henrique Dacosta.

Reconversión
naval con
Guinea de fondo
O prezo da tentación
Autor: Henrique Dacosta.
Edita: Embora.

Unha novela matrioshka que
garda no seu interior unha obra
completamente diferente. Iso é
o que nos atopamos en “O
prezo da tentación”, libro do
escritor ferrolán Henrique
Dacosta, publicado por edicións Embora.
A exhuberancia de Guinea
Ecuatorial aparece como pano
de fondo do argumento enguedellándose co amor por unha
princesa bubi. O sector naval
(“outrora xigante en expansión,
virara cos pés de barro e desmoronábase sen remisión aparente”) e a reconversión configúranse como outros dos escenarios do libro. O narrador om-

Hai libros que se resisten a ser
clasificados e é entón cando esa
práctica –connatural ao oficio–
que os analistas
literarios despregamos tentando etiquetalo todo, cronifinisciente vai adoptando dife- calo e biografarentes perspectivas e puntos de lo bate co abisvista, crea o suspense típico da mo do irredutinovela policial e logra trasladar ble por extraordinario e singuo desacougo dos protagonistas lar. Así vivín eu a lectura de Imán
Fisterra de Luís Rei Núñez, fuxiao lector.
Quizais algúns toques de diamente subtitulado “Cadererudición literaria xa na parte nos da Costa da Morte”, acabado exemplo diso que algúns
final poidan
chaman, coido que con acerto,
amolar ao neófito, pero en
Quizaisalgúns literatura do eu, dacabalo tantas
veces entre a ficción e o ensaio.
calquera caso
toques
Como un imprevisible atao libro lese co
apuro de co- de erudición gallo de nótulas de viaxe, parlamentos, teimas, reflexións, evoñecer o de- literaria xa
senlace das na parte final cacións e mesmo apuntamentos poéticos, Imán Fisterra
distintas tra- poidan
achegou á literatura galega dos
mas argu- amolar
primeiros noventa un espazo
mentais. Tan- ao neófito”
escritural ata entón desusado,
to a intensa
que alicerzaba nos perpiaños
relación de
do introspectivo un discurso
Ferrolterra
con Guinea Ecuatorial, como o abalante entre o memorístico e
mesmo proceso de reconver- o contemplativo. Unha viaxe ás
sión naval son temas que paisaxes fisterrás (dende o Muapunta Henrique Dacosta e ros natal do escritor ata Malpique sen dúbida darán lugar a ca) que é, na fin, unha singradumáis obras –noveladas ou non– ra aos avernos da identidade
xa que os dous momentos his- propia. E unha elección: aturar
tóricos foron auténticas “con- os “cravos no corazón” cos que
quistas do Oeste” para unha proe a recapitulación do que focomarca. As dúas epopeas sal- mos e imos sendo ou abandodáronse con derrotas da xusti- narse ao bálsamo das “arañeiras
za e da razón pero o seu final na memoria”, ese doce ir anesaínda non está definitivamente tesiando as lembranzas agres,
os monstros interiores.
escrito.
H. Sanfiz
De por parte, Imán Fis- >>>
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Novo disco da banda de metal
Aphonnic. Dous anos despois da
edición de Foolproof, a banda presenta o seu terceiro traballo baixo o
título 6 bajo par que significa unha
volta de torca na súa traxectoria.
Ademais de buscar novas sonoridades, Aphonnic abandona o inglés
para denunciar problemáticas sociais como a violencia machista ou a
inxustiza xeral. O disco gravouse e
masterizouse nos estudios Areamaster por Alberto Castro.

>>> terra quixo ser tamén tes- ciben ao viaxeiro e os proxectos
temuño dun xeito de vivir dun- e ensoños que nacen tras cada
has xentes e uns lugares xa entón encontro.
instalados nunha radical muA obra nunca podería entendanza. Tempos e costumes que derse como unha simple guía
deixaban de ser e que, dalgunha turística. Vai máis alá. Non é un
maneira, o escritor sentía a nece- relatorio de monumentos e lusidade de recoñecer.
gares da Costa da MorO resultado foi un
te, senón o engrama vicartafol de pegadas, de Aobranunca tal que certas realidafitos dun dietario medes neles existentes
podería
lancólico que espella a
gravaron a lume no ser
voz insomne e obsesi- entenderse do escritor.
va, errabunda e dubita- como unha Estas memorias da Fin
tiva coa que o viaxeiro simple guía do Mundo de Luís Rei
vai anotando impre- turística.
Núñez son un arreguisións, sentenzas e visi- Vai máis alá” zo, un tremor escuro
tas. Os eidos percorrique degrae en saudados son enclaves da
des que feren e que son
propia ánima que os
contadas con palabras
humaniza, que os fai únicos e esenciais, dun peso molecular
irrepetibles no crisol cos que os extremo, como arrincadas dun
contempla: Muxía, Malpica, afastado walhalla estilístico onCorme, Lira, Ponteceso, Vi- de cada verba aínda garda valor
mianzo, Santo Andrés, Cabo Vi- de seu, significa, é pertinente.
lán, Fisterra... deveñen cartograRemata Imán Fisterra cunha
fías híbridas que tanto deben dúbida que é, asemade, un reaos roteiros da xeografía coma coñecemento implícito: “Talaos do sentimento. Dan fe diso vez para o único que a errancia
os amigos que en cada porto re- polo confín me valeu foi para

CULTURA.35.

MÚSICA.

Espectáculo
orquestral

’’

Pontejazz Big Band
Autor: Pontejazz Big Band.
Edita: Free Code Jazz Records
www.pontejazz.org.

Luís Rei Núñez.

interiorizar (unicamente somos
vidas varadas na Costa da Morte) a evidencia de cara a onde
imos”. Sexa, mais, no entanto,

digo eu, déixeseme acompañarme de escritas de revelación
como a presente.
Armando Requeixo

Cando tratamos do agromar
que o jazz está experimentando no noso País, implicitamente estamos avaliando
a importancia
dun acontecemento coma o
Seminario Permanente –do xénero– de Pontevedra, que vai xa pola súa oitava edición. Unha consecuencia desta iniciativa pedagóxica é a creación desta big
band, que en lóxica coherencia se identifica co nome artístico de Pontejazz. Con esta
tarxeta de presentación, o
afeccionado xa se pode predispor a gozar dun xénero orquestral espectacular de seu,
xa que conta nesta ocasión
coa concorrencia dun total de
dezaoito músicos. Entre deles,
un único director-compositor, o portugués Carlos Azevedo, brillante músico a xulgar
pola gravación, pois deu cunha atinada distribución das
distintas familias orquestrais,
entre as que sobrancea pola
súa notoria presenza a sección de metais.
Ata aquí, nada que obxectar en canto a declaración de
intencións. Mais cómpre irmos máis alá, pois no jazz ,
como en calquera outro xénero musical, debemos distinguir entre as facianas do
creador- autor e o seu equivalente de intérprete. E aquí é
onde xorden algunhas observacións que non quixera deixar pasar desapercibi- >>>
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Nas librarías o documental 35
anos de historieta galega.O traballo, producido pola TVG, El Patito Editorial e TVSiete, e dirixido por Gemma Sesar, fai un percorrido dende os
anos setenta até a actualidade. Nel
participan Xosé Díaz, Pepe Barro,
Xan López Domínguez, Fran Jaraba,
Miguelanxo Prado, Fausto Isorna,
Víctor Aparicio e Benito Losada, entre outros. A editorial anunciou, ademais, a saída no 2009 de As dúas viaxes,de Xaquín Marín e Estampas malignas,de Alfons Figueras.
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CINEMA.

Unha ocasión
perdida
para
un cómic
Spirit
Dirección e Guión: Frank Miller.
Elenco: Gabriel Macht, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, Eva Mendes, Paz
Vega, Jaime King, Sarah Paulson, Stana
Katic.
Ponte Jazz Big Band.

sións– fica esluída no seu de- pasaxes do disco, que a miúcisivo soporte . Outra caracte- do parece sustentarse sobre o
rística a salientar da grava- vacío.
ción é a dos solistas da big
Sirvan estas divagacións
band , que como en
para unha afección
toda orquestra que se
que ve pasar polos
prece, tamén consicenarios galegos a
guen mostrar a súas
cantidade e calidade
Pontejazz,
de músicos, que forhabilidades individuais no curso dunha a bon seguro man parte xa da hisinterpretación colec- conseguirá
toria universal do xétiva. E en todo este ese son
nero. Disto saben
moito os melómanos,
deseño, sae a relucir a compacto
que mesmo en Poninterrelación con- que se
substancial entre os enxerga nesta tevedra gozan cada
músicos de jazz, que súa primeira ano co seu esplendoadoitan retroalimen- gravación”
roso Festival Internatárense entre si. Sorte
cional, marco que
de empatía que se
por certo acolleu a esbota en falla en certas
ta iniciática orques-

’’

tra. O outro reto, o de consolidar unha canteira propia, é
asemade unha realidade xa
abondo recoñecida. Pensemos en outros intentos homologables a esta formación,
como é a homónima viguesa
“Imaxina Sons”. Falla saber
se estas iniciativas acabarán
estabilizándose no futuro,
pois en tal caso unha big
band coma Pontejazz, a bon
seguro conseguirá ese son
compacto que se enxerga
nesta súa primeira gravación,
pois de momento si podemos
asegurar que está integrada
por unha manchea de alumnos avantaxados.
X.M. Estévez

Déixenme que lles fale de Will
Eisner; é o autor do Spirit dos
cómics, un debuxante e escritor de trascendencia alén do
simple entretemento de tebeo.
Eisner sentou bases teóricas e
sólidas para casar literatura con
imaxen deseñada, foi ao tempo
un teórico do cómic e un realizador de historietas de longo
percorrido. Frank Miller, un
gran debuxante noutro estilo,
moderno e afeito xa a novas
tecnoloxías, é un confeso admirador de Eisner, ao que entrevistou en ocasións (hai por
ahí un libro coas conversas),
pero ambos artistas posú- >>>

NOVIDADES

Caderno de notas
Jenaro Marinhas
del Valle

Contos e lendas
do Miño

A Nosa Terra.

COLECCIÓN NÓS OS GALEGOS.

BIEITO ALONSO.

Xornalismo e nacionalismo político

Edicións A NOSA TERRA

>>> das. No primeiro aspecto, as seis longas composicións que integran o disco seguen a pegada herdada doutros compositores consagrados, caracterizadas por un
certo estilo xa asentado; ora
seguindo o compás condicionante do ritmo, ou ben acougando na elaborada e mesmo
lírica melodía. En canto á instrumentación, os integrantes
da big band adoecen nalgúns
temas dunha técnica que requiriría dunha máis enérxica
interpretación, pois os metais
non sobresaen precisamente
pola súa intensidade, mentres que a base rítmica –nomeadamente baixo e percu-
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Fríoestréase en 50 concellos simultaneamente.A longametraxe
de Román Gutiérrez da Silva, un drama policial interpretado por Xoque
Carvajal e Tzeitel Rodríguez, proxectarase ao mesmo tempo en 50 concellos de Galiza o 9 de xaneiro. Ademais do Teatro Principal de Compostela, onde terá lugar a estrea oficial, o
filme poderá verse ao mesmo tempo en todo o país. A iniciativa está
impulsada pola Produtora Morta e
Cinemas Dixitais.
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’’

A RIQUEZA
ERÓTICA
DA LINGUA
Marcos Valcárcel

‘S

As actrices participantes en The Spirit: [de esquerda a dereita] Scarlett Johansson, Jaime King, Eva Mendes ePaz Vega.

en iconografías distintas, viven
en épocas diferentes e manexan datos dispares. Nin mellores nin peores. Miller debería
ter algunha débeda moral con
Eisner, e o seu personaxe emblema, Spirit, era demasiado
goloso como para que matara a
un tempo os dous paxaros, a
homenaxe ao mestre e a inclusión do heroe de papel na nómina dos que pasan do cómic
ao cinema. Pero, claro, hai regras que non se poden romper,
e unha delas é a que fixa o autor
debuxante, que crea un estilo,
esa iconografía da que falaba, e
un xeito de ser das súas criaturas e das súas historias.
Eisner argumentou guións
baseados na épica urbá dos
anos 40, con defensores da lei,
Escena de The Spirit.

gánsters e vampiresas, e dotou para todos aqueles que pertena estas historias dun aire de no- cemos moralmente ao Clube
vela policiaca barata, e humor de Fans de Will Eisner (se houde grand guiñol, cunha dosifi- bese eleccións á presidencia,
cación de loita entre o
faría campaña).
ben e o mal, axeitada
A orixinal estética eisao tipo de historieta,
neriana tan querida
con retallos de humor FrankMiller, polo expertos en cóe curta extensión, con que fixo
mic, aqueles encadres
personaxes grotescos e un bo traballo que bebían do neoexbelas mulleres; e o en Sin City,
presionismo de Orson
principal personaxe, o
Welles (ou, por veces,
aquí patina
home da gabardina e o
parecía como se Weantifaz, non tiña su- miserabellles imitase os encaperpoderes, aínda que mente”
dres de Eisner) e a utilias súas aparicións eran
zación da tinta china
sempre por sorpresa.
como base suprema
Frank Miller, que fida historia literaria,
xo un bo traballo en Sin City, aquí se traduce nunha repetitrasladando a inconografía do ción do estilo sin-city que nada
papel á pantalla, aquí patina ten que ver co espírito do Spirit,
miserabelmente, cando menos son cousas distintas.

’’

Outro patinazo sentido é o
guión, a propia historia, que
trastoca elementos básicos da
historieta, a saber, que converte
o enmascarado nun superhome, inmune a balazos e coiteladas, e ponlle cara ao Octopus
(nas historietas sempre aparece indentificado cunha luba na
sombra) até convertelo en figura case principal.
O resto da historia é pura
aventura de cómic deste século, e a maxia da historieta vintage queda perdida. Tivo Miller a habilidade de escoller
ben ás mulleres vampiresas,
pero non dá coa imaxe da moza do heroe, a filla do comisario Dolan, que aquí parécese a
Esperanza Aguirre pasada por
un photoshop. Realmente hai
cousas que convén deixar como son e usar a gasosa para
facer experimentos en lugar
de usar champaña. Miller, un
artista do cómic, fracasa nesta
homenaxe. Poida que os que
non coñecen Spirit e os cómics de Eisner (a que esperan
para coñecelos?) non se decaten da desfeita, pero os amantes desas historietas considerámonos aldraxados e amosamos a nosa máis enérxica protesta.
PROPOSTA: Buscar, onde
queira que se atopen dúas películas de Orson Welles, Mr. Arkadin (rodada en España con
catro patacos) e Istambul (que
parece como se os cómics de
Spirit fosen o story-book da película, incluso o personaxe de
Welles recorda o cosaco enemigo de Spirit).
J.A. Xesteira

e non imos todos xuntos,
imos ó carallo”, dixo hai
anos un moi relevante político
galego nun recente acto electoral. A anécdota de Fraga lembroume a riqueza polisémica
deste concepto na nosa lingua,
desde tempos ben antigos: o noso trobador medieval Fernando
Esquío xa xogou no seu día, nunha das súas cantigas satíricas,
coa diferenza entre estar “encaralhado” (potente sexualmente)
ou “escaralhado” (impotente),
dúas cousas ben distintas só con
cambiar unha letra, como sabía
o frade protagonista do poema,
ao que lle chegaban a parir tres
mulleres nun día “e outras muytas prenhadas que ten...”.
Os poetas medievais usaron
derivados tan transparentes como “caralhote” e “caralho francés” ou “caralho de mesa”, curiosos artefactos estes últimos
que nos revelan que a modernización tecnolóxica no erotismo
ten moitos séculos enriba.
A familia semántica do concepto citado é aínda maior: hai
que engadir , entre outras, formas como “ben”, “cavalo”, “peón”, “pisso” e “rabo”, citadas todas na magnífica “Antoloxía de
poesía obscena dos trobadores”
de X. Bieito Arias Freixedo (Positivas, 1993). Son as cousas da riqueza do idioma. Só queda por
saber qué políticos van saír da
próxima liorta electoral, aló polo
1 de marzo, “encaralhados” e cales quedarán “escaralhados”...
Ós segundos pódelles servir de
consolo o saber que todo está inventado hai xa moito tempo. Entre as primeiras películas gravadas na historia do cine hai xa cintas eróticas ou pornográficas:
seica cando as actrices eran negras, nin sequera actuaba a censura porque non se consideraban como seres humanos. En
todo caso, a nosa cultura ten unha riqueza no potencial erótico
da súa lingua que non debe ser
desprezada.

