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A libre elección de lingua no ensino,
que propón o candidato do PP, obrigaría
a derrogar a Lei de Normalización
aprobada por Albor en 1983
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Xosé Luís Martínez Pereiro.

Xesús Iglesias, director da TVG.

ñez Feixoó anunciou que o de-
rrogará no caso de chegar a go-
bernar. Galicia Bilingüe coinci-
de co esta intención, pero difire
do PP no modelo de política
lingüística. Mentres os popula-
resdefenden a Lei de Normali-

zación e o Plano de Normaliza-
ción, GB reclama que tamén se
derroguen. De todos os xeitos,
personalidades do PP como a
ex alcaldesa Corina Porro de-
clararon situarse en posicións
semellantes ás que mani-

H. Vixande
A lingua nas escolas vai ocupar
un lugar na campaña electoral
do PP. Entre outros, este partido
procura o mesmo voto urbano
polo que vai loitar Unión polo
Progreso e a Democracia de Ro-

sa Díez, mais a fórmula empre-
gada é distinta á que reclama
Galicia Bilingüe para regular o
uso do galego no ensino.

O Partido Popular criticou o
decreto 124/2007 do galego no
ensino e o seu líder Alberte Nú-

Se o PP desexa
reducir o número
de horas de galego
no ensino e
permitir que os
pais elixan idioma,
deberá cambiar a
Lei de
Normalización,
aprobada en
tempos de Albor

Nin Albor nin Fraga permitían
a elección de idioma no ensino

2.
O DEBATE DA LINGUA

Xerardo Fernández Albor (PP) nunha manifestación a prol da Lei de Normalización durante a súa etapa de presidente da Xunta.

En Catalunya, o Tribunal Su-
premo vén de confirmar unha
sentenza do Tribunal Superior
catalán que sinalaba que a Ge-
neralitat incumpre un precep-
to de consultarlles aos pais cal
é a lingua habitual dos rapaces
na educación infantil. En Gali-
za, en troques, os alumnos xa
están protexidos pola Lei de
Normalización e os nenos te-
ñen dereito a recibir o primei-
ro ensino na súa lingua.

A Lei de Normalización,
no seu artigo 13.1, garánte-
lles aos nenos o “dereito a

recibir o primeiro ensino na
súa lingua materna”. No de-
creto 124 / 2007 do galego
no ensino que o Partido Po-
pular pretende derrogar, si-
nálase, no seu artigo 7.1, que
“na etapa de educación in-
fantil, o profesorado usará
na clase a lingua materna
predominante entre o alum-
nado, terá en conta a lingua
do contorno e coidará de
que o alumnado adquira, de

forma oral e escrita, o coñe-
cemento da outra lingua ofi-
cial de Galicia”. O mesmo
decreto 124 / 2007, no artigo
7.2 estabelécese que “para o
establecemento da lingua
materna deberán terse en
conta, entre outros, os datos
achegados polo mapa socio-
lingüístico de Galicia, os da-
tos estatísticos oficiais e a in-
formación achegada polos
pais e nais”.�

A lei garante a educación infantil na lingua materna

’’O decreto do galego ten
en conta a opinión dos pais
para determinar a lingua
na que se imparten as clases
na educación infantil”

>>>
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Regresa o xornalista galego se-
cuestrado en Somalia. O fotoxor-

nalista Xosé Cendón, que estivo se-

cuestrado durante 38 días en Soma-

lia, manifestou no Club Internacio-

nal de Prensa que “os grandes xor-

nalistas son os que contan as histo-

rias que de verdade importan e a

veces son tan dramáticas que pe-

chamos os ollos”. O reporteiro gale-

go ten previsto volver a terras africa-

nas en vindeiros meses.�

ANOSATERRA
15-21 DE XANEIRO DE 2009

PERSONALIDADE

Rosa Aneiros

Alba ten hoxe o bico revira-
do e os tentáculos estira-

dos, en tensión, como se fose
saír a lume de carozo en cal-
quera momento. É tan fermo-
sa coma as folerpas que estes
días enchen a terra e mais o
ceo dunha brancura tenra e
case infantil. Chegou!, afirma
retranqueira, aquí vén a lista-
na... Ás veces amólame tanto a
súa sorna que non podo evitar
soñar cunha boa tapa de polbo
á feira. Non debín dicir isto pe-
ro brrrrr, toléame. Que pasou,
contéstolle. A bióloga mariña
esa, a Renata Pronk, da Uni-
versidade de Macquarie en
Australia, a que investigou cal
era a reacción dos polbos ante
os programas de televisión.
Pois chegou á conclusión de
que, a pesar de que os cefaló-
podos somos intelixentes, ca-
recemos de personalidade e só
vemos vídeos en alta defini-
ción. Que vai saber ela! Cre que
por unhas imaxes habemos to-
lear! Era só un experimento,
dígolle. Non, claro, –replica– as
persoas sodes máis intelixen-
tes e tedes unha personalidade
ben definida. Ui, que exceso.
Levades semanas vendo como
masacran centos de persoas
con total impunidade en Gaza
e só rabeades polo gas de
Ucraína e mais os saldos das
rebaixas. A iso lle chamades in-
telixencia humana. E vós, pre-
ocupados por se os polbos ve-
mos ou non a televisión. Pois
ao mellor non vemos porque
non queremos ver. Vós vedes e
ficades impasibles, así que tan-
to ten ver como non, non hai
moita diferenza entre nós. Eu
non sei se a investigación de
Renata Pronk é concluínte pe-
ro, con respecto á personalida-
de dos cefalópodos, está claro
que non deu con Alba. Polo
menos ela non é pensa en pa-
parme cando a amolo.�

’’

No primeiro texto, que foi
aprobado en 1983 co voto uná-
nime do Parlamento, establé-
cese no artigo 12.1 que o galego
é “lingua oficial no ensino en
todos os niveis educativos” e
no artigo 14.3 que “as autorida-
des educativas da Comunida-
de autónoma garantirán que
ao remate dos ciclos en que o
ensino do galego é obrigatorio,
os alumnos coñezan este, nos
seus niveis oral e escrito, en
igualdade co castelán”.

O Plano Xeral de Normali-
zación, tamén aprobado por
unanimidade en 2004, con

Fraga de presidente, sinala co-
mo obxectivo, nas medidas
2.1.26, “na educación primaria
garantir que, como mínimo, o
alumnado reciba o 50% da súa
docencia en galego. Á parte da
área de coñecemento do me-
dio natural, social e cultural, xa
fixada legalmente, fomentara-
se que se impartan nesta lin-
gua materias troncais en toda
a etapa, como as matemáti-
cas”. Esa mesma porcentaxe
de galego como mínimo ta-
mén figura nos outros treitos
do ensino.