’’

Opotencialeróticodalingua
non debe ser desprezado”
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ECOS LUSÓFONOS

RUI DE NORONHA

Xosé Lois García

E

ste ano que comeza convértese para os mozambicanos nun ano inmensamente apoteósico. Dado que se
cumpre o centenario do nacemento do poeta e narrador
Rui de Noronha (Maputo, 1909-1943). A literatura de Mozambique naceu tardía mais segura de revelar un país
emerxente; un pais negado polo colonialismo que simplificou os seus resplandores. Noronha, fillo de negra e de indio de Goa, tivo a coraxe de abastecer o pobo mozambicano dunha literatura brillante, dando un paso cualitativo
como os que xa dera Angola, Cabo Verde e São Tomé e
Príncipe.
Noronha iniciouse na literatura cando só tiña 13 anos.
O seu enorme poema, titulado “Quenguêlêquêzê” (Lúa
Nova), é un dos grandes poemas en lingua portuguesa,
que codificou os primeiros respiros literarios de Mozambique. Mais a literatura de Rui de Noronha posiciónase
dentro dun parámetro reivindicativo, como el mesmo
manifestou nunha palestra en 1935, na que dixo: “Eu defenderei sempre a raça negra que
não é inferior a nenhuma outra,
mas unicamente mais atrasada
por culpa do que não é licito atribuirlhe”.
Este razoamento foi valente e inédito. Estas palabras callaron nun
ambiente escurantista e de mordaza salazarista. Estamos no período do chamado Estado Novo, de
corte fascista. As pretensións manifestadas naquela situación ten
un alto rango de convivencia e solidariedade cos que carecían de liberdade e dos bens que producía
Mozambique.
Non é fácil falar das aventuras
certas e solidarias que Rui de Noronha expresou na súa poesía, na
súa narrativa e nas excelentes crónicas que publicou no
“Brado Africano”. Estamos falando dun creador dimensional, multifacético. Pero quizais fose, naqueles tempos,
máis coñecida a súa crónica xornalística que a súa poesía.
En Rui de Noronha temos tamén un grande e ilustre crítico social, refuxiado na metáfora e sustentándose de realidades sangrantes. O seu libro de crítica Ao Mata-bicho
responde a unha serie de incidencias degradantes polas
que pasaban as persoas colonizadas de Mozambique. Estas crónicas resultaron ser un extraordinario manifesto
para afrontar aquela realidade angustiosa. Por iso, Rui de
Noronha foi o precursor de varios xéneros literarios; o que
abriu camiños varios e todos eles de compromiso naquel
combate certo que se foi desenvolvendo no proceso de liberación nacional.
Toda esta obra ficou truncada, dado que a morte precipitouse sobre a súa vida de mocidade, finando aos 34 anos
de idade. A partir de aquí comezan a ser reivindicados os
seus escritos e a ser considerado o primeiro poeta mozambicano. El abriu un espazo novo, cos seus versos, concretado na descuberta antropolóxica e nas lendas orais. Rui de
Noronha é unha referencia clave do que hoxe representa a
poesía mozambicana para o mundo lusófono. G

Luís Valle Regueiro

Xabier Xil Xardón

Mario Regueira

Tres premios de poesía
para unha nova xeración
Luís Valle recibe o Caixanova,
Xabier Xil o Baleirón e Mario Regueira
o Xohán Carballeira
Lara Rozados

A semana pasada repartíronse
tres premios de poesía, e os tres
recaeron sobre novos autores
nacidos a finais dos 70 ou comezos dos 80, de formación humanística e filolóxica, disposición para empregaren as novas
tecnoloxías e cunha conciencia
especialmente crítica. Luís Valle, Xil Xardón e Mario Regueira
incorporan novas obras (e novas visións) á poesía.
O VII Premio Caixanova, o
mellor dotado dos certames de
poesía de Galiza (con 12.000 euros), recaeu este ano en Luís Valle Regueiro (Lugo, 1977), pola
obra A caída. O xurado, composto polo poeta e presidente
do Pen Clube Luís González Tosar, os tamén poetas Anxo Angueira, Elvira Riveiro e Miro Villar, e o crítico Ramón Nicolás,
salientou a súa “coherencia estética e un equilibrio estrutural
próximo ao minimalismo expresivo”. Tamén consideraron
atinado o tratamento que fai o
autor da “poética do íntimo cun
suxestivo repertorio simbólico e
un rexistro lingüístico contido
pero escolleito”. O autor recoñece como influencias a José Ángel
Valente, Vicente Huidobro, Verlaine, Baudelaire, Celan, Hörderlin ou Antonio Gamoneda.
Valle, licenciado en Humanidades, é investigador en cues-

tións de xénero e colaborador
da revista Foeminas. Dirixiu a
revista Evohé, é bolseiro no Museo Pedagóxico de Galicia e ten
dous libros escritos en castelán
(Zigurat, en Esquío, 2001, e Epitafio y corona para Manuel Guiroga, editado na meridense De
la luna libros no 2007). Agora poderá ver este seu primeiro volume en galego publicado na colección “Arte de trobar”, editada
polo Pen Clube e Caixanova.
O BALEIRÓN PARA XABIER XIL.Por outra banda, o limiao Xabier Xil
Xardón, de 25 anos e estudante
de filoloxía galega, recibiu o XXI
premio Eusebio Lorenzo Baleirón, convocado polo concello de
Dodro. O seu poemario, Cando
menos, a derrota, foi escollido
por Anxo Angueira, Xiana Arias,
Neves Soutelo e Miro Villar, por
atoparen na obra “o fío condutor
claro e a épica máis ousada das
tres finalistas”. A editorial Sotelo
Blanco encargarase da edición
de cincocentos exemplares e o
gañador recibirá, amais, 2.300

’’

Ostresautoresnaceron
entre finais dos setenta
e comezos dos oitenta”

euros. “Este poemario leva o selo
de todos os que levamos a bagaxe da Limia e do que esa terra
perdeu, pero amplíase para ser
unha metáfora de todas as perdas do país galego, que debemos
recuperar”, afirma Xil Xardón
sobre a súa propia obra.
PREMIO PARA BLUES DA CRECENTE.Por
último, Mario Regueira (Ferrol,
1979) foi o escollido polo xurado do premio de poesía do Concello de Bueu, o Johán Carballeira, que integraban os poetas
Carlos Lema, gañador da edición anterior, con O xeito de
Freud, Miguel Anxo Fernán Vello e Elvira Riveiro. Destacaron
que o libro, Blues da Crecente,
“representa unha reflexión sobre o amor e as súas condicións
existenciais”. Este premio conta
con 1500 euros de dotación e
agárdase, aínda que non está
prevista nas bases, a publicación en Espiral Maior.
Regueira, doutorando en Teoría da Literatura, licenciado en
Filoloxía Galega e membro do
consello de redacción da revista
Dorna, deuse a coñecer como
poeta cando gañou o Xosé María Pérez Parallé con Tanxerina,
no 2006. Colaborou tamén nas
revistas A Caramuxa, Citania ou
Nova Ólisbos, así como en distintos proxectos de creación na
rede (é membro do proxecto
editorial autoxestionado Estaleiro Editora). Como narrador,
publicou o libro de relatos Rebelión no inverno (Xerais 2004)
e a novela L’affiche rouge (Xerais 2007).G
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Armando Requeixo, crítico

‘Parece incríbel que se esquecese
a obra de Victoriano Taibo’
Antonio Cendán

O crítico literario Armando
Requeixo (Mondoñedo, 1971)
vén de publicar un volume
cun estudo e dous poemarios
de Victoriano Taibo, un dos
máis rechamados poetas galegos dos anos vinte. Baixo o título de Abicedo Cabrinfollas
(Ed. Follas Novas), recolle as
dúas obras que Taibo estaba a
preparar e que deixaría inéditas ao morrer no ano 1966.
Que o levou a recuperar a obra
de Vitoriano Taibo?
A idea que tiña era que ao publicar o libro cumpriría tres
obxectivos: recuperar o personaxe, o autor e obra concreta
do creador. Trato de recuperalo porque estaba a investigar
sobre el, un poeta que estivera
no centro do sistema literario
da terceira década do século
XX. Era un creador da terra por
excelencia xunto a Cabanillas,
Noriega, López Abrente.
Xa acadara o recoñecemento
no seu tempo...
Estaba moi ben considerado.
Un poemario seu “Abrente”
(1922) e un opúsculo “Da vella
roseira” (1925) foron saudados
e recibidos polos primeiros espadas da literatura galega do
seu tempo, entre eles Rafael
Dieste, Blanco Amor e Vicente
Risco. Foi tamén moi aprezado polos novos autores, entre
eles Álvaro Cunqueiro. O que
non se entende é que ao estar
tan ben considerado e encontrándose no cénit da literatura
da época pasase ao esquecemento total.

Porque se esqueceu?
A raíz do seu pasamento, en
1966, non se lle dedican máis
de tres liñas na prensa. Tan só
se acorda del Carballo Calero
nun artigo publicado en 1976.
Pasa ao ostracismo crítico.
Parte do que había que recuperar xa só coma personaxe
merecía unha certa atención,
xa que foi un dos promotores
das Irmandades da Fala. O seu
ideario e desta entidade. Taibo
é un nacionalista integrador,
plural. Ademais, pertenceu ao
Seminario de Estudos Galegos
e ao Instituto Histórico do Miño. Foi tamén correspondente
da Real Academia Galega e logo membro numerario a partir
de 1948.
Tamén foi represaliado...
Foi confinado nun lugar tan
significativo como Villalar de
los Comuneros, en Valladolid,
para que soubese coma se tiña
que comportar “un español de
bien”, aínda así seguiu a ser un
home comprometido e practicaba co exemplo.
Como discorre a súa vida despois da Guerra Civil?
En 1956 publicaría un libro de
contos “Da agra aberta”, de
tradición oral. Tamén se publicou, aínda que despois do
seu falecemento, o discurso
de ingreso na Real Academia
Galega que versaba sobre
“Rosalía de Castro: precursora da fala”. Gran parte da súa
obra nunca chegaría a ser editada nun libro. Foi poesía inédita, moita da cal quedou esparexida en xornais e revistas

’’

Despoisdoseupasamento,
en 1966, a prensa da época
non lle dedica máis
de tres liñas”

Armando Requeixo.

da súa época. Chegou a publicar en máis de 60 periódicos.
Hai máis de medio cento de
poemas estrados nesas publi-

cacións. Tamén, a súa filla
Gloria conserva os manuscritos onde se recolle a súa produción literaria.

O Val Miñor lembra o autor
d’A Agra Aberta
Un número monográfico da
Revista de Estudos Miñoranos
vén de lembrar a figura de Victoriano Taibo, ao tempo que
se reeditaba o seu libro de narracións Da Agra Aberta.
Amais da edición das publicacións que se fixeron na súa
memoria, tivo lugar unha exposición sobre a vida do poeta,
na que tres colaboradores da

publicación do Val Miñor fixeron achegas sobre a súa obra.
Así, Marta Dacosta falou sobre
a súa poesía, en tanto que Manuel Forcadela fixo un achegamento a súa narrativa. Por último, Alonso Montero disertou
acerca da biografía e a lingua
de Victoriano Taibo.
Outros actos que serviron
para honrar a figura de Taibo

Victoriano
Taibo de mozo.

foron a colocación dunha placa na súa lembranza, así como
a entrega de diversos premios
poéticos que levan o seu nome. Tamén foron presentados
os seus dous poemarios inédi-

Monográfico
adicado a Victoriano
Taibo pola Revista
de Estudos Miñoranos.

tos Cabrinfollas e Abicedo recompilados por Armando Requeixo. Tamén tivo lugar unha
lectura de poemas por parte
de veciños da localidade de
Morgadáns.G

Porque se decidiu a publicar
parte da súa obra?
Penso que se necesitaba un
traballo que servise ao público en xeral coma un espazo
de partida. O que se sabía
eran dúas ou catro liñas. O
que pretendo é explicar a
obra non publicada xa que
non está compilada. Trátase
de recuperar o persoeiro, o
autor e o poeta que pasou
preto de 20 anos para publicar estas obras. A finais dos
anos 40 púxose en contacto
con Francisco Fernández del
Riego para publicar unha antoloxía poética. Daquela, Del
Riego contestoulle que estaban tratando de crear un proxecto que era Galaxia, aínda
que esta editorial dedicaríase
case en exclusiva a narrativa.
Victoriano Taibo morrería en
1966 sen ver a luz parte da súa
obra.
Ao falecer comeza o seu esquecemento...
Así é. Nese esquecemento
aniñan varios factores, entre
eles o máis importante é que
Victoriano Taibo non cadraba
coas liñas de forza de Galaxia.
Interesábanlle outros autores,
outra estética. Despois era un
home serio, responsábel, nada dado á vida social da literatura. Todo iso pesaría na súa
contra. Quedaría coma un
poeta de Preguerra. Ademais
contou co inconveniente de
estar asociado a Cabanillas.
De feito, Carballo Calero diría
de Taibo que era un alumno
avantaxado de Cabanillas.G

40-41 magazine.qxd

7/1/09

22:17

Página 2

MA G A Z INE.40.

ANOSATERRA
9-14 DE XANEIRO DE 2009

SEXO NA COMARCA DE VERÍN

Mancebías en Monterrei, promiscuidade rural e
Xa son perto de seiscentas, as mulleres
extranxeiras que residen na zona de
Verín e que abastan case unha decena
de barras americanas. Trátase da
maior fonte de emprego da comarca

Xerardo Dasairas

P

or proximidade, sempre nos preocupou a
problemática xerada
polo asentamento
na zona de Monterrei de establecementos onde se exerce a
prostitución. Ubicados todos
eles nas beiras das antigas estradas nacionais, sempre coidamos que co novo trazado da autovía acabarían por desapareceren. Mais non foi así, senón
que se mantiveron, acrescentaron o “persoal” e melloraron as
instalacións. Cabe suliñar que,
aínda que esta actividade se estende por toda Galiza, no caso
que tratamos ten moita influencia o feito de que a prostitución estexa prohibida no veciño Portugal, sendo moitos os
portugueses que usan, e mesmo rexentan, estes “negocios”.
Segundo o censo local, xa son
perto de seiscentas, as mulleres
extranxeiras que residen na zona (brasileiras, colombianas, do
Leste…) e que abastan case unha decena das chamadas “barras americanas”. Este feito lévanos a concluir que, hoxe por hoxe, vén sendo esta a maior “industria” establecida na comarca
de Verín. Incluso as “chicas” –así
as denominan eufemisticamente– gozan dun certo prestixio na
zona, pois son moi boas consumidoras de estética, perruquería, xoiería e bisutería, lencería,
alugueres de pisos, alimentación, bancos, tarxetas telefónicas… sendo tamén bastantes os
mozos, xa entrados en anos, que
optan por retiralas do oficio
(brasileiras, colombianas…) casando con elas.
Un estudo sobre a prostitución nas áreas fronteirizas xa foi
levado adiante, hai uns anos, por
unha equipa de pescudadores
(por razóns obvias evitaremos o

’’

Gozanduncertoprestixio
pois son boas
consumidoras de
perruquería, xoiería e
bisutería, lencería,
alugueres de pisos,
alimentación, bancos,
tarxetas telefónicas…”

de expertos) da Universidade de
Vigo. Cabe suliñar que a UE,
ademáis de financiar os Leader,
as campañas contra a pobreza, o
FEDER, as axudas ás PEMES,
etc. tamén apoia e subsidia pescudas deste tipo, que máis tarde
serían aproveitadas por organizacións feministas para denunciar situacións de marxinalidade
e explotación das mulleres nestes “modernos” prostíbulos. Como andásemos xa con este
asunto hai tempo, a cousa non
deixou de chamarnos a atención, e dado que o estudo resultou interesante (ao menos deron
algunha estatística), imos incidir
no tema pero
desde outra
perspectiva
menos matemática e máis
antropolóxica.
A “alegría” con
que algúns
xustifican este
negocio e a cantidade de tópicos sobre as mulleres que o
exercen (tamén hai homes) non
é de extrañar nunha zona como
a de Verín que presenta, como
xa apuntamos, un alto índice de
locais que toman o anglófilo, e á
vez eufemístico, nome de “american bar”, a cotío visitados por
personaxes de toda caste e condición. Estas “barras” xa tiveran
un claro precedente nalgúns establecementos hosteleiros >>>

Breve historia da prostitución e
das relacións sexuais na comarca e en Galiza
De todos é sabido que a “profesión” de puta non esta recoñecida como tal, aínda que é unha das
que máis clientes, cómodos dividendos e conflitos acapara. Para
saber un pouco máis dela, certo é
que teríamos que nos remontar
aos primeiros tempos da historia
ou da prehistoria (asunto de grande interese que deixaremos para
outra ocasión), non embargante
optaremos por nos centrar no período de mediados do XVI a mediados do XVII cando Monterrei,
como capital de amplos Estados
gozaba dun estatus sociopolítico
e cultural propio dunha urbe, con
tres conventos e colexios, constitucións e ordenanzas, crecida poboación, vantaxosas feiras, nobreza, picapleitos, mercaderes,
Inquisición e demais. E é que,
apesar dos tópicos, o fenómeno
da prostitución foi sempre máis
de interior que de costa, e máis
urbano que rural, ao longo da súa
historia e até os nosos días: Ao
abeiro das vías de comunicación
xorden hoxe os lupanares igual
que xa acontecía, por exemplo,
na antiga e podente Roma, que se
situaban ao pé das calzadas e
arrabaldos das grandes urbes.