As posibilidades de esta-
blecer un novo consenso lin-
güístico que respecte tanto a
Lei como o Plano de Normali-
zación en canto o número de
materias a impartir na lingua
propia de Galiza son amplas,
pero sempre que sexa para in-
crementar horas e materias. A
redución, como pretende o
PP nun novo decreto, obriga-
ría a unha reforma dos textos
legais.

A organización Galicia Bi-
lingüe é consciente das limita-
cións legais para reducir as ho-
ras de galego, por iso reclama a
derrogación non só do decreto,
senón tamén da Lei e do Plano
de Normalización.�

festa Galicia Bilingüe. De
prosperar ese modelo, entraría
en contradición coa tradicio-
nal postura do PP, que apro-
bou a Lei de Normalización.
Neste sentido, o primeiro pre-
sidente da Galiza autonómica,
Xerardo Fernández Albor (PP),
chegou a manifestarse a prol
desa lei polas rúas de Santiago.

As propostas sobre a lingua
de GB son a derrogación da ac-
tual lexislación para que os
pais e nais decidan a lingua de
escolarización dos seus fillos e
o establecemento de aulas se-
gregadas por idioma, ben en
centros distintos, ben dentro
do mesmo colexio. Trátase
dunha posición coherente que
se distingue da do PP.

Os populares pretenden, en
troques, que se derrogue o de-
creto pero sen deixar de aplicar
a Lei de Normalización. A xefa
de prensa do PP, Mar Sánchez,
afirmou que, de gobernar, re-
dactarán un decreto “consen-
suado” cos pais e os ensinan-
tes. A portavoz non aclarou
que porcentaxe de galego esta-
ría presente nos centros nin
que materias se impartirían en
cada lingua porque “iso de-
pende do consenso con todos
os sectores”.

MARXE DE ACTUACIÓN.Mais, a mar-
xe que ten o PP para promulgar
un decreto distinto do actual é
estreita se non quere entrar en
contradición coa Lei e o Plano
de Normalización Lingüística.

’’Ao mellor non vemos
porque non queremos ver.
Vós vedes e ficades

impasibles”

an
no Aínda que o PP quere garan-

tir agora que os pais elixan a
lingua na que estudan os
seus fillos, coa Lei de Norma-
lización na man, non hai po-
sibilidade legal para levalo a
efecto. Desde 1983, con Fer-
nández Albor e con Fraga,
era a Administración quen
determinaba o idioma do
ensino. A liberdade de elec-

ción de lingua implicaría a
segregación dos alumnos
por aulas ou por colexios, al-
go prohibido expresamente
na lexislación galega.

O artigo 13.3 da Lei de Nor-
malización establece que “os
alumnos non poderán ser se-
parados en centros diferentes
por razón da lingua. Tamén
se evitará, a non ser que con

carácter excepcional as nece-
sidades pedagóxicas así o
aconsellaren, a separación en
aulas diferentes”. Esta nor-
mativa entra en contradición
coa pretensión dalgúns co-
lectivos de que se segreguen
os estudantes por aulas ou
colexios segundo idioma. En-
tre estes grupos figura Galicia
Bilingüe.�

A lei do 83 impide separar os alumnos

Corina Porro(PP) nun acto de Galicia Bilingüe en Vigo.

’’A marxe que ten o PP 
para promulgar un decreto
distinto do actual é estreita,
senón quere entrar
en contradición coa Lei
e o Plano de Normalización
Lingüística”

>>>

Xosé M. Pereiro, Xulia Cendón,

Xosé Cendon e Luís Menéndez

[desde a esquerda].
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nunciaron o roubo, nunha
noite, de taladros e maquinaria
lixeira cun valor próximo aos
trinta mil euros. Na pasada se-
mana tamén sufriron destro-
zos os chalets unifamiliares de
Vilar, arrancaron portas e sus-

Alberte Rivero [TEXTO & FOTOS]

O día a día na nave de
Marbar en Tebra, no
concello Tomiño, é
de unha monotonía

que aplana. Especialmente du-
ro é o transcurrir das horas para
os traballadores que, en quen-
das de dous, tratan de evitar que
se expolie o que de valor queda
nela. Son trinta e catro obreiros
os que na actualidade trocaron
o traballo de encofradores ou al-
baneis por garda xurados even-
tuais. A vintena restante atopou
traballo e só ven botar unha
man nas fins de semana. 

O paso do tempo fomenta o
desánimo, a antigua oficina ser-

ve de base, moito café, unhas
cartas e, na parede, a pizarra cos
turnos a realizar, poucas visitas
e interminábeis paseos por
diante da nave cun único obxe-
tivo: pasar o tempo da maneira
máis rápida posíbel. 

A Alonso tocoulle a semana
pasada facer a quenda só. A in-
certidume é máis dura e inso-
portábel que calquera día a pé
de obra, séntese desprotexido:
“un día tras outro e nada de na-
da, seguimos aquí sen saber o
que vai pasar mañán, xa hai un
ano e, salvo o paro, non vimos
un can máis”. 

Dentro da nave, maquina-
ria para cortar pedra e unha
ducia de vehículos, cuxo valor
se degrada co paso do tempo e
a inactividade. Normalmente
son dous os traballadores que
fan turnos de oitos horas, tres
quendas ao día. A pesar desta
vixiancia, xa non é a primeira
vez que entran e teñen que
presentar denuncia na Garda
Civil para ter constancia do
sustraído no futuro proceso
concursal. A primeiros de de-
cembro, os traballadores de-

traeron parte da louza sanitaria
e do sistema da calefacción.
Comenza a ser unha constante
que preocupa especialmente
os traballadores. 

Un ano despois, a lei con-
cursal pouca ou ningunha

AALDEAGLOBAL.4. ANOSATERRA
15-21 DE XANEIRO DE 2009

Un ano despois da creba da construtora
Marbar, a aplicación da lei concursal
en nada beneficiou os damnificados.
Nin os acreedores cobraron parte
das debedas, nin os traballadores
as liquidacións, nin os compradores
conseguiron legalizar as súas vivendas

Marbar, crónica dun naufraxio

>>>

A CRISE NA CONSTRUCIÓN

Alonso, ex traballador, facendo a quenda de vixilancia diante da nave de Marbar en Tebra, Tomiño. Nos chalés de Vilar [á dereita] forzaron as portas e sustraeron a louza sanitaria e o sistema de calefacción.