Parello ao carácter urbano que
vai adquirindo a fortaleza de
Monterrei, vaise desenvolver, loxicamente, o fenómeno da prostitución, alimentado pola nova casuística socioeconómica. A puxante feira que se celebra o día dazaseis de cada mes vai traer a moitos capeláns e penitentes a resolver as súas dúbidas relixiosas,
mais tamén vai achegarlle unha
nova actividade á vila rexiomontana, cal era a da mancebía ambulante, que neste día se instalaba
e á que acodían comerciantes e
paisanos favorecidos pola bonanza das transaccións. O perfil deste
cliente era o do home entrado en
anos, arrastrando unha longa solteiría ou un matrimonio sen alicientes. A muller de Antonio Gómez, un destes feirantes, pregúntalle anguriada “Por que vades á
mancebía de Monterrei?” E aquel
respóstalle coa espontaneidade
do marido aborrecido da rotina e
a pasividade da súa vida sexual,
que “allí foden (sic) como ángeles
por tres cuartos y van todos los
mercaderes de la feria”. Non son
labregos, son colegas de oficio,
que procuran a novidade excitante, tras do anonimato e despois do

negocio que precisa das chanzas
e pullas do momento.
Nestes tempos de libre Renascença, coutada aquí por hispanas contrarreformas relixiosas e
Inquisición, chegan a Monterrei
os xesuítas, cunha clara misión
evanxelizadora e reformadora
dos moitos vicios que asolan a
comarca. O ambiente da época é
de enorme precariedade cultural, baixa relixiosidade, mal am-
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e rural e vicios
>>> que nos anos setenta usaron, e abusaron, da miseria que
apertaba as economías de pobres familias
do norte portugués. A dupla
moral sempre
presente nas
conversas deste teor serviunos como aliciente para
tentar profundar nun controvertido asunto ao que mesmo
os movementos feministas actuais lle están adicando unha
especial atención.
En numerosas conversas de
“homes” sobre o tema, é inevitábel lembrar o prototipo do “demócrata de toda la vida” que
asevera con convencimento que
se precisa destas mulleres para o
desfogue, mais no seu maxín en

biente social e grande ignorancia, depravación e esquecemento de Deus. O exercicio da confesión é escaso, igual que as cousas de virtude, cuxo espello para
os paisanos son os eclesiásticos
de costumes estragados, que
coa súa escandalosa vida instan
ao mal exemplo. Un primeiro
informe sobre a situación afirma
que os cregos “están moi segrares e co ofício perdido e destruído, sen vestiduras, amancebados e arrimados, ignorantes e
pecadores, igual que o pobo,
pois a necesidade de doutrina
que precisan os rústicos desta
terra tamén é maior que a que
precisan os das Indias”.
As innumerábeis supersticións, os adulterios, os xuramentos, os roubos, os homicidios, a
simonía e, mesmo, o uso de cálices sagrados para beber viño,
son delictos que se practican en
demasía e que se comezan a pagar co cárcere. Contodo, no referente ao sexual, os labregos non
tiñan como pecado a mantenza
de relacións entre solteiros, non
sendo obxecto de confesión nin
os pecados da carne, nin o
amancebamento, nin a blasfemia, que era moi habitual “mesmo nas mulleres”. A relación extramatrimonial (solteiros) non se
tiña, pois, como pecado porque
traer fillos ao mundo cumpría co

urbanos
realidade está a pensar “a miña
que non ma toque ninguén”,
nun exercicio de hipocrisía tan
antigo como este oficio.

USUARIOS. Deixando aparte as
innumerábeis cuestións xurídicas e sociais que implica o tema só cabe pensar no variopinto talante dos usuarios. Esforzados da rota, viaxantes, cargos
públicos e privados, señoritos
de aldea, solteiros en despedida (rito de paso) e recalcitrantes, autores na procura de personaxes (marxinais), matrimoniados neoexperiencialistas e
carrozas... todos eles contan
con referentes abondosos na
historiografía da profesión.G

dito no Xénese: crecite e multiplicamini et replete terram. Así,
un párroco da zona, admitía que
a simple fornicación non era pecado porque unha muller solteira que se ofrece en vontade non
ficaba ofendida, e non habendo
ofensa non había pecado, porque non había parte lesa e cumpría co dito nas escrituras. Nin os
fillos habidos fóra do matrimonio eran tratados ou mirados de
xeito distinto dos outros.

MUNDO CAMPESIÑO E PAGANO. A
mentalidade agraria imperante
nesta época non vía pecado nestas prácticas, e isto era o que máis
perseguía a Inquisición e a moral
contrarreformista que tentaban
recuperar o concepto de pecado,
inexistente nunha cultura afastada da regulamentación sociomoral oficial, cun cristianismo
vago, xenérico e cheo de prácticas e crenzas tinxidas dun “paganismo” ancestral. Curiosamente,
neste ambiente tan promiscuo,
só o concepto de virxindade podía acadar un certo valor ao ser
considerado como un rito de iniciación nalgunhas comunidades, pois os mozos e mozas seguían a retozar nos prados, enchendo as noites de pecados
mortais, segundo unha versión
eclesial. Esta situación de explícita tolerancia e de sexualidade he-

Un negocio ameazado pola internet e as autovías
Desde unha perspectiva histórica, a conclusión é que o
negocio da prostitución semella ser un fenómeno tipicamente urbano, relacionado cun favorábel estatus económico e moi controvertido
como oficio, até tal punto
que un “empresario” deste
negocio admitía xa no século
XVI que non habería putas se
non houbese rufiáns.
Mais, a realidade de hoxe
levanos a ver a estes rufiáns
non xa como personaxes estereotipados, novelescos,
marxinais, senón como au-

’’

Amentalidadedacultura
agraria non vía pecado
en moitas prácticas que,
non embargante,
eran o que máis perseguía
a Inquisición”

terodoxa, arredada de toda noción de pecado, batía na urbe e
no campo coas relacións extramatrimoniais que estaban moi
mal vistas, pois “mellor serve a
Deus o ben amancebado que o
mal casado” en palabras dun Familiar da Inquisición.
A evanxelización ía, pois, encamiñada a convencer as xentes
rústicas de que isto era pecado,
ao tempo que permitía a existencia de mancebías controladas e
regulamentadas (Leis do Reino)
mesmo polos correxidores e xustizas das grandes urbes da época.
Quizais esta situación levase a
que as tributarias da época, as
mozas del partido, recibisen tamén o nome de “carne concejil”,
claro precedente de episodios
máis recentes no tempo.
A prostitución ao uso nestas
datas, aféctalle ao labrego (maduro, entrado en anos e casado
antes que solteiro) na medida en
que este se despraza á cidade con

ténticos brokers bailando tamén na corda frouxa do control económico. A UE (tratado
de Maastrich)
pretendía unha medición
fiabel do Producto Interior
Bruto do país
(PIB) para facer agromar a
economía
submerxida que practica habitualmente o sistema da
economía de mercado e que,
sen dúbida, ten aquí un elemento a investigar.

motivo de feiras ou asuntos administrativos. Moitas veces son
os máxicos recursos que posúen
as mancebas, mestura de prostitución con meiguería, os que
atraen o paisano máis que a necesidade ou a aventura sexual:
expertas celestinas en ligar e desligar amantes que dixo un clásico.
A escasa prostitución exercida
no rural a penas se percibe a través do pago executado a algunhas mulleres (percibían un escaso conto de real) solteiras ou viúvas, nais de varios fillos e nunca
xóvenes. Segundo os datos, estaban abocadas a isto pola relaxación moral da que vimos falando
para o rural, como froito dunha
situación socioeconómica precaria e pola contínua sangría de
homes, provocada polas guerras
e a emigración, que as privaba
dun matrimónio honroso.

SANTIAGO OU A PROSTITUCIÓN DE ALTURA. A prostitución de altura,
ubicada en cidades como Santiago recibía a homes de boa posición como os xustizas, e as mancebas estaban sometidas a uns
preceptos legais e mesmo lucían
unha vestimenta especial para
seren distinguidas ou distintas,
segundo como se mire. Tamén
os estudantes non perdían corda
neste asunto e adoitaban exercer
o oficio ao seu xeito: Visitando

O futuro como se ve, preséntase escuro para este
tradicional negocio de estrada e suburbe, ameazado
xa non só pola realidade
virtual informática. Mesmo
os camiñantes (actuais centauros de asfalto e michelín) que antano eran como
aves do ceo que facían vida
unhas con outras e Deus
amparábaas a todas, van ter
dificultades como clientes
pois, até agora, as modernas autovías prevén áreas
de descanso pero non de
“relax”.G

damas de alcurnia para cubriren
as necesidades económicas, tan
precarias xa nestes tempos como
hoxe. E este exercicio de prostitución urbana chegaría a tales extremos que moitas familias virtuosas das cidades solicitaban a
cotío que se retirasen os prostíbulos do centro ou que, ao menos, “camuflasen” con celosías
ou persianas as fiestras tal como
acontecía na animada rua Real
de Vigo a finais do século XIX.
Mais fica claro que é no medio
rural-mariñeiro onde se percibe
o maior número de fornicarios,
atrapados na estesa, profunda e
somnolenta historia desta época
que, nalgures, foi de Renacemento e de Ouro. Son escasas as
referencias documentais sobre
otema en Galiza e por iso segue a
chamarnos poderosamente a
atención a referencia que Rosalía
de Castro fixo sobre os costumes
en torno ao que ela lle chama
prostitución hospitalaria: Unha
destas prácticas consistía en que
nos matrimonios sen descendencia se permitía que o marido
ou a muller tivesen fillos con outros, adoptando logo os nacidos.
E outra, con algunhas veladas referencias na costa galega, era a de
ofrecerlle aos mariñeiros que retornaban dunha longa ausencia,
unha filla ou unha irmá de quen
o hospedaba na súa casa.G
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HUMOR GRÁFICO

Rafitta

Pepe Carreiro

O rural con humor
Vén de editarse Sorrisos e boas
colleitas, un libro no que os humoristas
gráficos lle renden homenaxe ao rural
M.B.

C

omo ten dito Xaquín
Marín, un dos referentes históricos do
cómic galego e director do Museo de Humor de
Fene, Galicia é un país que posúe como unha das súas principais armas un humor peculiar. “A ironía recréase na retranca, a filosofía borrosa comprácese dando voltas e a mirada poliédrica ten moitas máis
facetas, todas elas postas en
dúbida”, por suposto.
Un exemplo de todo isto
vén de materializarse no libro
Sorrisos e boas colleitas, un volume no que máis de corenta
debuxantes lle renden homenaxe a xente do campo. A publicación sae á luz por iniciativa da Consellaría de Medio Rural coincidindo co aniversario
da posta en marcha do Banco
de Terras de Galiza.
Xaquín Marín foi o coordinador deste traballo no que os artistas, consagrados ou novos va-

lores, empregaron diversas técnicas e soportes para reflexionar
en clave crítica sobre a situación
que atravesa o campo na actualidade. As olladas dos creadores
detivéronse, nalgúns casos, na
crítica dos produtos transxénicos e do secular minifundismo,
outras recordan a dureza dos labores agrícolas e alertan da
ameaza que supón a especulación urbanística, pero todas reivindican a importancia da terra
tanto para a economía como
para a historia do país.
A maior parte dos autores
participantes son habituais das
seccións de humor dos xornais.
O libro recolle así as visións de
creadores como Pepe Carreiro,
Alexandre, Xosé Lois O Carrabouxo, Davila, Gogue, Leandro,
Pinto e Chinto, Santy e Quesada, entre outros moitos, que
diaria ou semanalmente opinan sobre a actualidade.
A outra parte da nómina está
composta por autores que se
moven noutros eidos do deseño
gráfico, a ilustración e a banda

Leandro

deseñada. Nela inscríbense, entre outros, Abraham Carreiro,
que bota luz sobre o novo panorama que está a xerar a proliferación de parques eólicos, Dani
Montero (participou nas producións animadas Soño dunha
noite de San Xoán e Espírito do
bosque) critica a especulación e
a crise do campo e Juan Carlos
Abraldes, que evidencia o descoñecemento das novas xeracións ao redor do agro.

HUMOR, ARMA DE DEFENSA. Como
explica Xaquín Marín no libro, o
humor galego “fraguouse nun
xeito de vivir, como arma de defensa contra as privacións e
abusos que en Galiza viña sufrindo secularmente un pobo
que baseaba a súa supervivencia na agricultura e a pesca”. Ao
seu ver, “a supervivencia era tan
precaria que a xente abandonou o campo e buscou mellor
porvir marchando a outros paí-

ses e ás cidades. Co urbano en
auxe e o agro semidespoboado
chegan os medios de comunicación masivos e a domicilio,
espallando novos xeitos de vivir
e un humor distinto”.
Nese momento comezaron
a soar voces de alarma que advertían de que esa retranca tan
propia estaba en perigo. Durante a década dos 80 leváronse a cabo iniciativas para protexer e afianzar esta clase >>>
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Abraldes

Xosé Lois

Manel Cráneo

A. Meixide

Gogue

Nachortas

>>> de humor e de aí naceu o
Museo do Humor de Fene. Na
actualidade, o humorismo goza de boa saúde, como evidencia o incremento de autores,
capaces de reproducir a realidade galega de xeito crítico e
orixinal, de creatividade, de
publicacións e de demanda
externa.