O vindeiro vinte e un de xa-
neiro cúmprese un ano da
marcha de Manuel Martínez
Barros, dono de Marbar.
Aquel día, os traballadores
atoparon as portas pechadas
e foi o propio fillo de Manuel
Martínez o encargado de co-
municarlles que suspendían
a actividade de maneira defi-
nitiva. Nese momento Mar-
bar remataba chalets indivi-
duais en Forcadela, Ponteare-
as, Vilar, Vilaboa, Carregal e os
edificios da Caniza e O Carba-
lliño. A maiores, tamén dis-
puña de terreos en propieda-
de en Silleda, Brión e o Baixo
Miño. Todo este patrimonio
non parece abondo para
afrontar a débeda recoñecida

na lei concursal, superior aos
trinta millóns de euros.  

Sobre o propio Manuel
Martínez Barros ditouse un-
ha orde de busqueda e cap-
tura dous meses despois da
quebra da empresa. Nese
tempo, diversas fontes situa-
ron o empresario en Sala-
manca e especialmente no
norte de Portugal. O don de
xentes de Martínez Barros,
aínda a día de hoxe atopa de-
fensores ferventes da súa tra-
xectoria empresarial na Ca-
niza. Na última reunión de
compradores foi visíbel a de-
fensa a ultranza realizada por
máis de un, que trasladaba
toda a culpa do acontecido as
entidades bancarias.�

O empresario en fuga

’’Dentro da nave, maquinaria
para cortar pedra e unha
ducia de vehículos, cuxo
valor se degrada co paso
do tempo e a inactividade”

’’Chama a atención
a busqueda de saída rápida
para os problemas
dos grandes bancos
e a lentitude burocrática
neste caso”
[Serafín Fernández]
Responsábel da CIG na Guarda.

>>>
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solución deu. Serafín Fer-
nández, responsábel da CIG na
Guarda, séntese molesto coa
búsqueda de saída rápida para
os problemas dos grandes
bancos e coa lentitude buro-
crática neste caso: “estamos
coma hai un ano. A pesar de le-
var case tres meses aprobada a
cuantía das liquidacións, os
traballadores non cobraron
aínda nada, nin o corenta por
cento de anticipo que sería
preceptivo nestes casos. É de
unha lentitude insultante”.�

POLÉMICA
DIVINA
María Xosé Queizán

N os autobuses de Madrid e
Barcelona iniciouse unha

polémica sobre a existencia de
deus. Que a principios do sécu-
lo XXI, cando o pensamento
científico acadou un nivel tan
alto que lle permite á poboa-
ción occidental vivir máis e
mellor, superando a miseria e a
ignorancia que obnubila as
mentes, unha polémica sobre
temas esotéricos e crenzas irra-
cionais parece incríbel. Pero
non o é. Esa desviación radica
nos buracos negros de certos
cerebros, e en moitos casos
non se trata dunha convicción
inxenua; é unha persuasión ín-
tima pero dogmática, unha fe
que se define por afirmar que
algo é verdadeiro sen ningun-
ha proba razoable. Esta fe é un
virus tan virulento que leva a
morrer ou matar por ela; é xer-
me da violencia e o odio entre
as persoas, como mostra a Bi-
blia, das torturas e martirios, da
persecución e masacre d@s in-
fieis, do terrorismo, das guerras
de relixión, que son todas, co-
mo a que nos indigna nestes
intres. O dogmatismo autoriza
a eliminación das persoas in-
fieis. Con estes criterios todos
teñen xustificación para matar. 

A crenza en deus non xorde
espontaneamente senón me-
diante adoutrinamento das
masas polos “ministros” da di-
vindade que conseguiron un
gran poder paralelo ao civil en
todas as épocas históricas. Un
deles é o Vaticano que leva sé-
culos adiando os avances hu-
manistas. En España, malia ter
un goberno laico, ten moito
poder. E, mentres, dun lado,
reprochamos a José Luis Rodrí-
guez Zapatero pouco arroxo
contra a Igrexa, no Vaticano
acúsano de implantar a estato-
latría, o adoutrinamento laico.
Visto así, a polémica nos buses,
pode servir como revulsivo
dun laicismo acomodaticio. �

’’

’’A crenza en deus non xorde
espontaneamente
senón mediante

adoutrinamento
das masas”

>>>

Aínda que a maioría dos edifi-
cios ou chalets de Marbar esta-
ban pendentes de venda, caso
das vivendas unifamiliares de
Carregal e Vilar, no concello de
Tomiño, ou os pisos en cons-
truccións no Carballiño, o cer-
to é que, na Caniza, os compra-
dores están sufrindo, a día de
hoxe, a marcha de Manuel
Martínez Barros. Aquí o prezo
dos pisos era apetecíbel: entre
os cento vinte mil e os cento oi-
tenta mil euros. Un edificio en-
teiro, na Rúa Rosalía de Castro,
con sesenta vivendas, perma-
nece, un ano despois, sen luz.
Algúns veciños aínda seguen
coa enerxía eléctrica de obra e,
tamén, sen teléfono. Telefóni-
ca non instala a liña por non ter
licenza de habitabilidade. Na
fachada colgan pancartas, soli-
citándolle a Unión Fenosa e a
Telefónica que facilite os servi-
zos. Outras pancartas buscan
saída vendendo os pisos. 

Cando menos dous dos
propietarios estarían dispos-
tos a perder na revenda cartos
con respecto a adquisición,
aínda que é difícil que esta se
produza, dada a situación ac-
tual de ilegalidade do edificio. 

Se é complicado para os
propietarios de pisos, aínda o é
máis para os comercios situa-
dos na planta baixa. Dous ne-
gocios de venda de pensos e
droguería non poden informa-
tizarse e seguen mantendo, co-
ma contacto exclusivo, a telefo-
nía móbil. As dúas propietarias
non son optimistas en canto a
unha solución rápida: “despois
de manter varias reunións co
alcalde, a solución non chega, e

non penso que o faga a curto
prazo, seguiremos así, traba-
llando de maneira rara”. 

O portal é reflexo da realida-
de do edificio, non vive ningú-
en, papeis de propaganda polo

chan, suciedade e abandono,
situación que contrasta coa
apariencia exterior da casa. A
pesar de estar os pisos total-
mente rematados, a falla de
servizos fai que moitos dos pro-
pietarios se vexan obrigados a
duplicar gastos de vivenda. 

Conseguiron, en cambio, a
licenza definitiva de habitabili-
dade os propietarios dun edifi-
cio de tres andares en Aldán, no
concello de Cangas. Os únicos
que neste ano conseguiron le-
galizar a situación en obra aín-
da non rematada de Marbar.�

Un edificio sen luz e sen teléfono 

O edificio da Rua Rosalía de Castro na Caniza.

Conseguiron, en cambio,
a licenza definitiva
de habitabilidade,
os propietarios dun edificio
de tres andares en Aldán”

’’

O efecto dominó trasladou o
problema a outras empresas
que traballaban para Marbar.
Algunhas delas acabaron pe-
chando. Hermanos Núñez SL,
con sede en Tui, construía o es-
queleto dos edificios para Mar-
tínez Barros, foi a empresa en-
cargada de realizar a armazón
de todo o complexo inmobilia-
rio na Caniza. O traballo reali-
zado cobrábano de maneira
regular. Na última obra, non só
lle encargan a armazón do edi-
ficio no Carballiño, senon ta-
mén os acabados. Xa non hai

pagos regulares e Martínez Ba-
rros acáballe debendo máis de
douscentos corenta mil euros.
Hermanos Núñez tamén
construía, na saída de Goián,
dous edificios para un promo-
tor castelán que deixou a obra
parada e sen pagar os acredo-
res. Sumadas ambas débedas,
a empresa viuse abocada ao
peche. Perderon o posto de tra-
ballo outros vinte operarios. 

A principal acredora priva-
da no proceso concursal que
afecta a Malvar é, na actuali-
dade, Puertas Alba.�

Os danos colaterais

A promoción de chalés de Carregal abandonada.

>>>
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A GUERRA COMO
NECESIDADE
Manuel Cidrás

Aínda que a opinión pública
se resiste a admitilo e con-

centra o seu espanto en conde-
nar o horror do novo xenocidio,
a estas alturas semella evidente
que a creación do Estado de Is-
rael trala Segunda Guerra
Mundial foi un erro que creou
máis problemas dos que sol-
ventou, se é que algún veu ser
resolto por esta vía. Con todo,
ese erro é hoxe xa irreversíbel e
a solución ao conflito árabe-is-
raelita pasa necesariamente
pola existencia de dous estados
que se recoñezan mutuamen-
te. A solución máis racional de
crear un só estado plurinacio-
nal sen base étnica nin relixiosa
é simplemente inviábel por
non haber condicións para a
convivencia baixo unha orde
civil comunmente aceptada.

Pero se isto último é inviábel,
o anterior é extremadamente
difícil, como demostra a expe-
riencia de décadas de conflito
cruelmente desigual. Resulta
descorazonador afirmalo, pero
o Estado de Israel, enclavadoa
entre potenciais e actuais ini-
migos, necesita do expansio-
nismo e da guerra como me-
dio de afirmación da súa supe-
rioridade económica, tecnoló-
xica e militar, convertida en ga-
rante da súa existencia. Tal é a
razón de que o horror a que
asistimos estes días se repita
periodicamente, con foguetes
ou sen foguetes, con Hamás ou
sen Hamás. Que unha campa-
ña militar, tan cruel e inhuma-
na que repugna a calquera
conciencia non mobilizada en
combate, se converta en ele-
mento central dunha campa-
ña electoral na que, horrorosa
realidade, o sangue inimigo
nutre os propios votos, é boa
proba do que digo.

Entre a necesidade da paz e
a necesidade da guerra é sem-
pre máis doado realizar a se-
gunda.�

’’

O Estado de Israel
converteu a guerra 
en necesidade”

’’

travesías aéreas, unha alta
responsabilidade e unha for-
mación que non está ao al-
cance de todos os petos.

Tradicionalmente a maioría

Eva Estévez

O colectivo de pilotos, que
non cesa de recibir críticas,
quere incluír no novo docu-
mento a fusión da súa com-
pañía con Britihs Airways. Os
comandantes piden manter
os actuais postos de traballo,
ampliar o cadro de persoal e
non ceder o mercado de lon-
gos percorridos aos británi-
cos. Os pilotos, agora máxima
autoridade no voo, tamén se
negan a que Iberia lles reste
responsabilidades. 

A imaxe de prestixio que
ten un piloto de avión de pa-
saxeiros ten detrás horas de

dos pilotos proviñan do Exérci-
to do Aire ao non existir centros
específicos de formación. Estes
aviadores, dos que se nutriu
Iberia nos anos 60 e 70, tiñan
unha boa  formación con horas
de voo nos mellores aparatos.
Os pilotos que non pasaban
polo Exército tiñan que saír ao
estranxeiro para formarse.

A finais dos 70 creouse a
carreira de Piloto Profesional
de Liñas Aéreas (PPLA), cun-

ha homologación internacio-
nalmente recoñecida. Nesta
época xurdiron as primeiras
escolas de pilotos homologa-
das do Estado. Aena (Aero-
portos Españois e Navega-
ción Aérea) creou a súa propia
escola que funcionou na dé-
cada dos 80. Na actualidade
hai 20, todas elas privadas,
unha delas na Coruña.

A  peculiaridade desta titu-
lación é que non depende do
Ministerio de Educación se-
nón, que pola súa especifici-
dade, está integrada no de Fo-
mento.

Acadar a titulación básica
de PPLA pode levar entre os 2 e
3 anos, dependendo de cada
alumno. Unha vez obtida esta
titulación o seguinte paso para
poder exercer como aviador
profesional é acadar a cualifi-
cación para cada tipo de apa-
rello a pilotar e a homologa-
ción para os tipos de voos nos
que se vaia a traballar (noctur-
nos, etc.). Isto faise a través de
concertos coas distintas com-
pañías aéreas voando como
copilotos e con simuladores.

Segundo fontes do Sepla
(Sindicato Español de Pilotos
de Liñas Aéreas), o custo total
da carreira abala entre os
12.000 e 84.000 euros, depen-
dendo do centro no que se
curse. 

Posuír o título de Bacharela-
to e superar un exame psicofí-
sico no Hospital do Aire, de-
pendente do Exército, son os
requisitos básicos para poder
estudar para piloto.�

Pilotos, a elite en folga
As negociacións do novo convenio
colectivo dos pilotos de Iberia, que están
en folga de celo dende o 4 de decembro
trae de cabeza a miles de pasaxeiros

Os pilotos de fotografía aé-
rea, da loita contra incendios
ou de fumigación teñen a
mesma titulación que un pi-
loto dun Boeing. Non em-
bargante os seus soldos son
moi diferentes. Segundo
fontes do Sepla, o dos gran-

des salarios é moi relativo e
depende das horas, activida-
de e tamén da compañía na
que se exerza. Hai casos, os
menos, de aviadores con
moitos anos de experiencia
que poden chegar a cobrar
até 168.000 euros ao ano po-

las bonificacións e condi-
cións acumuladas ao longo
da súa carreira profesional.
Pero pilotos recentes poderí-
an estar englobados entre o
colectivo de mileuristas, so-
bre todo nos inicios e nas
compañías low cost.�

Salario: de mil euros a dez mil

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

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

a sur e de leste a oeste; poderás volver a percorrela
unha e outra vez; non conseguirás andala de todo.