A publicación inclúe ademais os traballos de A. Meixide
(autor de Thom), Alexandre,
Antonio Seixas (premio ao Mellor Guión no Saló del Cómic de
Barcelona 2007 por Un home
feliz), Barcala, Bofill, Dani Montero (premio mellor caricaturista da Bienal Ourense 2006), David Rubín (que acaba de publi-

Sex

car Cadernos de Tormentas),
Fausto Isorna (director da editora especializada El Patito Edi-

torial), J. Aguilera, J. Valcárcel,
Jaime Asensi, Kiko da Silva (responsábel da revista BD Banda),

Manel Cráneo, Xosé Luís Martínez Pereiro, Raffita e Xan López
Domínguez.G
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COMARCAS DE GALIZA

Na fin da terra
Fisterra (Edicións A Nosa Terra)
repasa o patrimonio natural,
etnográfico e cultural desta comarca
na que a natureza se funde co místico
M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

C

ando George Borrow
chegou a Fisterra
non se estrañou de
que os latinos lle deran este nome a comarca. “Chegamos a un lugar exactamente
igual a como na miña mocidade
tiña imaxinado a terminación
do mundo” comentou.
A nova entrega da colección
‘As comarcas de Galiza’, de Edicións A Nosa Terra, repasa o patrimonio natural e histórico
desta comarca, conformada
polos concellos de Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra e Muxía, na que a tradición e o mito
se funden coa realidade. Forma
parte da Costa da Morte, unha
área que se prolonga dende entre Caión e Fisterra ou Caión e
Monte Louro. Nela consérvanse tradicións seculares, lendas
máxicas e a mística de ser considerada durante moito tempo
o fin do mundo coñecido.
O mar é o protagonista da
historia da comarca, porque,
como escribiu Wanda Ramos
na súa novela Litoral, “o mar é
sempre mar” pero “o de Fisterra é máis que todos”. Na memoria da xente pervive a lenda
da cidade asolagada de Dugium, pero as diferentes interpretacións que cada especialista fai dos clásicos dificulta a
súa ubicación. Conta a lenda
que está soterrada debaixo das
dunas da praia do Rostro, unha praia salvaxe e desprotexida
onde tiveron lugar varios naufraxios, entre eles o Turret, en
1900 e o Cason, en 1987. Dise
que a cidade foi arrastrada alí
por unha gran onda.
O que si está constatada é a
existencia dun antigo asentamento humano nas proximidades, probado polas escavacións realizadas por Francisco

’’

Consérvansetradicións
seculares, lendas máxicas e
a mística de ser considerada
durante moito tempo
o fin do mundo coñecido”

’’

Alendadiqueacidade
asolagada de Dugium
está situada baixo as dunas
da praia do Rostro”

A península e a enseada de Fisterra, e a ría de Corcubión desde o monte Pindo.

Esmoris Recamán, onde se
atoparon diversos obxectos e
restos de vivendas de sección
circular e rectangular.
Ao fin da terra tamén se
achegaría no ano 150 a. C. Decimo Xunio Bruto, tras superar o
río Limia, a fronteira que separaba o mundo real do esquecemento. E en 1526 estas terras tamén se sumaron ás ansias de
descubrimento e das súas costas partiron tres embarcacións
financiadas polo conde de Andrade, que se dirixían as Molucas. A fronte da expedición ía
Diego García de Moguer. O destino era o actual Brasil pero as
lendas que falaban de montañas cubertas de prata fixeron
que mudaran o rumbo cara o
que hoxe é Paraguay na procura deses tesouros.

PAISAXE DE TRANSICIÓN. En Fisterra a paisaxe muda. Da suavidade das formas típicas das Rías Baixas na comarca comezan
a alternarse cantís e cabos
abruptos que se precipitan sobre o mar e que permiten grandes panorámicas do Atlántico,
como é o caso do Cabo Touriñán ou o de Fisterra. No inte-

Quen se achegou a ver o último océano?
Moitos foron os persoeiros que
se achegaron a contemplar o fin
da terra. En 1355, durante cinco
meses, Xurxo Grissaphan viviu
na ermida de San Guillerme, alimentándose só de pan e de auga. León Rosmithal e de Bladna,
cuñado do rei de Bohemia, esti-

rior da comarca sucédense vales e pequenas elevacións que
acadan os 309 metros no Fa-

vo aquí en 1466. Sobre montura
chegaron Sebaldo Rieter en
1462 e Nicolás Popielovo en
1484, o primeiro dende Compostela e o segundo dende Muxía. Erich Lassota fíxoo a pé dende Muxía seguindo o roteiro das
xentes mariñeiras.

Estes son algúns dos persoeiros que Francisco Fernández
Naval enumera no seu libro Unha viaxe a procura do solpor no
que tamén achega citas bibliográficas, entre elas a de Julián Iñiguez de Medrano. No seu libro
Silva Curiosa, publicado no París

cho de Moraime, os 405 no alto
de Montemaior ou os 370 no
Monte de San Pedro.

O libro que se vén de editar
está coordinado por Adela Leiro, gran coñecedora do >>>

A do Xallas é unha fervenza con horario: sábados á noite (iluminada), domingos e
festivos –desde o 21 de xuño ao 21de setembro– das 12 ás 14h.

Fervenza do Hospital, na parroquia de
Dumbría.
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As pedras máxicas da Barca
A mitoloxía galega deulle especial protagonismo ás pedras a través de ritos e tradicións que, en moitos casos,
seguen aínda vivas. Unhas
das destacadas son as que rodean a Punta da Barca, no
concello de Muxía. Entre as
rochas máis populosas ás que
se lles atribúen propiedades
máxicas e curativas tópase a
Pedra de Abalar, que só podí-

an mover os inocentes, e a dos
Cadrís, pola que pasan os que
desexan curarse de males
desta parte do corpo.
No monte Facho atópanse tamén as Pedras Santas,
das que se di que descansou
a Virxe. Segundo a a tradición
esas rochas non se poden retirar nin con varias xuntas de
bois pero pódense mover
cun dedo.G

Cabo Touriñán. O faro é unha torre circular de 13 m. de altura.

de 1583, relataba a súa peregrinaxe a Fisterra e incluía o mito da
encantadora Orcabella, “unha
muller bárbara, vella e fea que
chegou a Galiza en tempo das
guerras cos mouros e os pagáns”.
Como explica Fernández Naval esta meiga “coa facilidade de
se volver invisíbel, antropófaga,
tiña preso a un pastor e cando

cansou de vivir, escavou unha
tumba nas rochas, levantou unha
gran lápida para cubrir o sepulcro, despoxouse das roupas e
apertando ao pastor deitouse enriba del dentro da cova, non sen
antes caer sobre a tumba a grande lousa. Durante tempo foi lugar
custodiado por serpes”. O retiro
desta muller foi o Monte Facho.G

>>> patrimonio natural de
Galiza e autora de numerosos
títulos ao redor desta materia.
Nel recóllense os traballos de
investigación e moito material
gráfico asinado por Mon Daporta, Isaac Pontanilla, Víctor
M. Caamaño, Manuel Núñez,
Lucía Leiro e Rafael Fernández
Leiro, entre outros.
Para os autores os aspectos
naturais máis sobresaíntes da
comarca son “os que se derivan da acción do mar e a composición das rochas” ao igual
que os ambientais, que permiten a distribución e asentamento dalgunhas especies endémicas como tres especies diferentes de margaridas.G

A romaría da Virxe da Barca é unha das máis grandes de Galiza. Mestura actos relixiosos e paganos. A Pedra dos Cadrís ten un furado polo que pasa quen desexa
curar os males da cadeira.

O Cabo Touriñán. desde a enseada de Cuño.

O camiño
xacobeo a
Fisterra e Muxía
“A idea de peregrinación cara
ás terra máis occidentais de Europa xa estaban presente nas
crenzas dos pobos celtas, relacionadas coa viaxe que a diario
realiza o sol” sinalan os autores
do libro. “A estreita relación de
Fisterra co culto xacobeo é moi
antiga” e xa aparece citada a cidade sulagada de Duio no Codex Calixtinus no século XI.
Na actualidade, a prolongación do Camiño até a Costa
da Morte é un ritual que seguen moitos peregrinos, que
desexan chegar até o Finis Terrae e coñecer algunhas das
paraxes máis impresionantes
da costa europea occidental.
O camiño entra nas terras
de Dumbría por Ponte Olveira,
sobe polo monte Sino, deixando á esquerda o río Xallas.
Os peregrinos realizan os ritos
de purificación ao rematar o
camiño: bañarse na praia da
Langosteira e queimar a roupa no cabo Fisterra.G

Ao pé do monte da Voutra, o Coído de Cuño está formado por coios graníticos.

Perto de Regoelle, a Pedra da Arca é un magnífico exemplo de arquitectura megalítica.
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Dieta
por puntos
Chámase Weight Watchers
(controlador de peso), e, como
case todos os inventos de dietas, é orixinaria dos Estados
Unidos. Alí xa leva na boca de
moitos máis de 40 anos e, segundo a súa web oficial,
www.weightwatchers.es, xa se
beneficiaron dela máis de 30
millóns de persoas en todo o
planeta.
Ao contrario que outros sistemas de control de peso e
adelgazamento, o Weight
Watchers, non se basea na inxesta de pílulas nin produtos
específicos ou infusións de
herbas. O seu lema, segundo
reza na súa páxina oficial, é
“adelgazar cunha alimentación san e equilibrada” comendo de todo e sen saltarse
ningunha das cinco comidas
diarias, nas que todos os ingredientes teñen que pesarse.
O sistema Weight Watchers
susténtase en tres piares básicos: un programa alimenticio
diario, unhas normas, e unha
puntuación.
O programa puntúa os alimentos tendo en conta as calorías e lípidos e cede un número determinado de puntos
ao día a cada individuo dependendo da súa idade, peso, estatura, sexo e actividade.
As normas inclúen principios como a variedade, comer
cinco porcións de froita e verdura diarias, ademais de beber
un litro de auga, xantar peixe
tres veces á semana, ou incluír

a miúdo pasta e patacas na
dieta.
Cada individuo pode distribuír os puntos a diario como
mellor lle conveña, incluso, no
caso de que lle sobren, gastalos como queira outro día. Tamén pode obter puntos extra
por facer exercicio, actividade
que ten unha bonificación de
12 puntos.

REUNIÓNS. As reunións semanais, nas que coinciden as persoas que están seguindo o programa son outra das características deste método. Estas sesións teñen unha parte privada, na que cada participante
pasa pola báscula e comenta
as súas inquedanzas coa monitora, e unha parte colectiva
na que se ofrece unha charla
sobre distintos aspectos da alimentación e o grupo comparte receitas e trucos.
O prezo de cada reunión é
de 10 euros. A maiores Weight
Watchers ten unha tenda con
medidores, libros de receitas,
báculas, alimentos e até unha
calculadora na que arquivar o
programa de puntos de cada
particular.
O recomendábel é asistir un
mínimo de 16 semanas para
perder un mínimo de cinco
quilos.G
Eva Estévez

VIAXAR.

MUNDOVIÑO.

Escenarios
de película

O futuro
do albariño

A maiorista de viaxes Eureka
Tours de Barcelona especializouse dende a súa creación
nos 80 na personalización e
calidade dos seus servizos. Na
súa oferta destacan as denominadas ‘Viaxes de película’,
que achegan o viaxeiro a escenarios exóticos e de impoñente beleza inmortalizados no
seu día polo sétimo arte.
A Escocia de “Braveheart”,
a China do “Último emperador”, os safaris da Kenia representada en “Memorias de África”, ou o exotismo marroquí
de “Casablanca”, son algunhas das suxestións destacadas
destas viaxes inspiradas na
metraxe do cine que foxen do
turismo de masas e que queren recuperar o espírito das
grandes viaxes.
O listado de opcións cinematográficas que se pode consultar na web www.viajesdepelicula.com inclúe a Thailanda de Ana e o rei, o Israel de
Ben Hur, o Vietnam de Indochina ou A volta ao mundo en
80 días. Se a súa película é outra, esta promotora de viaxes
acepta o reto de deseñarlle un
destino e guión de itinerarios á
medida.G

Houbo un tempo no que criamos recoñecer a procedencia,
distinguir a orixe ou diferenciar
os viños das diferentes subzonas. Fría terminoloxía regulamentaria esta, máis achegado a
nós dicir viños de bisbarra e de
parroquia, en pouco tempo de
vila ou de terriñas-paraxes. Se
esta distinción podía parecer
doada cando a mesa estaba
ocupada por Condados ou Rosais, suponse que cada un deles
coa súa pegada característica,
non o era tanto cando estabamos diante de monovarietais
de albariño.
Deseguido e sen transición
vímonos inseridos nas ondas
uniformemente reproducíbeis
de albariños coa mesma monótona cadencia, tomada/o, surfeada, o primeiro, o resto era fotocopiar a mesma ficha de cata.
Esta fase que en principio garantía a limpeza e a transparencia, o brillante e cristalino famoso, así como a súa conserva-

Eva Estévez

ción, que non lonxevidade, dos viños,
rachaba coa etapa
de albariños artesanais ou da casa
que ofrecían certa autenticidade
porque a súa
orixe é excelsa pero que,
deficientemente
tratada
esta materia prima, acababa estragándose nunha gran
proporción.
Do mesmo xeito que agora
na Rioja é a moda do deseño arquitectónico de adegas monumento, aquí daquela fora a época da adega leitaría, gran nave
industrial hixiénica e impoluta.
Neste tipo de adegas, máis preocupadas polo volume e a imaxe que pola calidade, orixinou
na mente, e na realidade do
consumidor a idea de que os albariños valían máis do que realmente ofrecían, sobre todo, e
iso é máis grave, fóra de Galiza.
Estes últimos anos foron un
totum revolutum de anárquica
confusión: viños excelsos, mediocridades varias, superproducións algunhas, desaparecidos en combate outros, bos traballos do departamento de
mercadotecnia e nada máis
noutros... Nestas condicións,
atinar ben na elección do viño
era fundamental para o gozo e,
se cadraba, a emoción. Daba
igual a terriña ou subzona, podiamos atopar acidez alta no
Condado ou superior grao no
Salnés, toques salinos no Rosal
e claramente florais en… Quero
dicir que se buscaba un albariño só ou acompañado doutras
castes que satisfixese o padal e
enchese o nariz con propiedade e fundamentos. A pegada da
terriña particular non era unha
prioridade. Agora esta pegada é
e será xunto coa personalidade
e carácter do bago de albariño,
caíño, treixadura ou loureira, o
piar no que fundamentar un
dos mellores viños brancos do
mundo. Aires mariños, sa- >>>
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>>> linidade, bases graníticas, calizas ou de esquistos…
E quen garante este gusto
máis auténtico e achegado á terra e aos bagos? Pois os pequenos elaboradores, antes de nada bos viticólogos, e as pequenas adegas, algunhas delas das
que serían denominadas artesanais pero que coa mellor e
propia materia prima e agora si
con máis coidado no seu trato e
o uso sensato da técnica e dos
diferentes depósitos, son as
que están en condicions de seguir ese sendeiro.
Pero hai que crer niso e imaxinar máis alá. Ademais, nas
Rías Baixas chegou a hora dos
tintos. As puntuacións acadadas nunha famosa guía norteamericana este pasado ano significaron a posta en escena para o mercado global das castes
tintas de carácter máis atlántico de Galiza, como son o caíño
tinto, a loureira tinta ou o espadeiro ademais do sousón ou
retinto e a aínda residual castañal, que cunha viticultura axeitada, vendimados no seu momento óptimo de maduración
e cun trato respectuoso na adega son quen de orixinar uns viños imposíbeis de imitar noutros lares, cunha personalidade diferenciada e un carácter
que atopa o seu momento vitivinícola nesta época na que o
mundoviño pasou a páxina da
concentración e a potencia. Incluso as zonas que, polas súas
condicións xeoclimáticas, só
poden producir este tipo de viños debándanse os sesos, a viña e a adega buscando máis
elegancia e frescura. Temos
naturalmente o que unha parte do universo vitícola coa súa
vangarda de prescriptores
(xornalistas, sommeliers e coñecedores) busca. O maior inconveniente é a reducida extensión destas castes.
O que pode vir nas outras
denominacións galegas será
no próximo “Mundoviño”.G
Antonio Portela

BENCOMER.

Italianos
e urbanos
Il Duomo
Rosalía de Castro 14, Vigo.
Teléf.: 986 116 061.
Il Piccolo
Virxe do Camiño 16, Pontevedra.
Teléf.: 986 859 999.
Menú prezo medio p/p:25 euros.

A cociña italiana, presente
desde hai tempo en boa parte
das cidades e vilas galegas, non
podía deixar de ofrecer xa referentes de calidade. Unha dupla oferta está presente entre
Pontevedra e Vigo cunha opción que conxuga o mellor do
receitario da boa cociña italiana e as mellores materias primas galegas. Tamén a profesionalidade e a atención no
servizo como norma.
Il Duomo en Vigo e Il Piccolo en Pontevedra, os dous baixo a mesma dirección, teñen
ganado a pulso a súa boa sona
e acreditada clientela. Unha
carta variada, sempre con recomendacións diarias, pizza e
pastas caseiras, carpaccio, ravioli ou lasagna en pratos
combinados con mariscos,
peixes frescos e sempre tenreira galega de gran calidade.
Orixinais e saborosas ensaladas, unha completa e ben variada carta de exquisitas so-

bremesas, e, con interesantes
caldos e grappas italianas, unha adega que suman até xustificar a boa acollida que os comensais brindan, desde hai

anos, a estes dous restaurantes.
En gastronomía a interrelación entre distintas cociñas e
tradicións, feita dende o respecto e a calidade non pode
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ser máis que positiva e a chegada de novas receitas, xunto a
produtos propios, sempre avivecerá á cociña.G
Xosé Rey
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1.341 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

O dúo San&San parodian un
concerto de música seria que deriva nun pequeno desastre cómico,
co seu Concerto Bífido.
Coordenado por Gonzalo Vilas
ALLARIZ
¬EXPO. Prego Oliver.Exposiciónhomenaxe a este pintor, amigo de
Risco, e queestará aberta até o 31
de xaneiro, na sede da Fundación Vicente Risco, rúa San Lorenzo 3.

Rancho de Reis en Guláns.

Cantares
de Reis
A tradición dos cantares de reis
está a está experimentando unha
notable recuperación no noso
país, á par doutras tradicións musicais. Coa denominación de ranchos, cantares ou na forma de danzas, múltiples localidades levaron
nestes días estas composicións populares ás rúas.
EnRiofrío ou Salceda de Caselas veñen de se celebrar os seus
certames,en Ponteareas houbo hai
dous días unha danza de reis. En
Boimorto fallouse o día 4 o seu V
Certame de Cantares de Reis,
unha cita fundamental para os interesados por este tipo de pezas, e
cun importante premio de 3000
euros, do que resultou vencedor o
Grupo Axóuxere de Melide. Tamén en Vigo se fallou o XXVI Certame de Rondallas, no que resultou gañadora Helios, de Bembrive. Namentras en Laza, o
colectivo Amigos de Entroido estreabaeste sábado un coro que
pretende recuperar os cantares de
reis neste concello.
Fuxindo un pouco da parafernalia do Nadal máis comercial, dos
villancicos enlatados distribuidos
por insistentes megafonías, da iconografía do pucho de Pai Noel ou
das súas réplicas penduradas de
fiestras e balcóns, aínda podemos
acudir este domingo 11 a Mondariz, que acolle o seu III Encontro
de Ranchos de Reis. Na xuntanza
participarán os ranchos de Riofrío
(Mondariz), Salceda de Caselas, de
Guláns (Ponteareas), As Cortellas
(Ponteareas), Fozara (Ponteareas) e
Fornelos da Ribeira (Salvaterra de
Miño).

AMES
¬EXPO. Máis que auga. Exposición organizada pola Obra Social
Caixa Galicia. Composta por fotografías de Ezequiel Martínez, a
mostra repasa a importancia da
auga para a vida no planeta. Até o
27 este mes, no Pazo da Peregrina.
ARTEIXO
¬TEATRO. Ringorrango. Circo,
ritmo, música, humor; todo mesturado nesta hora de diversión asegurada para toda a familia. Polo grupo
Pista Catro, o venres 9, ás 20:30, no
Centro Civico Cultural.
BAIONA
¬MÚSICA. The Fishfuckers.
Concerto deste dúo tudense de
rock, que terá lugar o venres 9, ás
23:30, no Pub Marrucho.
BUEU
¬EXPO. Historia da navegación. 90 modelos ( barcos fenicios,
gregos, a vela ou motor). Mostra
permanente no Museo Massó.
CALDAS DE REIS
¬MÚSICA. Overlook. O grupo de
Caldas nado no 2000 xa ten ofrecido máis de 50 concertos, e participado en numerosos festivais. Actúan este venres 9, ás 24:00, na
Zona Zero.
CANGAS
¬EXPO.Ríos de Galicia, tesouros de vida. Exposición de fotografías da natureza dos ríos por José
Luis González. Até o 11 de xaneiro,
na Sala de Exposicións Ángel Botello, na Casa de Cultura.
¬MÚSICA. The Gorras. Actuación
para este venres 9, ás 22:30, na sala
Sister Ray.
CARBALLO
¬MÚSICA. Monstro Mau. Grupo
rock luso, da cidade de Braga, que
actúa este sábado 10, ás 23:00, na
Sala A Reserva.
CARRAL
¬TEATRO. Concerto Bífido. En
clave de humor xestual, o dúo de
músicos/clownsSan&Sanfarannos
rir durante unha hora co seu particular e excéntrico concerto. O sábado 10, ás 18:00, na Sala The Star .
A CORUÑA
¬ CINE . Eu servín ao Rei de
Inglaterra. Filme checo de

¬ ARTE/FOTO
W. Eugene Smith.
Máis real que a realidade
W. Eugene Smith é unha das
principais figuras da fotografía humanista. A súa carreira xirou arredor da obsesión pola verdade,
producindo imaxes apaixonadas,
idealistas, sensibles e optimistas
nunha época clave para a historia
contemporánea. Logrou pór de
relevo matices da realidade moitas veces ignorados ou esquecidos desde unha ollada crítica e
apaixonada que pega fondo no
espectador.
Entre 1946 e 1954, W. Eugene
Smith desenvolveu para a revista
Life unhas cincuenta fotorreportaxes, coñecidas como Ensaios fotográficos. Estes ensaios consagrárono como fotógrafo de fama
internacional, sen embargo, a
causa da frustración que lle producían as esixencias editoriais da
revista, Smith abandonou Life e
comezou a traballar de maneira
independente. Así saíron as coleccións de imaxes Pittsburgh
(1955-1957), para a que tomou

Jiri Menzel (2006),con Ivan Barnev e Julia Jentsch. Dentro do ciclo de filmes en V.O., o venres 9,
ás 20:15 e 22:45 (esta, gratuita) e
o sábado 10, ás17:15 e 20:15 . Entradas a 3/2 euros, na Sala Marilyn, do Forum Metropolitano.
¬ CINE. All The King’s Men. Filme
de Robert Rossen (titulado en España O Político, 1949), con Broderick
Crawford e John Ireland. Dentro do
ciclo de “Cine e política”, o venres 9, ás
20:30 e 23:00 (esta, gratuita) e o sábado 10, ás17:30 e 20:30 . Entradas a
3/2 euros, na Sala Fernando Rey, do
Forum Metropolitano.
¬ CINE. Programación CGAI.
Venres 9
Joana Hadjithomas e Khalil Joreige
20.30 h. Open the door, please
(2007). Je veux voir(2008). 87´. Subtítulos en galego.
23.00 h. After Hours
Funeral afónico (Rubén Domínguez, 2008); Os señores do vento,
(Xurxo González, 2008) 31´. Vídeo.
Presentación a cargo dos seus autores. Entrada gratuíta.
Sábado 10
David Lean
18.00 h. The passionate friends
(1949). 91´. Subtítulos en castelán. Joana Hadjithomas e Khalil Joreige.
20.30 h. Open the door, please
(2007).Je veux voir(2008). 87´. Subtítulos en galego.

The Wake, da reportaxe española de Smith Spanish Village

máis de 10.000 fotografías, ou Minamata (1971-1975), coa que indagou na contaminación química
sobre a poboación da illa xaponesa do mesmo nome.
O fotógrafo de Wichita, Kansas
(1918-1978) formouse de maneira autodidacta. Con 19 anos
comezou a colaborar con Newsweek e, un ano máis tarde, con
Life, Look, Harper’s Bazaar e o

Luns 12
Fóra de serie
20.30 h. Scott Walker: 30Th Century
Man, Stephen Kijak, 2006. 95´. Vídeo.
Subtítulos en castelán.
Martes 13
20.30 h. Scott Walker: 30Th Century
Man, Stephen Kijak, 2006. 95´. Vídeo.
Subtítulos en castelán.
Mércores 14
Joana Hadjithomas e Khalil Joreige.
20.30 h. Autour de la maison Rose
(1999),92´. Subtítulos en galego.

New York Times. En 1955 abandonou Life e incorporouse a Magnum Photos. O seu traballo expúxose nas máis importantes institucións de arte coma o MoMA de
Nova York, o Centre Georges
Pompidou de París, o Art Institute
de Chicago ou o Victoria and Albert Museum de Londres.
Sede Fundación Caixa Galicia, A
Coruña, até o 1 de febreiro.

No Centro Galego de artes da
Imaxe, Rúa Durán Loriga, 10.
¬EXPO.Continentes vivos.
Unha exposición que convida a coñecer, respectar e protexer a biodiversidade do planeta no que vivimos. Para iso exhíbense as especies
representativas da fauna de diferentes zonas do planeta. Na Domus.
¬EXPO.Pintura/Fotografía. Reseña de varias exposicións abertas
na cidade:
PhotoGalicia2008: W. Eugene

Escena de All The King´s Men, de Robert Rossen, proxectada na Coruña.
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José Luis Pardo, o virtuoso
guitarrista arxentino de blues, actuará por partida doble en Lugo e A
Coruña, co seu grupo The Mojo
Workers.

¬ MÚSICA

Dolores Pradera, durante unha actuación con Sabina.

María Dolores Pradera
Nacida en Madrid en 1924, viviu
na súa infancia en Chile, onde o
seu pai tiña negocios. Na década
de 1940 comezou a traballar
como actriz de cine e teatro, á
vez que evidenciaba os seus dotes para o canto. Interveu en filmes como Eu non me caso
(1944, de Juan de Orduña) ou Os
habitantes da casa deshabitada
(1946, de Gonzalo Delgrás), na
que tamén interveu o actor Fernando Fernán Gómez, con
quen estivo casada desde 1947
até 1959.
Como cantante, estivo
acompañada durante moitos
anos polos guitarristas Santiago e Julián López Hernández, coñecidos como Os Xemelgos. Interpretou con gran
sensibilidade e éxito internacional as cancións de compositores como o mexicano José
Alfredo Jiménez, a peruana
Chabuca Granda, o cubano Miguel Matamoros e moitos outros autores latinomericanos. A
súa voz suave e a súa perfecta
dicción en diversos rexistros
(baladas, boleros, coplas, rancheiras, fados, etc.), así como os
seus grandes dotes dramáticos
sobre o escenario, converteron
as súas versións de Flor da canela, Fina estampa, Limeña
ou Rosario de mimadre, clásicos peruanos, en clásicos da
canción popular en fala hispana.
Entre os seus últimos traballos
atópanse diversas colaboracións con cantautores como Joaquín Sabina ou Rosana. En
2006 publicou un novo álbum
xunto aos Sabandeños, titulado
Al cabo del tiempo que alcanzou

o Disco de Ouro.
En 2007 lanza un recompilatorio
en CD DVD titulado En buenacompañía e que recolle os seus
mellores duetos con artistas da
talla de Joaquín Sabina, Caetano Veloso, Rosana, Víctor Manuelou Maria do Mar Bonet.
En novembro de 2008 publica Te canto un boleroacompañada polos Sabandeños e seleccionando 11 boleros entre o
mellor do repertorio clásico.
María Dolores Pradera realizará neste concerto daCoruñaunha viaxe musical percorrendo o mellor do seu repertorio, resultado da súa ampla
andaina polos escenarios de
todo o mundo.
O recital vese enriquecido cun
formato moi acústico, no que
son protagonistas as guitarras e
requintos, a elegante resonancia
do contrabaixo, e o sensacional
ritmo da percusión, arroupando
o timbre da súa inconfundible
voz, facendo desta unha elegante posta en escena.
Pezas como La flor de la canela,
El rosario de mi madre, Amarraditos, autores de sempre aos que
rende homenaxe, como Carlos
Canoe as súas Habaneras de Cádiz, Lágrimas negras do cubano
Miguel Matamoros ou algunhas das cancións gravadas nos
seus últimos discos , vanse dar
cita neste concerto.
María Dolores Pradera actuará acompañada por Juan
Salvador Regalado(requinto e
coro), Guillermo Tapia(guitarra
e coro), José María Panizo(contrabaixo e guitarrón), Sergio Infante(percusións).
Osábado 10, ás 23:00, n o Teatro

Smith_Más real que la realidad.
Até o 1 de febreiro, na Sede Fundación Caixa Galicia.
Islandia. Iceland. Fotografías de
José María Mellado, até o 31 de xaneiro.Galería Ana Vilaseco.
Pretérito imperfecto. Obras de
Diego Neyra. Até o 14 de xaneiro.
Galería Arte e Imagen.
Exposición Codificado_decodificado_codificado. Até o 11 de xaneiro, na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. Deseño holandés: Na
rúa coma na casa.Ampla mostra do deseño holandés máis contemporáneo e innovador, con obxectos creados para os espazos público e privado. Até o 25 de xaneiro
de 2009. Na Fundación Barrié de la
Maza.
¬EXPO.A sombra habitada. Exposición de artes plásticas e visuais,
onde cohabitan e se interrelacionan
distintos soportes artísticos, obra do
vasco José Luis Raymond. Até o 28
de febreiro/09, no Museo de Arte
Contemporánea Unión Fenosa
(MACUF).
¬MÚSICA.Harry
Navisson
Band.Grupo galego que percorre
os sons do rock, o blues ou o swing.
O venres 9, ás 23:00, no Jazz Vides.
¬MÚSICA. Talesien. A banda galega de hard rock presenta en concerto os temas do seu novo traballo
Melancolía (2008). O sábado 10, ás
22:30, no Mardi Grass.
¬MÚSICA. José Luís Pardo &
The Mojo Workers. O guitarrista arxentino é un dos intérpretes
de blues máis louvados en todos os
escenarios, mesmo nos do pro-

fundo Mississipi, berce do blues. O sábado 10, ás 23:00, noGarufa.
¬MÚSICA. O oído contemporáneo. Cada unha das sesións deste ciclo musical inclúe unha interpretación duns 45 minutos, que se vai intercalando cos comentarios do
director do ciclo e os seus colaboradores. Este domingo 11, ás 12:30,
obras de Manuel Seco, polo dúo Mario Diz e Adriana Lorenzo. No
MACUF.
¬MÚSICA. María Dolores Pradera, Toda unha vida. Concerto
da grande e veterana dama da canción. Este sábado 10, ás 20:30, con entradas que van dos 44 aos 24 euros,
no Teatro Rosalía Castro.
¬TEATRO/ BALLET. O lago dos cisnes.A compañía rusa Ballet do Teatro Musical do Estado de Rostov
encárgase de interpretar esta obra

O lago dos cisnes polo Ballet de Rostov.

¬ TEATRO
Noite de Reis. Ou o que
queirades
Centro Dramático Galego
Dirección:Quico Cadaval
Intérpretes: Suso Alonso, María
Bouzas, Xan Cejudo, Marcos Correa, Susana Dans, Borja Fernández, Anabell Gago, Bernardo Martínez, Víctor Mosqueira, Simone
Negrin, Xosé Manuel Olveira
"Pico", Ramón Orencio e Marcos
Orsi.
O CDG repón de novo a súa primeira produción da temporada
2007-2008, Noite de Reis. Ou o
que queirades, coa que acadou
un éxito con escasos precedentes
na escena galega. As cifras de público confirman o grao de expectación suscitado pola obra durante a súa xira por diferentes escenarios galegos, éxito que
quedou reflectido igualmente en
galardóns como os Premios Ma-

O dramaturgo Quico Cadaval

ría Casares 2007ao Mellor Espectáculo, Mellor Dirección, Mellor Actor Secundario (Xan Cejudo), Mellor Escenografía (Baltasar Patiño) e
Mellor Vestiario (Gilda Bonpresa);
co Premio do Público no Festival
Internacional Outono de Teatro
de Carballo, e co Premio á Mellor
Obra Teatral 2007 do semanario

mestra de Tchaikovskyque narra a
historia de amor imposible entre
Sigfrido e Odette. O venres 9, ás
20:30 e 19:00e no Teatro Colón.
A ESTRADA
¬CIRCO.Circo itinerante. Durante todo o mes, haberá circo nas
diferentes parroquias da Estrada. Na
Carpactiva actuarán Roi Sixto, Peter Punk, Fran Campos e Pedro
Brandariz.. Do venres 9 ao domingo 11, ás 18:00.
¬MÚSICA. Amor e danza na Europa das nacións. O Grupo de
Música Antiga 1500 interpreta
unha viaxe musical de ida e volta
dende a Península Ibérica até a Europa do Renacemento. O venres 9,
ás 21:30, no Teatro Principal.
FERROL
¬EXPO.Pintura/Fotografía. Reseña de varias exposicións abertas
na cidade:
V Exposición Colectiva de Artes
Plásticas "Pequeno Formato". Até o
13 de Xaneiro, no Ateneo.
Urza. Exposición de pintura de Javier Meléndez, Urza. Até o 31 de xaneiro de 2009, na Galería
Sargadelos.
¬EXPO.Embarcacións Tradicionais. Exposición cedida polo
Museo do Pobo Galego, que recolle o traballo do IES Concepción Arenal premiado co premio Antonio
Fraguas. Até o 13 de xaneiro,no Ateneo Ferrolán.
¬MÚSICA. Meu. Concerto deste
grupo pop, este venres 9, ás 23:00,
na sala Run Rum.