E cada vez que a percorras, atoparás cousas novas…”
VICENTE RISCO

Edicións A NOSA TERRA

Auga e Pedra

Augas caídas. Fervenzas de Galiza

Galiza, camiño do sol. Cen camiños, cen olladas
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que é moi importante pero es-
tá condicionada. Cando non
había o escenario competitivo
das canles temáticas, as tv au-
tonómicas tiñamos horario in-
fantil e facíamos compras xun-
tos. Daquela podíamos com-
petir. Agora a cousa mudou e
tivemos que reorientarnos e fa-
cer canles temáticas. Tamén a
TV3 catalá segue ese camiño.
AAmmóóssaassee  ssaattiissffeeiittoo  ccooaa  aauuddiieenn--
cciiaa  mmeeddiiaa,,  ccaall  éé  aa  ccllaavvee  ddeessee  ééxxii--
ttoo  nnuunn  eesscceennaarriioo  ccaaddaa  vveezz  ddee
mmááiiss  ccoommppeetteenncciiaa??
Penso que a proximidade. Pro-
gramas tipo Historias de Gali-
cia, Hai que mollarse, Vivir aqui,
Hábitat, Larpeiros S.A...., que
son en clave de país, teñen boa
factura e ademais son baratos e
permítennos diversificar as
compras. Ou Hai debate,que é
o que mellor funciona do seu ti-
po nas televisións autonómicas,
cunha fórmula sinxela que foi
quen de crear un punto de en-
contro e de referencia para un
tipo de espectadores, en troque
de facer experimentos especta-
culares ou populistas que nou-
tras cadeas fracasaron. Nós re-
sistimos porque A  Galegacada
vez é máis próxima, tamén nos
informativos.
ÉÉ  iimmppoossííbbeell  qquuee  ooss  iinnffoorrmmaattii--
vvooss  ddee  tteelleevviissiióónn  ddeeiixxeenn  ddee  sseerr
ssuuxxeeiittooss  ppeerrmmaanneenntteess  ddee  ddee--
bbaattee  ppoollííttiiccoo??
Non teño dúbidas que son me-
llores informativos que os de
antes, en calidade técnica e en
pluralidade. Entendo a posi-
ción dos políticos porque é o
día a día da súa axenda e mi-
den o seu discurso pola pre-
senza nos medios. A presión é
permanente e quizais falte pa-
ciencia para deixar pasar tem-
po e que asente unha nova vi-
sión cidadá da televisión.�

variou moito polas canles temá-
ticas, que están a calquera hora
do día e non espera á tradicional
hora da merenda, de 6 a 8. É un
cambio importante social e por
iso necesitamos con urxencia
tamén a nosa propia presenza
temática. Vai ser un éxito por-
que os rapaces poderán entrar a
moitas horas diferentes.
EE  rreeppeettiirraannssee  eennggaanncchheess  ddaa
aauuddiieenncciiaa  ccoommoo  ffooii  oo  XXaabbaarríínn
oouu  oo  SShhiinn  CChhaann??
Hai unha política de compras

moitos a outro para unha mino-
ría. As televisións teñen que
manter atendida á súa audien-
cia máis constante, interesán-
doa por produtos diversos, e a
audiencia destes anos danos a
razón porque pechamos os de-
rradeiros meses de 2008 cunha
media do 16%, a segunda das te-
levisións autonómicas, apenas a
unhas décimas de Canal Sur.
Coas TDT podes facer outras
canles máis especializadas que
complementen esta visión xe-
neralista que serve de reclamo.
En apenas quince días comeza-
rá a G2, que está xa en período
de probas, e se especializará en
programación infantil, xuvenil e
cultural. A min, como creador
do Xabarín Clube, criticóuseme
a menor presenza nestes anos
de contidos para os máis novos.
Pero é que o consumo televisivo

ránea. Podemos delimitar a im-
portancia que teña o núcleo
principal que te segue con pro-
dutos devaluados. Defendo cri-
terios de calidade e responsabi-
lidade. Ás veces tes programas
que pensas que poden interesar
só a xente maior e ao facerse con
calidade e medios tamén intere-
san a outras bandas da poboa-
ción, sexan Hábitat, Historias de
Galicia ou A casa de 1906, que
acadaron cotas de audiencia in-
terxeneracional importantes.
FFaalloouussee  ddee  qquuee  ppaarraa  ssaattiissffaacceerr
mmááiiss  eessaass  aauuddiieenncciiaass  ddiiffeerreenntteess
hhaabbííaa  qquuee  ppooññeerr  eenn  mmaarrcchhaa
mmááiiss  ccaannlleess  ddaa  TTVVGG..  PPaarraa  ccaannddoo??
Unha grella de emisión hoxe ten
que ter unha programación sen
grandes dentes de serra e tes
que procurar fidelizar a audien-
cia, de maneira que non pases
dun programa que interesa a

AALDEAGLOBAL.7.

Xan Carballa
Satisfeito con culminar este pe-
ríodo de catro anos con case un
16% de audiencia, “o mellor na
historia da canle”, o xornalista
Xesús Iglesias, director da Tele-
visión de Galicia, anuncia nesta
entrevista o inmediato comezo
das emisións da canle G2 polo
TDT, especializada en contidos
infantís, xuvenís e de cultura.
EEnn  ccaattrroo  aannooss  ccaall  éé  oo  bbaallaannccee  ssoo--
bbrree  aass  ssúúaass  iinntteenncciióónnss  iinniicciiaaiiss??
Sabíamos da necesidade de re-
novar a imaxe da cadea en
conxunto, con criterios de cali-
dade profesional e diversifi-
cando os contidos. Tendo en
conta o escenario no que nos
movemos estamos satisfeitos,
sobre todo se usamos o índice
de audiencia e seguimento co-
mo un baremo necesario.
PPaarraa  aa  tteelleevviissiióónn  ppúúbblliiccaa  sseemm--
pprree  ssee  ffaallaa  ddaa  BBBBCC  ccoommoo  pprrii--
mmaaccííaa  ddoo  ccrriitteerriioo  pprrooffeessiioonnaall
ssoobbrree  oo  ppoollííttiiccoo..  CCaall  éé  mmooddeelloo
ffuuttuurroo  qquuee  vvoosstteeddee  aallbbiissccaa??
Debemos distinguir entre tele-
visións xeneralistas privadas e
públicas. A nosa ten vocación
de dirixirse a todo tipo de pú-
blicos pero cun sentido de res-
ponsabilidade que lle dá im-
portancia aos núcleos básicos
da nosa audiencia potencial.
Desde aí avanzamos e agora
creemos que é unha tv máis
plural, con máis transparencia,
con debate político de todos. O
modelo de xestión supón deci-
sións políticas porque implica
cambiar a lei da Compañía.
AAss  aauuddiieenncciiaass  ttiirraanniizzaann  ttaannttoo
aass  ddeecciissiióónnss  ddaass  tteelleevviissiióónnss  xxee--
nneerraalliissttaass??
Non diría tiranizar, porque po-
dería poñer moitos exemplos de
que tomamos as decisións con
independencia dese criterio e
pensando no servizo que debe-
mos cumprir. Tamén hai que
pensar que nunca sabes o que
lles pode gustar aos espectado-
res, porque saberemos moito de
tv pero quizais están variando as
tendencias e non te das conta.
En todo caso unha televisión
existe se se ve. Unha cadea debe
buscar a audiencia, tamén unha
pública porque se non se ve non
se xustifica o gasto que se fai pa-
ra sostela. Moléstame que se
confunda unha audiencia de
máis idade cun tipo determina-
do de televisión non contempo-