Santiago Siete, concedido a partir
dunha enquisa realizada entre os
seus lectores.
A obra de William Shakespeare xira arredor do ocultamento
da identidade. O autor proponnos
un xogo inxenuo, mais perigoso,
no que os seus personaxes mudan
de identidade a través do uso de
disfraces. Pero estes sempre terminan por perdérense perante a chegada do amor...
Sebastián e Violeta, irmáns xemelgos, naufragan ante a costa de
Ilíria. Violeta consegue chegar case
sen vida á praia. Ela cre que Sebastián morreu. Vestida de home e facéndose pasar por un paxe novo
co nome de Cesario, pasa a servir
na corte do duque Orsino que está
"poética, apaixonada e desesperadamente namorado" da aflixida
Lady Olivia, que o rexeita continuamente.
Salón Teatro de Santiago, durante
todo o mes de xaneiro.
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Niño y Pistola, o grupo rock orixinario de Baiona, estará actuando
en Ponteareas este venres.

¬MÚSICA. Gala Orquestra Trébol. Gala que celebra o 60 aniversario desta orquestra ferrolán, e presentación do disco conmemorativo.
O sábado 10, ás 20:30, entrada gratuita, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. The Cynics. Xorden a
mediados dos oitenta en Pittsburgh, Pennsylvania, como un quinteto de neo-garage-psychedelia
que bebe das explosións do punk .
Unha das bandas de rock de máis
potente directo. O martes 13, ás
22:00, na sala Run Rum.
¬MÚSICA. Cuarteto Herold. Formación de música clásica que actúa
o vindeiro mércores 14, ás 20:30, entrada 6/10 euros, no Teatro Jofre.
¬TEATRO. A retirada de Napoleón. A Escola Teatro Airiño leva
ás táboas este espectáculo de Xavier Prado Lameiro, dirixido por Xesús Santos. O domingo 11, ás 19:00,
no Centro Cívico de Caranza.
LUGO
¬EXPO. Fernando Villapol. Exposición deste escultor asturiano, fundador do Museo Pedagóxico –Etnográfico Villapol de Bretoña . Até o 18 de
xaneiro, no Museo Provincial.
¬EXPO.Tangram. Exposición de
pinturas de de Ismael RodríguezFraga, na Galería Amararte.
¬EXPO.PhotoGalicia2008: Gabriele Basílico_Intercity. Fotos expostas até o 1 de febreiro, na
Sede Fundación Caixa Galicia.c
¬FESTA.Proxecto Abertal. Arte
lucense do século XXI. Vai re-

sión e guitarra/voz ) presentarán temas do seu 2º disco, que se publicará ao longo do 2009. O sábado 10,
ás 23.30, na sala Babel.
MELIDE
¬MÚSICA. Holywater. A banda lucensede rock, cun son baseado en
dúas guitarras envolventes, acompañadas por unha potente base rítmica, actúa este venres 9, ás 01:00,
entrada 3 euros, noPub Gatos.
¬MÚSICA. Moon Cresta. A banda
de rock actúa este venres 9, ás 00:30,
na Sala 600.

Escena da montaxe Valle Rosa, obra de danza baseada en textos rosalianos.

matando esta mostra, que durante
un ano amosou o traballo de uns
cen artistas lucenses. Até o sábado
10, no Museo Provincial.
¬FESTA.Arredor do debuxo.
Obras do artista Celso Dourado,
nado en Barreiros (Lugo, 1960). Aos
8 anos sofre un accidente que lle
amputa as dúas mans, feito que
marca a súa existencia e a propia
obra. Realiza estudos de arte en Madrid, Lugo e A Coruña. Expón con regularidade a partir dos oitenta e colabora como ilustrador nalgunhas
publicacións. Até o 4 de febreiro, no
Museo Provincial.

Unha imaxe de época da Orquestra Trébol de Ferrol, homenaxeada nos seus 60 anos.

¬MÚSICA. José Luís Pardo &
The Mojo Workers. A destacada banda de rock&blues arxentina interpretará en directo os seus
temas recentes. O venres 9, ás 00:00,
no Club Clavicémbalo. O sábado 10,
na mesma sala, a formación vocálica
Swing Session Quintet, cun repertorio clásico de standards de jazz
vocal xunto ao de cantantes como,
Frank Sinatra ou Nat King Cole,ofrecerá un concerto, ás 00:00.
¬MÚSICA. Sevigny. Concerto da
banda de pop liderada por Lucía
Rolle. Cunha caracterización teatral
e en formato de trío ( violín, percu-

MONDARIZ
¬MÚSICA. III Encontro de Ranchos de Reis. Na xuntanza participarán os ranchos de Riofrío (Mondariz), Salceda de Caselas, de Guláns (Ponteareas), As Cortellas
(Ponteareas), Fozara(Ponteareas) e
Fornelos da Ribeira (Salvaterra de
Miño). O encontro terá lugar o domingo 11, a partir das 16:00, no pavillón municipal.
NARÓN
¬TEATRO/DANZA. Valle Rosa. Esta
obra en dous actos +posta en escena pola Cía. Galega de Danza
Contemporánea - Ballet Jesús
Quiroga, inspírase en obras de Rosalía de Castro. Este sábado 10, ás
20:00, no Pazo da Cultura.
¬TEATRO/DANZA. Tradicción.
Espectáculo enraizado na tradición folclórica galega, pola compañía Nova Galega de Danza. O
domingo 11, ás 20:00, no Pazo da
Cultura.
OURENSE
¬EXPO.Outono Fotográfico.
Concurso de fotografía Purificación García 08. Até o 11 de xaneiro,
no Centro Cultural da Deputación
¬EXPO. X Bienal de Gravado .
As obras do Premio Julio Prieto Nespereira expoñense até o 11 de xaneiro no Centro Social Caixanova.
¬EXPO.Mármara, o arte nas
súas ribeiras. Aberta até o 15 de
xaneiro, no Museo Municipal.
¬EXPO.Ofrendas. Obras de Mané
Boán, expostas até este domingo
11. No Centro Cultural da Deputación.
¬EXPO. Aberto e saturado.
Obras de Santiago Barreiros e
Jorge Díaz, no Centro Cultural da
Deputación.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actuacións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. The Cynics. Saídos a
mediados dos oitenta de Pittsburgh,
Pennsylvania, como un quinteto de

neo-garage-psychodelia que bebe
das explosións do punk . O mércores 14, ás 21:30, no Rock Club.
¬TEATRO. Los cuernos de Don
Friolera. Unha divertida traxicomedia de Valle-Inclán que afonda
na historia dun home que sofre funestos avatares por mor da infidelidade da súa muller. Juanjo Seoane
e o Teatro Español represéntana
este sábado 10, ás 20:30, e domingo
11, ás 19:00, no Teatro Principal.
¬TEATRO. Robinson Crusoe. A
compañía Firewalk Theatre é un
grupo de teatro internacional
composto por profesionais de diferentes países: Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidosou España.
A obra está en inglés, tendo un carácter didáctico, e repartíndose o
guión escrito entre o público escolar. O martes 13, ás 10:00 e 12:00,
no Teatro Principal.
ORDES
¬MÚSICA.Sweet Oblivion Band.
A banda galega actúa este venres 9,
ás 00:00, na SalaBadulake.
PONTEAREAS
¬ MÚSICA . Niño y Pistola. O
grupo rock de Baiona estará este
venres 9, ás 00:00, no Salón Parroquial.
PONTEVEDRA
¬CINE. Absolute Wilson. O ciclo
Espazos teatrais abre o novo ano co
documental sobre o escenógrafo e
dramaturgo de vangarda Robert
Wilson. O martes 13, ás 20:00, na
Sede da Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. François Kollar e a
moda. Exposición dun dos fotógrafos máis relevantes dos anos 30
no mundo da moda e a publicidade
que retratou a importantes persoeiros da vida social de París e traballou
para deseñadores como Balenciaga,
Chanelo u Lanvin. Permanecerá
aberta até este domingo 11, no Pazo
da Cultura.
¬EXPO. Debuxando a Laxeiro
Mostra en homenaxe a Laxeiro, no
ano do seu centenario, relacionando a súa linguaxe plástica coa de
artistas contemporáneos, no centenario do seu nacemento. Até o domingo11 , na Sede da Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. O primeiro Laxeiro.
José Otero Abeledo, Laxeiro, foi un
dos grandes artistas galegos do século XX, ao que o Museo de Pontevedralle adica esta exposición e xornadas dentro dos actos de conmemoración do centenario do seu
nacemento. Remata este domingo.
¬EXPO. Colectiva de Nadal.
Mostra de pintura de diversos/as au-
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Diversas esculturas deFrancisco
Leiroseguirán expostas na galería
compostelán SCQ, até o 16 deste
mes.

tores, que estará pendurada até o
24 de xaneiro do ano vindeiro, na
Galería Trisquel e Medulio.
¬EXPO. Katsumi Yamaguchi. A
mostra componse de 36 pinturas
de mediano formato do artista xaponésKatsumi Yamaguchi.Na Galería Torrado Oliva (Sargadelos).
¬EXPO. Paisaxes humanizadas, terras vividas. O fotógrafo
Luís Higinioexpón as súas fotografías de paisaxes non habitados. Até
o 22 de xaneiro, no vestíbulo da Biblioteca Nodal.
¬MÚSICA. Holywater. A banda lucense de rock, cun son baseado en
dúas guitarras envolventes, acompañadas por unha potente base rítmica, actúa o sábado 10, ás 23:00,
naSala Karma.
¬MÚSICA. Elastic Band. A banda
granadina vai estar este sábado 10,
ás 22:30, naSala Karma.
O PORRIÑO
¬MAXIA. Armas baixo control.
Espectáculo de maxia polo Mago
Antón eMago-mimo Anyo, e que
apoia a campaña de Amnistía Internacional para o control das armas lixeiras, mesturando a maxia e a solidariedade. O venres 9, ás 20:00, no
Círculo Recreativo Cultural.
A RÚA
¬MÚSICA. Anger. A banda galega
nacida no 2004 fai temas orixinais e
versións do rock clásico e moderno.
Este venres 9, ás 23:30, no Catro Camiños.

Elastic band, un grupo granadino de rock.

SADA
¬MÚSICA. Pito de Pikasso. O
grupo nace durante o 2004 en
Compostela, co obxectivode facer
punk-rock con letras surrealistas
mesturadas con moi pouca vergoña, co rock como forma de divertimento. Están este venres 9, ás
23:00, no Pub Moby Dick.
SANTIAGO
¬CINE.Frío . Presentación do último filme de Román Gutierrez.
Lembranzas, reencontros e traizóns
conviven nunha trama de violencia
implícita e cine negro. O venres 9, ás
22:00, no Teatro Principal.

O grupo lucense Holywaterestará actuando esta semana nos escenarios de Melide e Pontevedra.

¬CONTOS.Hora do Conto.O contador dezano Celso Fernández Sanmartín entreterá aos nenos/as cos
seus relatos, o martes 13, ás 18:30, na
Biblioteca Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO.Exposicións de pintura
Reseña de varias exposicións abertas
na cidade:
Miguel A. Campano. A Galería Trinta
presenta a primera mostra individual
de ste artista, até o 10 de xaneiro.
Artísticamente (in)correcto. Intervención da artista pontevedresa Amaya González, até o 8 de
febreiro, na Zona “C”, San Domingos de Bonaval.
Paisaxe cotiá. Obras de Sabela Arias.
Na Galería Sol & Bartolomé.
Clemens Von Wedemeyer. Exposición no CGAC, até o 11 de xaneiro.
¬EXPO. Jirí Kovanda. O CGAC
acollerá a primera retrospectiva do
artista checo no estado, até o 1 de
febreiro.
¬EXPO. Francisco Leiro.O artista
autodidacta expón unhaselección
de esculturas de gran formato, co seu
estilo de figuración expresionista. Até
o 16 deste mes, na Galería SCQ.
¬EXPO. A vía da Prata. Unha
calzada e mil camiños. A mostra, organizada pola Sociedad Estatal
de Conmemoraciones Culturales
(SECC), rememora esta vía histórica
concibida polo goberno romano
para o control militar da península,
así como para o abastecemento e a
distribución de produtos comerciais.
Até o 25 de xaneiro, no Museo dopobo Galego.
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O Trío de jazz formado por Xacobe
Martínez Antelo, Elvis Ferreirae
Marcelino Galán, e liderado polo primeiro, visitará esta semana o DadoDadá, clásico templo jazzístico compostelán.

¬EXPO. Pegadas da memoria.
Unha ollada ás paisaxes culturais de Tacuarembo. O Laboratorio de Patrimonio do CSIC organiza esta mostra, con material fotográfico e audiovisual sobre o
medio rural uruguaio. Até o 28 de
xaneiro, na Fundación Araguaney.
¬EXPO. A sombra da historia /
Os proxectos que veñen. Terceira e última mostra que o CGAC
produce no marco de traballo de
Proxecto-Edición, organizado co
MARCO de Vigo e a Fundación Luis
Seoane. Até o 1 de marzo, no CGAC.
Tamén permanece aberta a exposición de deseñadores, En torno da
Baskerville, até o 1 de marzo.
¬EXPO. Marxes e mapas. A creación de xénero en Galiza. Unha
mostra colectiva pensada como un
conxunto de miradas ao redor dun
mapa creativo que toma como
punto de partida a metade da década dos noventa ao ser este o momento de inicio e afirmación dunha
serie de importantes mudas e procesos na realidade galega. Até o 1 de fe-

A obra do CDG Noite de Reis volve a Compostela , donde se repoñerá durante este mes.

breiro, no Auditorio de Galicia.
¬EXPO. O surrealismo como
fenómeno colectivo. Un
percorrido pola extensa colección de arte surrealista interna-

cional da Fundación Granell na
que está representada toda a xenealoxía do movemento até a
actualidade. Até este domingo,
día 11.

¬ CONVOCATORIAS
Curso de afinación de gaita.
O Obradoiro de Cultura Tradicional "A Volta do
Agro" de Lugo, organiza nos proximos dias 10,
11, 17 e 18 de xaneiro, un curso de afinacion de
gaita galega, que impartira o artesan Sito Carracedo. No curso desenvolveranse actividades para a eleccion de palletas,empalletado,
afinacion e construccion de pallons.
Para información e inscripcións: 620 689 754
(David)
Obradoiro Práctico Avanzado
de Fotografía Dixital.
O Taller Práctico Avanzado de Fotografía Dixital, que dirixirá o fotógrafo Carlos Cánovas, desenvolverase no Museo de Arte Contemporáneo UNION FENOSA - MACUF, Avenida de Arteixo, 171 - 15007 A Coruña, e terá unha
duración total de 48 horas distribuídas en tres
fins de semana da seguinte maneira:
1. Venres 30 de xaneiro de 17 a 21 h, sábado 31
de xaneiro de 10 a 14 e de 16 a 20 h, e domingo
1 de febreiro de 10 a 14 h.
2. Venres 27 de febreiro de 17 a 21 h, sábado 28
de febreiro de 10 a 14 e de 16 a 20 h, e domingo
1 de marzo de 10 a 14 h.
3. Venres 27 de mazo de 17 a 21 h, sábado 28
de marzo de 10 a 14 e de 16 a 20 h, e domingo
29 de marzo de 10 a 14 h.
O prezo total do taller completo, matrícula incluída, será de 300€ e abonarase por anticipado en tres prazos correspondentes
a cada un dos fins de semana:
1º prazo, xaneiro: 150e, dos cales 50e correponden á matrícula.
2º prazo, febreiro: 100€
3º prazo, marzo: 50e

Cartel do premio de ilustración Conmpostela.

A información sobre a inscrición e a forma de
pago estará dispoñible en www.macuf.es a
partir do 9 de xaneiro de 2009.
Cada un dos participantes deberá dispor de
equipo fotográfico e computador propio.
X Premio Risco de creación literaria
O Concello de Ourense e a Fundación Vicente
Risco en colaboración coa Editorial Sotelo
Blanco, convoca un premio anual de reación literaria, co fin de abranguer os diferentes campos da obra, non só de quen foi veciño ilustre
desta vila, don Vicente Martínez-Risco e
Agüero, senón tamén a do seu fillo, don Antón
Martínez-Risco Fernández, veciños que foron
desta ilustre cidade.
Poderán presentarse novelas, conxuntos de relatos, ensaios, etc. Exclúense, polo tanto, teses

¬MÚSICA. Jacobo de Miguel e
Tom Risco. Risco, nacido en Ourense, é profesor de percusión no
Conservatorio de Santiago. O ovetense Jacobo de Miguel é un pianista de formación clásica que centrou axiña o seu interese na música
improvisada e o jazz. Actúan este
mércores, ás 21:00, na SGAE.
¬MÚSICA.Xacobe Martínez Antelo Trío. O baixista galego presenta o seu actual proxecto, con repertorio novo e dous músicos cos
que xa traballara no seu Quinteto:
Pablo Castaño ao saxo alto, e Max
Gómez á batería. O martes 13, ás
23:00, no Pub Dado-Dadá.
¬ TEATRO . Un mundo de mitos. A compañía La Mar de Marionetas estrea o seu novo espectáculo, un numero de monicreques con músicos en directo. O
sábado 10, ás 17:00, na SGAE.
¬TEATRO/DANZA. Queremos bailar. Cuarto espectáculo de Teatro
D2. Dirixido por Teresa de la Hera,
poderemos velo o venres 9 e sábado
10, ás 21:30, e o domingo 11, ás

académicas ou traballos específicamente científicos, que teñen o seu ámbito propio no Pmio
Vicente Risco das Ciencias Sociais.
Para este fin, e tendo en conta a colaboración e
opinión da Fundación Vicente Risco, redactáronse as seguintes bases:
-Poderá concorrer a este premio calquera persoa que presente escritos inéditos da súa autoría redactados en lingua galega, de acordo coa
normativa oficial vixente e cunha extensión mínima de 150 folios e máxima de 300.
-Os orixinais presentaranse por sextuplicado
en soporte de papel en tamaño DIN-A4 mecanografados en letra Times New Roman de
corpo 12 por unha soa cara e a dobre espazo,
antes do día 30 de abril , data do pasamento
de don Vicente, de 2009, no Rexistro Municipal
do Concello de Ourense.
-Cada orixinal irá acompañado dun sobre pechado, co título ou lema no seu exterior, cos
seus datos (nome completo, enderezo e teléfono) e o título definitivo da súa obra.
-A obra gañadora será premiada con 6.000 eurose a publicación do libro.
-O Xurado estará composto por cinco persoas
escollidas entre personalidades recoñecidas
do mundo da literatura. A presidencia será
exercida pola persoa designada polo Concello
de Ourense.
-A composición do xurado darase a coñecer
pública e oportunamente pouco antes da data
de emisión da súa decisión, o derradeiro sábado de maio.
-Se a calidade literaria das obras no fose estimábel, segundo o criterio do Xurado , o premio
poderá declararse deserto.
-O Excmo. Concello de Ourense, resérvase o
dereito de publicación, sen limitación de número de exemplares nin de edicións, da obra

21:00, na Sala NASA.
¬TEATRO. Noite de Reis. Esta exitosa produción do CDG retoma dun
xeito moi particular, con dirección
de Quico Cadaval, o clásico de Shakespeare: Sebastián e Violeta, irmáns xemelgos, naufragan ante a
costa de Iliria.O venres 9 e sábado 10,
ás 20:30, domingo 11 ás 19:30, no
Salón Teatro.
SARRIA
¬MAXIA.Máxico circus cabaret.
Un espectáculo de maxia e humor
polo mago Cayetano Lledó, onde
teñen cabida diferentes disciplinas
das artes escénicas e do teatro de variedades.O sábado 10, ás 17:30, na
Casa da Cultura.
VIGO
¬EXPO. Carlos Sobrino (18851978). Un percorrido pola obra do
pintor costumbrista pontevedrés,
no que se insiren máis de 70 obras
entre pinturas, debuxos, gravados e
documentación orixinal da época.
Até este domingo 11, na Sala de Ex-

gañadora, reservándose tamén os dereitos de
edición desta en todas as linguas coa posibilidade de ceder tales dereitos a terceiros.
A contía do premio considérase en concepto
de adianto polos dereitos de autor. O beneficiario do premio, que se compromete a renunciar
expresamente a calquera pretensión sobre os
devanditos dereitos, recibirá gratuitamente 25
exemplares da obra publicada.
Asemade, a persoa gañadora do premio formará parte do xurado na seguinte edición.
-Os orixinais que non resulten premiados seranlles devoltos aos seus autores e autoras se
os requirisen por escrito antes de rematar o
mes seguinte á decisión do Xurado.
-A participación neste premio leva de seu a
aceptación das presentes Bases, así como a decisión do xurado que será inapelable.
II Premio Internacional Compostela
para albums ilustrados
O Concello de Santiago e a editorial Kalandraka
convocan este premio, donde poderá concursar calquera obra que se entenda como album
ilustrado: texto e ilustracións que formen un
conxunto complementario.
As obras poderán estar escritas en calquera das
línguas peninsulares., deberán ser textos inéditos, sen valer adaptacións, e non deben superar a extensión de 40 páxinas interiores.
Débense presentartres ilustracións orixinais
con copias en cor, e o resto bosquexado. O/a
autor/a comprométese a ter rematada a obra
para setembro do 2009.
Os traballos presentaranse no Rexistro xeral do
Concello de Santiago (Rúa Presidente Salvador
Allende nº 4, 15705, Santiago), antes do día 28
de febreirodo 2009. Establécese un único premio de 12.000 euros.
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Anuncios de balde.
Poden facelos chegar a:
Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com .
Poden adxuntar unha foto.
Prégase avisar da desactualización
dos anuncios.

Urbano Lugrís e a súa obra volve
ser lembrado nunha exposición, neste caso en Vigo e baixo o nome de O
Mundo de Ulyses Fyngal, lembrando a
súa pegada na cidade.

posicións Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO. A grande transformación. Arte e maxia táctica.
Unha exposición coproducida entre o Marco e o Frankfurter Kusntverein, reúne unha trintena de obras,
entre fotografías, vídeos, películas,
instalacións, esculturas e unha performance. Até o 11 de xaneiro de
2009, no MARCO.
¬EXPO.Fernando Botero. Abughraib-O Circo. Mostra que presenta dúas series recentes deste artista colombiano. A exposición componse dun total de 95 obras. 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 especializada, polos lugares chave do
pintor na cidade. Até o 22 de febreiro
de 2009, no Museo Municipal Quiñones de León.
¬EXPO. Scriptorium Verbumdiense. Mostra do laborioso proceso de creación dun códice, e a im-

A exposición de Boterosegue aberta en Vigo.

portancia que tivo Galicia neste
campo. Até xuño do 2009, no museo Verbum, Casa das Palabras.
¬EXPO. Paul Strand. Primeira
retrospectiva en España do fotógrafo norteamericano Paul Strand
(New York, 1890 - Francia, 1976) na
que se reúnen fotografías de todos

os periodos creativos da súa carreira. Até este domingo11, na Fundación Barrié de la Maza.
¬EXPO. Marxinal. Obra de catro
artistas galegos que teñen como
leit-motiv o patrimonio marítimo.
Até o 11 deste mes, no Museo do
Mar de Galicia.
¬MÚSICA. Martynez + Buenos
Aires. Rock directo, coidado e sen
artificios. Aposta polo rock de guitarras potentes, contundencia rítmica
e melodías directas. Acompañan os
portugueses Buenos Aires. O sábado 10, ás 22:00, entradas a 5 euros, en La Fábrica de Chocolate.
¬MÚSICA.Esenia. O grupo vigués
de rock está presentando o seu
máis recente traballo Noviembre. A
entrada custa 5 euros. O sábado 10,
ás 00:00, en La Iguana Club .
¬MÚSICA. Concerto do Gospel
Solidario. Concerto solidario de
gospel organizado por Intermon
Oxfam no que actuará o Coro Gospel de Vigo. Os fondos recadados
destinaranse ao sur de Sudán. Entrada a 12 euros. O venres 9, ás

20:30, no Centro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA. Wake Of Confusion
+ Venus GardenActuación destes dous grupos locais de progressive/metal, o sábado 10, ás 23:00,
no Hangar 77.
¬MÚSICA. Little Albert Boogie
Band. Trío de rhythm & blues formado en marzo de 2007 por tres veteranos músicos coruñeses. O sá-

bado 10, ás 23:00, na Sala Contrabajo.
¬ MÚSICA . Sevigny. Concerto
da banda de pop liderada por
Lucía Rolle. Cunha caracterización teatral e en formato de trío (
violín, percusión e guitarra/voz )
presentarán temas do seu 2º
disco, que se publicará ao longo
do 2009. O mércores 14, ás 23.30,
na Casa de Arriba.
¬TEATRO. Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
A compañía Teatro Arte Livreleva a
escena este clásico do terror de Robert Louis Stevenson. Este venres, ás
21:30, no Teatro Arte Livre (Rúa Vázquez Varela, 19)
VERIN
¬MAXIA. A Nosa Maxia . Espectáculo máxico por Cyrille Sinclair. O sábado 10, ás 19:00, na
Casa da Cultura.

O grupo Sevignyactúa en Vigo e Lugo.

VILALBA
¬EXPO. A nosa prehistoria . Exposición que estará aberta até o 31
de xaneiro, no Museo da Prehistoria e
Arqueoloxía.

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Traspásase Café no centro de Gondomar en pleno funcionamento.
Tel: 635626113, chamar de mañá.

 Véndense móbeis e maquinaria de
caféen bo estado (só tres anos de uso).
Telf: 986438339

terior, moita luz, baño propio. Zona tranquila e de fácil aparcamento.
Teléfono: 687.58.11.37

 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.

 Alúgase baixo moi céntrico e amplo.
Ideal para consultas ou oficinas.
Teléfono 986438339

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

 Busco traballo en granxa /
explotación agrícola. Preferiblemente
ecolóxica, e na zona de Santiago.Telf. 693
40 88 58 ou 676 85 53 31.

 Ofrécese rapazapara coidar anciáns e

nenos. Con experiencia e título. Polas
mañás e fins de semana. En Santiago e
comarca. Tel: 617 407 697.
 Búscanse comerciaispara A Coruña e
Lugo. Xornada completa. Vehículo Propio. C.V. coa foto ao Apartado 18 de Lugo.
 Vendo cueiros lavabeis de segunda
mao a bó prezo. Aforram lixo e dinheiro.
Chamade ao 656 321 305
 Fanse traballossobre apelidos dos galegos/as censados en Galicia dende o
2001. Apelidos de todos os concellos.
Dous apelidos/persoa, 3 €. Dúas persoas,5€. Xabier: 664754764 de 18 a
20:00.gallaecia2008 @hotmail.com
 Licenciado en Xeografía e Historia imparte clases particulares a domicilio en
Santiago e cercanías.Todas as materias
de letras. Telf: 687 5811 37

 Véndese trompeta “Júpiter SI b 410”
lacada. Por 240 €.
Teléfono: 656 26 23 85

 Ofrécese electricista, fontaneiro.Responsable e con rapidez.
Telf.: 608527989
 Alugo piso en Ribadeo durante o
curso escolar.
Teléfono: 676 727 518

 A Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) ofrece
cursosde língua de signos. www.faxpg.es
 Poña aquí GRATISo seu anuncio, fa- cursos.lse@faxpg.es.
Telf.: 687 050 926 / 687 051 258.
cendoo chegar a:
Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com .

 Vendo guitarra do trinque, feita por un

artesán,sin estrear. A bó prezo.
Teléfono: 986 23 02 42
 Búscase persoa para compartir piso

novo na zona de Conxo, en Santiago de
Compostela, perto dos Hospitais e do
Campus Sur. Calefacción, amoblado, ex-

 Fanse plantacións,podas, limpeza de
fincas e montes, desbroces manual e mecánico, calquer traballo agrícola.
Tlfno: 686 75 31 05 (Carlos).
 Compro calquera material relacionado con "Fuxan os Ventos".
Telf: 981 35 09 52. A partir de 21.00 horas
(Uxío).
 Ten vostede unha empresa que quere
dar coñecer ao mundo enteiro? Quere ter
unha páxina propia? Especialista en deseño ofrécese para confeccionar páxinas
web a bo prezo.

Contactar no número 695 921 704.
 Asturias. Tapia de Casariego. Alugo
casa nova de campo con xardín, asador,
horta, cenador. Preto de praia e montaña.
Zona moi tranquila. Fins de semana de
venres a domingo por 110 euros para todos.
Tel.: 667 293 752.
 Facemos traballos en pedra: escultura,

artesanía, construción, reformas, restauración.
Teléfono: 698 163 989
 Gustaríache ter un albergueturístico
na derradeira etapa do Camiño de Santiago”?. Conxunto histórico en pedra 600
metros. Finca 2.000 metros. Semirrestaurado. Chama e informámoste. Telf.: 609
641 720. Ismael Pardo.

 Ecoturismo na Serra do Suído. Web:
www.fotorural.com/portomartino.
Telf. 667 75 57 45
 Casa para aluguer de fin de semana
ou para vacacions, situada á beira do rio
Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63
 Aluga-se casa con horta en Loiba, Ortigueira. Incluso fins de semana.
Telf: 982501784, 625722060.
 Mercaría cinta andadora, usada. Santiago. Escribir ao correo: tiroliro123@hotmail.com
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Xosé Valiñas

Sean Penn [segundo pola esquerda] e Diego Luna [á súa dereita] en O meu nome é Harvey Milk.

EN CARTEL.
O meu nome é Harvey Milk
Dirixe: Gus Van Sant.
Intérpretes: Sean Penn,
Emile Hirsch.
Drama. EE UU, 2008

Malia o que poida parecer co recente referendo revogatorio sobre as vodas entre persoas do
mesmo sexo, o estado de California, nomeadamente a cidade
de San Francisco, foi sempre
abandeirado da loita civil polo
recoñecemento dos dereitos dos
homosexuais. Van Sant retrata
aquí os anos de efervescencia
desa loita exemplificados na figura de Harvey Milk, político local e lenda dentro do movemento gai estadounidense.
Penn métese no pelello do primeiro político abertamente homosexual neste retrato dos seus
últimos anos (asasinárono no
78). Van Sant retoma un discurso accesíbel tras os experimentos de Elephant, Paranoid
Park ou Last days –filmes que
por outra banda lle supuxeron a
reconciliación coa crítica cahierista. Por sorte, a cousa non
Fotograma de Resistencia.

chega aos extremos de autocompracencia de Descubrindo
a Forrester ou, en menor medida, O indomábel Will Hunting.