Xesús Iglesias, director xeral da TVG

‘En quince días comezarán as emisións de G2,
a segunda canle da Galega’

AA  TTVVGG  tteenn  aa  oobbrriiggaa  ddee  sseerr  uunn
mmoottoorr  ddoo  sseeccttoorr  aauuddiioovviissuuaall  ee
vvoosstteeddeess  ffoorroonn  qquueenn  ddee  ppooññeerr
eenn  mmaarrcchhaa  pprrooggrraammaass  ddee  ddiiffuu--
ssiióónn  eenn  hhoorraass  rreelleevvaanntteess,,  ccoommoo
oo  rreeffeerriiddoo  aaooss  ddooccuummeennttaaiiss..  
Por lei temos que invertir o
5% dos nosos ingresos en co-
producións de cine, tvmovies
e documentais. Os primeiros
anos estivemos gastando 2

millóns de euros e agora che-
garemos aos 5,5 millóns. En-
tre que había pouco diñeiro e
unha política pouco clara, a
maioría das coproducións
quedaban perdidas na  pro-
gramación. Agora a participa-
ción da TVG vai ser maior e
primaremos as adaptacións
literarias, os temas de época e
outros susceptíbeis de parti-

cipación portuguesa, polo
acordo que temos coa RTP
(Radiotelevisão Portuguesa).
Hai que aproveitar a nosa ex-
periencia na ficción e esta-
mos convencidos de que para
novembro poderemos ter
produtos de calidade para
ocupar con eles varios meses
en horas de máxima audien-
cia. Á hora de vender produ-

tos nosos a ficción tamén é
importante, aínda que está o
condicionante do idioma. Pe-
ro as ideas tamén teñen saída,
Padre Casaresquérena varias
autonómicas, tamén Libro de
Familia. Danse conta de que
temos produtos moi seguros
e cos cataláns somos os que
máis ficción exportamos das
autonómicas.�

‘Somos bos exportadores de formatos de ficción’

PACO VILABARROS

’’Moléstame que se confunda
unha audiencia de máis
idade cun tipo
determinado de televisión
non contemporánea”
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Tampouco están para tirar
foguetes no PSOE, vista a im-
pugnación da asemblea local
de Vigo por parte do sector
que lidera Gonzalo Caballero.
Finalmente, semella que a
candidatura como número

dous por Pontevedra da gran
protexida de Touriño, a con-
selleira de Política Territorial
María Xosé Caride, sairá
adiante, malia o rexeitamento
da asemblea local da cidade
do Lérez.�
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Manuel Vilas
Andan os autobuses de Bos
Aires engalanados con anun-
cios de Alberte Núñez Feixóo
canda o seu predecesor Ma-
nuel Fraga. O candidato con-
servador á Xunta invoca a
miúdo a figura do ex-presi-
dente nos mitins, especial-
mente na diáspora, onde ten
definido a Fraga como “o
maior emigrante que nunca
deu esta terra”. Pero a realida-
de é que nos actos de precam-
paña o senador está tan pre-
sente nas introducións dos
discursos como ausente fisi-
camente.

Está por ver se os populares
lle conceden algo de tribuna ao
vello Don Manuel nos mitins
da campaña. Mais non parece
así, tendo en conta que é pro-
bábel que a “rebarbadora”
–metáfora da depuración no
PP que fixo famosa Xosé Luís
Baltar– pase polas listas electo-

rais deixando fóra aos que fo-
ron conselleiros con Fraga e
que hoxe mantéñense, na
maioría dos casos con reduci-
da actividade, como deputa-
dos do Parlamento de Galicia.

A tal altura no PPdeG nin-
guén dá un peso por que Enri-
que López Veiga, Manuela Ló-
pez Besteiro, Xosé Antonio
Santiso, Aurelio Miras, Xaime
Pita ou Xosé Antonio Orza re-
cunquen. Algunha posibilida-
de máis ten Xesús Palmou e
parece fixa en postos de saída
Pilar Rojo en Pontevedra. En
todo caso, desfacerse da her-

danza das caras máis coñeci-
das do fraguismo é do pouco
que está claro nas candidatu-
ras dos conservadores. Malia
que os cabezas de cartel serán
públicos esta semana, as listas
definitivas non serán oficiais
até pasado o día 20, ao fío do
límite legal. Ao PPdeG tran-
quilízao que ningún dos vo-
ceiros de Galicia Bilingüe fi-
chase finalmente por UPyD,
pero o atraso das listas mostra
que o partido non está tan
unido como presume.

TENSIÓN TAMÉN NO BNG E NO PSOE.
Claro que as tensións de últi-
ma hora non son exclusivas
dos populares, pois as as listas
do BNG foron ratificadas no
Consello Nacional coa oposi-
ción do Encontro Irmandiño
–que tamén atacou a xestión
na Xunta– e a ausencia dal-
gunhas correntes críticas, co-
mo un Movemento pola Base
que semella ao fío da escisión.

O partido conservador no só non leva,
por agora, ao ex presidente aos mitins,
senón que tampouco lle dá moito
chance aos seus antigos conselleiros

O PP pásalle a rebarbadora á herdanza de Fraga
CRÓNICA DE PRECAMPAÑA
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Selecciona

Delegado Comercial
para cada unha das sete cidades.

Fixo máis incentivos,

segundo obxectivos.

As persoas interesadas poden enviar

o currículo, con fotografía actual, a 

administracion2@anosaterra.com
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Afonso Rueda,Secretario Xeral do PPdeG e candidato número dous por Pontevedra. A.G.N.