Quarantine
Dirixe: John Erick Dowdle.
Intérpretes: Jennifer Carpenter,
Jay Hernández.
Terror. EE UU, 2008

Logo de esquilmar o caladoiro
coreano-xaponés, Hollywood
decide explorar o cinema fantástico español para facer fronte
á seca de guionistas dignos de
tal nome no xénero. Quanatine
noné outra cousa que un refrito,
practicamente, plano por plano
con algún cambio cosmético,
de REC, o recomendabilísimo
exercicio de estilo de Jaume Balagueró e Paco Plaza sobre o
gastado cinema de infeccións
víricas a base de telerrealidade e
formato “está-pasando”. Engade máis ben pouca cousa. Iso
si, de ter éxito abrirá a porta, se
non a que a industria cinematográfica estatal exporte os seus títulos ao gran mercado estadounidense, si a que se lle vendan os
dereitos dun bo feixe de filmes

PHIL BRAY

do rexurdimento fantaterrorífico. Eu espero a estrea da anunciada secuela da orixinal que están a rodar Plaza e Balagueró.
Por certo, o director ten unha interesante fita previa, The Poughkeepsie tapes, un turbio thriller
semidocumental con asasino en
serie que, logo de pasar o ano
pasado polo Festival neoiorquino de Tribeca, segue pendente de distribución.

Resistencia
Dirixe: Edward Zwick.
Intérpretes: Daniel Craig,
Liev Schreiber.
Bélica. EE UU, 2008

Volve o Zwick épico de Tempos
de gloria con esta superprodución bélica sobre a heroica e suicida resistencia xudeopolaca
contra os nazis na II Guerra
Mundial. Daniel James Bond
Craig é o máis carismático de
tres irmáns xudeus que logo de
escapar dunha morte segura
únense aos partisanos nos bosques da Polonia oriental para
loitar contra os alemáns e acoller
refuxiados que foxen dos masacres nazis.
Helen Hunt en Cando ela me atopou.

Bill Milner e Will Poulter en O fillo de Rambow.

O fillo de Rambow
Dirixe: Garth Jennings.
Intérpretes: Will Poulter,
Bill Milner.
Comedia. Gran Bretaña, 2008

BILL MILNER

talla con esta comedia romántica con tics independentes na
que tamén é protagonista.

O director d'A Guia do autoestopista galáctico confirma a súa
vocación excéntrica con esta delirante comedia na que recrea os
anos 80 máis estrambóticos a
través das peripecias dun grupo
de rapaces ingleses obsesionados coas películas de Rambo.
Ray Stevenson en Punisher. War Zone.

Cando ela me atopou
Dirixe: Helen Hunt.
Intérpretes: Helen Hunt,
Colin Firth.
Comedia. EE UU, 2008

A oscarizada Hunt xa probara
sorte tras a cámara nalgúns episodios da teleserie “Tolo por ti”, a
sitcom doméstica dos anos 90
na que compartía matrimonio e
retruques enxeñosos con Paul
Dreiser. Logo chegou Mellor imposíbel, os premios e os grandes
papeis, aínda que nas últimas
temporadas anda un tanto desaparecida. O ano pasado debutou como directora na gran pan-

Punisher. War Zone
Dirixe: Lexi Alexander.
Intérpretes: Ray Stevenson,
Dominic West.
Acción. EE UU, 2008

Na liña das últimas adaptacións
marvelianas, a terceira entrega
cinematográfica –é que ninguén
lembra xa a versión de finais dos
80 co pétreo Dolph Lundgren?–
das aventuras do antiheroe por
excelencia da chamada Casa das
Ideas, aposta por unha maior fidelidade ás personaxes e argumentos das versións de papel.
Secundarios e némeses que recoñecerán os afeccionados,
xunto con doses de violencia e
hostilidade que superan a melosa versión de Thomas Jane e
John Travolta. Se a primeira invasión marveliana amosaba visións personalizadas dos protagonistas –Sam Raimi, Bryan Singer, Ang Lee–, esta segunda engade calculado traballo de
equipo con chiscadelas ao modelo estabelecido nas versións
de viñetas, cun director anónimo e un avultado equipo de
guionistas, no que atopamos libretistas de series como “Prison
Break” ou “Os Soprano”, a carón
de escritores que repiten na experiencia Marvel tras pasar polo
equipo de Iron Man. G
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por Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Figueira da foz.
Figuera da Foz é unha amábel e animada cidade portuguesa de orixe pesqueira enclavada nun entorno de gran beleza na desembocadura do río Mondego. Do 29 de
novembro ao 7 de decembro celebrouse o V Festival Internacional de Xadrez da Figueira da Foz coa participación de 51 xogadores, 7 grandes mestres e 5 mestres internacionais, e coa notable presencia do GM ucraíno Oleg Romanishin e da campiona do mundo junior do 2007, a moza rusa Vera Nebolsina, que animou o festival
cun enfrontamento simultáneo contra 37 afeccionados. O vencedor do torneo, por
mellor desempate, foi o canadense Kevin Spraggett cos mesmos puntos que o arxentino Anton Kovalyov e o serbio, afincado en Galicia, Dragan Paunovic.
Abella, Cesar 2132
Dias, Paulo 2406
V Festival da Figueira da Foz (7)
05.12.2008. C11: Defensa francesa. Sistema clásico.
De Galicia tamén acudiron as xogadoras
do USC de Santiago Graciela Redondo e
Edda Beltrán, e do Algalia César Abella,
que xogou esta boa partida contra o mestre FIDE portugués Paulo Dias. 1.e4 e6
2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 c5 6.Cf3
Cc6 7.Ae3 a6 8.Dd2 b5 9.g3 Cb6 10.Ag2

cxd4 11.Cxd4 Dc7 12.b3 Ab7 13.Cce2
b4 14.Cxc6 Dxc6 15.Cd4+- con frecuencia na defensa francesa éste cabalo afianzado en d4 determina a vantaxe das brancas 15…Dc7 Diagrama 16.f5! Ac8 [se
16…Dxe5 17. 0-0 e o rei negro estaría en
apuros] 17.fxe6 [17.0-0 era mellor]
17…Axe6 18.0-0 Ac5 19.Cxe6 fxe6
20.Axc5 Dxc5+ 21.Rh1 Tc8 22.Df4 De7
23.Dd4 Cd7 24.Da7 Cc5 25.Db6 Db7
26.Dxb7 Cxb7 27.a3 Txc2 28.axb4 Tc6
29.Tf4 Re7 30.Af1 Thc8 31.Txa6 Tc3

32.Ta7 T8c7 33.Aa6 Cd8 34.Txc7+ Txc7
35.b5 Tc3 36.Tb4 Rd7 37.b6 Cc6=as negras restauran o equilibrio 38.Ab5 Rc8
39.Axc6 Txc6 40.b7+ Rb8 41.Rg2 Tc2+
42.Rf3 Txh2 43.Tb6 Tb2 44.Rf4 Tf2+
45.Re3 Tg2 46.Rf3 Táboas.

SUDOKU
difícil

Horizontais:
1- Siglas do frustrado proxecto estadounidense “Área de Libre
Comercio para as Américas”. Acuarela, pintura con esta técnica. 2Obxecto que se coloca sobre un conxunto de papeis para que
non se perdan ou movan. 3- Presaxio de acontecementos futuros, xeralmente catastróficos. Caixa, algunha das deste tipo foi
famosa, como a de Noé ou a Perdida. 4- Determinar a tara dunha
mercadoría. Percibir polo oído. 5- Argola, anel. A Noite deste reptil foi un filme de John Huston. 6-Indixencia, miseria. 7-Certo tipo
de consentimento ou de visto bon legal. OVNI, pero nas súas
siglas orixinais inglesas. 8- Pedra sagrada. Equipo punteiro do Calcio italiano, donde foi ídolo un galego. 9-Que nos pertence. Parra,
planta que dá uvas. 10-Sistema, na política, que tácitamente
admite a sucesión no poder de dous partidos principais.11- Natural de certa capital castelán-leonesa. Altezas Reais.
Verticais:
1- Aceptar unha orde ou disposición legal. Relativo ao lugar en
que a espalda perde o seu bon nome. 2- Lugar disposto para
prensar froitos, como as mazáns. Conxunto da descendencia,
fillarada. 3- Orgánulo propio da célula vexetal, onde ten lugar a
fotosíntese. 4- Indisposición de estómago provocada polos ácidos gástricos, acedía. Pequeno e pintoresco porto de Bizkaia.
Escoitan. 5- Saca da terra o que está plantado. Nota musical. 6Prefixo de orixe grega que se emprega en palabras co significado
de “á parte de, separado, destacado, falto de”. Nome da letra “G”.
Artigo indeterminado, masculino e plural. 7- Símbolo do Galio.
Dise da caza ou pesca ilegal, feita ás agachadas. 8- Exclamación
coa que se anima a alguén ou a un mesmo a levantarse ou a
levantar algo. Nese lugar. Meniña, moziña. 9- Tecnoloxía que fai
posible a construción e o voo dunha aeronave calquera e trata do
proxecto, a construción e o funcionamento de aeronaves. 10Contaba, expresaba. Causar unha ferida ou un dano físico ou
moral. 11- Cociñar nas brasas ou forno. Literalmente, colocar na
cabeza certo atributo propio dos reis ou raíñas.

SOLUCIONS
doado

Horizontais:
1-Alca.Aguada.2-Calcapapeis.3Agoiro.Arca.4-Tarar.F.Oír.5-Aro.Iguana.6R.Penuria.C.7-Placet.UFO.8-Ara.A.Inter.9Noso.Uveiro.10-Alternancia.11-Leonés.AARR.
Verticais:
1-Acatar.Anal.2-Lagar.Prole.3-Cloroplasto.4Acia.Ea.Prole.5-Arrinca.6-Apo.Gue.Uns.7Ga.Furtiva.8-Upa.Aí.Nena.9-Aeronáutica.10Dicía.Ferir.11-Asar.Coroar.
Crucigrama

difícil

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

AUTODEFINIDO

doado

Horizontais:
Sacabocados.Amar.Saliva.Co.Recompor.Ram
axe.Al.D.Idos.Namoro.Fortes.Amo.I.Arrestado.Cavar.Oe.Eu.Alí.Abarbar.Reabrir.Aro.
Verticais:
Sacrificar.Amoado.Ale.Ca.Moravia.Arrastrar.B.
Ex.Errar.Oscense.Bi.Cao.A.Soar.AlmaMater.Di
ploma.Ba.Ovo.Rodear.Sardo.Ouro.
Autodefinido
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César Lorenzo Gil

O

valor de General Motors
é hoxe de tres billóns de
dólares. A cifra, aínda
que asuste, é asumíbel polo tesouro público estadounidense.
Non en van, nos despachos económicos din con sorna que sería

O RENDÍBEL
É O PÚBLICO
máis rendíbel nacionalizar o xigante da automoción que inxectarlle diñeiro sen control. Din estes expertos que o mito de que a

xestión privada fai máis rendíbeis as empresas é iso, un tópico.
Demostrouse que a calidade da
xestión é independente da propiedade da empresa e que nun
contexto como o actual, onde
até a comunista China basea a
súa produción no libre mer-

cado, pode dar máis beneficios
unha industria de titularidade
pública que a privada. Como
exemplos, non poñen a Beixing
senón diferentes emporios de
todo o tipo que comandan gobernos como o de Noruega,
Francia ou Canadá.G

Menciñeiro, esoterista, creador da bebida afrodísiaca ‘levanta o pau’, mentor de encontros
de meigas e bruxos, dinamizador cultural, hosteleiro e, fundamentalmente, cura da Raia.
É o Padre Fontes.

‘O primeiro congreso de bruxas que organizamos
sentou moi mal na Igrexa’

PACO VILABARROS

António Lourenço Fontes leva
exercendo de crego corenta e
sete anos na raia seca, entre as
terras do Barroso portugués e A
Limia. Rompeu, dende un principio, co estereotipo de crego,
aínda que o levase a vivir coa
ameaza constante de ser afastado das súas funcións pola xerarquía eclesiástica. Celebra
unha vez ao ano unha misa con
cantares ao desafío, polo que foi
apercibido polo bispo de Vila
Real, o mesmo que ameazou
con expulsalo da Igrexa se seguía ao mando da organización
do encontro de menciña popular e bruxos en Vilar de Perdices.
Tamén foi perseguido polos
estamentos políticos durante a
ditadura salazarista, cando agachaba os mozos que escapaban
da guerra colonial e pretendían
emigrar a pesar da prohibición.
António Fontes, como amante
da Raia, considera que esta morreu dende que desapareceu o
contrabando. Agora, coma responsábel dunha albergaría rural
trata de atraer visitantes e dinamizar unha terra cada vez máis
baleira. O parkinson atou un
tanto o espírito e ímpeto deste
crego singular. En febreiro celebrará, o venres trece coma de
cotío, o día dos seres do máis alá.
Innovou a misa con cantares
de desafío?
Levo máis de vinte anos facén-

doo. Este ano participaron
vinte e dous cantores. Agora xa
o entenden pero, hai anos, ao
bispo de Vila Real non lle gustou vela na televisión, xa que
entendia que estaba fóra de
contexto e era provocadora.
Prohibiuna, por iso a tivemos
que mudar un pouco.
Parecidos problemas tivo polo
congreso de bruxas?
Moito pior, ao bispo presioná-

rono para que me mandase calar. A presión viña de persoas
que tiñan negocios de parapsicoloxía e medicina científica e
mesmo curas que non querían
que eu saise nos medios de comunicación con ese rótulo de
padre que promove as bruxas.
O primeiro congreso foi no ano
1983. A intención era dar a coñecer a medicina popular, os videntes, os curandeiros, os capa-
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dores, os bruxos das aldeas. Tratei de facer unha alerta galego
portuguesa para que non se
perdese esa tradición.
A carón do congreso naceu o
licor “levanta o pau”?
É parecido ao licor café galego,
pero quixemos darlle un nome
máis atrainte, máis brincadeiro e amáis introducímoslle
herbas afrodisíacas coma a
bretónica, o foxo ou a ortiga. É
un licor que levanta o ánimo.
O contrabando deulle vida á
Raia?
Cando morreu, morreu a Raia,
non ten a mesma vida económica. Fun padre nas aldeas
máis contrabandistas do Barroso, o contrabando creou
amigos, casamentos, refuxiábase xente perseguida dos dous
lados. A fronteira foi sempre un
enriquecemento aproveitado
polo contrabando, que lle daba
máis vida aos costumes e ás tradicións. Había xente que se vía
moito máis que agora que non
hai fronteiras, tiñamos máis comunicación.
Tamén foi un lugar para escapar das ditaduras?
Eu agachei mozos que escapaban da guerra colonial de Angola. Pasábaos para a Galiza e
botábame a man un cura galego para que desen chegado a
Francia. Cando ia celebrar a
misa a Turei aproveitaba para
pasalos para Calvos.G

E

mpecei o 2009 lendo a obra
poética de Charles Baudelaire, na recente edición bilingüe
de Galaxia. Namentres eu lía, a
cidade de Vigo celebraba a noitevella nunha paisaxe urbana de
comas etílicos que, coma o París
borracho do poeta, interesa
máis polos decorados e xentes
que agacha que polo que mostra
de cara á galería. É un pracer deixarse levar polas ondulacións
dos versos, “Nas dobras sinuosas das vellas capitais/onde
todo, ata o horror, se transforma
en feitizo”, porque aínda que pareza que xa todo se ten dito da
súa xenialidade, fainos outravolta entrar no abismo, estea
feito ese abismo do que estea
feito, de inferno ou de paraíso:
“Alí todo é orde, todo
beldade,/luxo, calma e voluptuosidade”. Mellor ca ninguén
díxoo André Gide, que neses versos vía, onde outro lector vería
unha fervenza de palabras, a definición perfecta de obra de arte.
Conxurándose cada palabra no
seu exacto lugar para ser ritmo,
atracción, forma e sensualidade.
Igual que tirou Baudelaire beleza do mal tiramos nós pracer
da súa lectura. Pero non quero
rematar cunha sección de agradecementos, senón cunha gabanza á arte que se uniu harmoniosamente á de Baudelaire,
como hai séculos uniuse a deste
poeta á de Edgar Allan Poe para
traducilo ao francés. Nada do
que lin sería posible sen a mestría do tradutor, un inspirado
Gonzalo Navaza, quen de pechar a tradución dos poemas fiel
á súa música, como pechan as
estrelas o ceo. G

’’

Nadadoquelinseríaposible
sen a mestría do tradutor,
un inspirado Gonzalo
Navaza”