’’O atraso das listas mostra
que o PP non está tan unido
como presume”
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dou que o seu partido tentou
que o proceso electoral no ex-
terior se celebre “coas mesmas
garantías que en España” e de-
nunciou o que considera “con-
tinuos boicoteos do PSOE ante
calquera proposta tendente a
garantir as mínimas condi-
cións democráticas do voto
dos residentes ausentes”..�

POLÍTICA.9.

X.C.
O Partido Popular presentou
unha petición por escrito na
que lle solicita á Xunta Electo-
ral Central ‘que adopte cantas
medidas considere necesarias
para que no voto dos residen-
tes españois no exterior se ga-
ranta minimamente a identifi-
cación do votante á hora de vo-

tar por correo’. Os ‘populares’
piden que se esixa como requi-
sito imprescindíbel para a vali-
dez do voto a inclusión da foto-
copia do DNI ou do pasaporte.

No escrito, presentado polo
coodenador dos deputados do
PP galegos no Congreso, Celso
Delgado, tamén se lle pide á
Xunta Electoral Central que

adopte outras medidas para
que os sufraxios do exterior
cheguen a tempo. Delgado su-
bliñou que dadas as últimas
experiencias “non hai garantí-
as de que se tramiten todos os
votos a tempo e, por tanto, a
súa contabilización e escruti-
nio xeral vense cuestionados”.

O deputado popular recor-
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Carlos Aymerich

N o seu último e revelador
traballo, The Shock Doc-

trine, a canadense Naomi
Klein advirte, con relación a Is-
rael, do perigo de perder o in-
centivo da paz. Na actualidade
existe un poderoso complexo
militar-industrial ao punto de
o armamento e a tecnoloxía de
seguranza constituíren o pri-
meiro epígrafe das exporta-
cións de Israel. Klein, ela pro-
pia de orixe xudía, conclúe que
as consecuencias desta deriva
atinxen non só o pobo palesti-
niano, vítima dunha salvaxe
ocupación militar desde hai 60
anos, mais a propia sociedade
israelí, de cada vez máis milita-
rizada e radicalizada cara á ex-
trema dereita racista. 

Véxanse senón os datos.
Dous de cada tres israelís
apoian o ataque criminal con-
tra a franxa de Gaza, que coin-
cide cunha campaña electoral
na que todos os contendentes
compiten por ver quen pro-
pón o tratamento máis brutal
para a cuestión palestina. A
xustiza sionista vén de prohi-
bir que os partidos representa-
tivos da minoría árabe – máis
dun 20 por cento– poidan con-
correr aos comicios co argu-
mento de non recoñeceren a
Israel como “Estado xudeu”.
Historiadores que como Ilan
Pappé cuestionan a versión
oficial sobre a xénese do Esta-
do de Israel deitando luz sobre
a deportación e o asasinato de
milleiros de palestinos forza-
dos a se exiliaren.

Non é pois de estrañar que
cada vez sexamos máis os que
neguemos a condición demo-
crática dun Estado que asenta
sobre un elemento racial que
xustifica a discriminación con-
tra a poboación árabe e o xe-
nocidio contra o pobo palesti-
no. Daquela, porque non lle
brindar ao apartheid israelí o
mesmo boicot diplomático e
comercial que en tempos se lle
dou ao sudafricano? �

O APARTHEID 
ISRAELÍ
’’

’’Non é estraño que cada vez
sexamos máis os que
neguemos que é
democrático
un Estado asentado
sobre un elemento
racial”

Solicitan garantías
de transparencia no voto emigrante

E.P.
O vicesecretario xeral do PSOE,
Xosé Blanco, augurou que nas
próximas eleccións galegas do
1 de marzo o PP perderá, “polo
menos, tres ou catro” escanos
dos 37 cos que conta na actua-
lidade, mentres que o PSdeG
subirá e o BNG tamén o fará,
pero prognosticou que só un
“pouquiño”.

En declaracións ao progra-
ma ‘Hai debate’ da TVG, Blanco
afirmou que Emilio Pérez Tou-
riño é un candidato que mostra
“constantemente” a súa “capa-
cidade e a súa enteireza”.

En relación á data electoral,
considerou que o presidente
da Xunta convocou eleccións a
partir do seu criterio, e “non se
deixou levar por cantos de se-
rea” que pedían o adianto dos
comicios a antes de finais do
ano 2008. Ao seu xuízo, Touri-
ño demostrou así que é “fiábel”
e que “ten palabra”.

Ademais, garantiu que o PS-
deG fará as “mellores listas”
para aumentar o apoio electo-
ral e asegurou que o Partido
Popular baixará “de forma
considerable”.

Por outra banda, sinalou co-
mo “modelo de cambio” en
Galicia o sector da economía,

que, segundo afirmou, crece
dende 2007 por enriba da me-
dia española segundo os datos
da contabilidade nacional e
destacou que hai catro anos a
cifra de paro na comunidade
“se situaba nun 11,9 por cento
e agora rolda o oito por cento”.

Sobre o seu futuro político,
Blanco sentenciou que “nun-
ca” marchou de Galicia, e si-
nalou que o demostra o feito
de que é deputado por Lugo.
Engadiu que as súas aspira-
cións políticas están comple-
tas, posto que será vicesecre-

tario xeral do partido “durante
os próximos catro anos”, aín-
da que puntualizou que é Za-
patero quen decide o seu la-
bor, “se o presidente do Go-
berno considera situarme
noutro ámbito, eu non me
oporei”, sentenciou.�

Blanco augura que os conservadores
perderán ‘tres ou catro’ escanos

Xosé Blanco,Vicesecretario Xeral do PSOE. A.G.N.
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Manuel Vilas
Pepe Ferrín / AGN [FOTOGRAFÍA]

TTrraass  ccaattrroo  aannooss  nnaa  ooppoossiicciióónn,,
tteeññeenn  ooppcciióónnss  rreeaaiiss  ddee  rreettoorrnnaarr
áá  XXuunnttaa??
Cando un perde o goberno
sempre pensa que a travesía do
deserto vai ser moi longa. En
España ninguén recuperou o
goberno con maioría absoluta
inmediatamente despois de
perdelo. Pero nós, que sabe-
mos que necesitamos esa
maioría absoluta, xa estamos
en disposición de acadala. Iso é
en parte demérito do bipartito,
que multiplicou todos os erros
dos gobernos do PP.
DDii  qquuee  ““ssaabbeemmooss  qquuee  nneecceessiittaa--
mmooss  aa  mmaaiioorrííaa  aabbssoolluuttaa””..  TTee--
ññeenn  aassuummiiddoo  xxaa  qquuee  oo  BBNNGG
nnoonn  vvaaii  ddiiaallooggaarr  ccoonn  vvoosstteeddeess
ppaarraa  ffoorrmmaarr  ggoobbeerrnnoo??
Nós para gobernar necesita-
mos a maioría absoluta, pero
PSOE e BNG necesitan gober-
nar para subsistir; só pensan
no interese propio e non no do
país. Non aceptan que un par-
tido con 37 escanos goberne en
minoría, como fai Zapatero en
España. A súa desculpa é que
“o pobo falou”; pero ¿está se-
guro o PSOE de que todos, do
seu medio millón de votantes,
queren un acordo co Bloque?
¿Pode dicir o BNG que todos os
seus votantes apoian un go-
berno co PSOE?
CCiittaabbaa  aass  eennqquuiissaass,,  ttooddooss  ooss
ppaarrttiiddooss  mmaanneexxaann  aass  ssúúaass  pprroo--
ppiiaass..  AAss  úúllttiimmaass  ddoo  PPPP  ddiiccííaann
qquuee  eessttaabbaann  pprreettoo  ddaa  mmaaiioorrííaa
aabbssoolluuttaa......
Temos unha evolución ascen-
dente. Hai catro anos nin-
gunha das enquisas preelecto-
rais nos daba un apoio tan im-

portante. Agora estamos na
oposición e aínda así estamos a
rentes da maioría. Nas últimas
perdemos a maioría por moi
pouquiños votos e hoxe temos
cen mil militantes...
ÉÉ  ddiicciirr,,  FFeeiixxóóoo  aaggoorraa  eessttáá  mmee--
lllloorr  qquuee  FFrraaggaa  ddaaqquueellaa  ......
A nivel de enquisas, efectiva-
mente. Pero é máis, eu diría
que tamén está mellor a nivel
de partido. Daquela, todo o
mundo se pelexaba por ir nas
listas, había xente que parecía
querer entrar no barco cando
se podía perder o goberno.
Agora é todo o contrario, o par-
tido está renovado e unido.
AA  mmaaiioorrííaa  ddeeppeennddee  ddee  mmooii
ppoouuccooss  ddeeppuuttaaddooss..  PPaarreecceemmooss
aabbooccaaddooss  aaoo  mmeessmmoo  eessppeeccttáá--
ccuulloo  ccoo  rreeccoonnttoo  ddoo  vvoottoo  eemmii--
ggrraannttee......
Hoxe case 350.000 galegos no
exterior poden votar, o censo
fóra multiplicouse por dez
dende o nacemento da autono-
mía. A emigración ten un peso
demográfico maior que as pro-
vincias de Lugo ou Ourense. Por
iso debemos lexitimar o seu
voto, pero o PSOE fai todo o
contrario, cuestiónao, que é o
peor que lle poden facer aos
que marcharon por motivos
económicos ou políticos.
RReeffíírreessee  aaoo  ffrreeoo  eenn  MMaaddrriidd  áá  rree--
ffoorrmmaa  eelleeccttoorraall  ppaarraa  ppeerrmmiittiirr  oo
vvoottoo  eenn  uurrnnaa??
O Parlamento de Galicia pediu
por unanimidade o sufraxio en
urna, pero o PSOE impídeo e
non quere sequera outras me-
didas, como incluír a fotocopia
do pasaporte. Ten unha estra-
texia, os fondos públicos adi-
counos a pagar axentes electo-
rais e a abrir sedes da Xunta ao
carón das súas oficinas.

A CRISE.

AAyymmeerriicchh  tteennooss  ccrriittiiccaaddoo  ppoorr
nneeggaarrssee  aa  eexxpplliiccaarr  aass  ssúúaass  mmeeddii--
ddaass  ccoonnttrraa  aa  ccrriissee..  FFaallaa  dduunnhhaa
““aaxxeennddaa  ooccuullttaa””,,  ddee  qquuee  nnoonn
qquueerreenn  ppuubblliiccaarr  aass  ssúúaass  pprrooppooss--
ttaass  ppoorrqquuee  ssoonn  aannttiippooppuullaarreess  ......
O noso programa aínda non é
público pero podo falar do que
xa defendemos. O primeiro é
que o Goberno ten que asumir
a crise. É certo que é internacio-
nal, pero as consecuencias son
diferentes, en Estados Unidos o
paro é do 7 por cento e en Galiza
xa duplicamos esa taxa. O Go-
berno mentiu primeiro sobre a
existencia da crise, e agora
mente sobre as medidas anti-
crise. O presidente de SOGAMA
merca unha cadeira de 3.000
euros e chámanlle medida anti-
crise. Mentres partidas impor-
tantísimas da Consellería de
Traballo están sen gastar, nos
tres últimos meses Galiza está
por riba de España na media de
destrución de traballo ...
PPeerroo  ccaalleess  ssoonn  aass  pprrooppoossttaass  ddoo
PPPPddeeGG  ccoonnttrraa  oo  ppaarroo??
Temos que adecuar os gastos
ás posibilidades reais da Xunta.
Hai persoal que sobra, aumen-
taron moito o persoal eventual.
A partir de aí pódese subir o
gasto produtivo e as transfe-
rencias aos concellos. Tamén
defendemos a redución de im-
postos, rebaixa do IRPF, do im-
posto de sucesións e das taxas
pola compra de vivenda. Que-
remos un aumento da RISGA
[a renda da Xunta para persoas
sen recursos]. O primeiro que
teñen que facer é non endebe-
dar máis ao país, porque isto
vai alongar a crise. Non pode
ser que o 70% dos orzamentos
para comercialización pes-

queira fique sen gastar, cando
un dos problemas da pesca é a
caída dos prezos.

O CONCURSO EÓLICO.

OO  ccoonnsseelllleeiirroo  ddee  MMeeddiioo  AAmm--
bbiieennttee  ccuueessttiioonnaa  eesstteess  ddííaass  aall--
ggúúnnss  ddooss  ppaarrqquueess  eeóólliiccooss  qquuee
aaccaabbaa  ddee  aapprroobbaarr  aa  CCoonnsseelllleerrííaa
ddee  IInndduussttrriiaa..  SSee  vvoosstteeddeess  cchhee--
ggaann  aaoo  ggoobbeerrnnoo,,  qquuee  ffaarráánn  ccoonn
eessaass  aaddxxuuddiiccaacciióónnss??
Que un conselleiro, como o de
Medio Ambiente, diga que non

vai permitir que o 40 por cento
dos parques que acaban de
aprobar saian adiante significa
que aquí en ningún intre houbo
Goberno. Aquí hai dous grupos
e cada un goberna para si
mesmo. Nós o que poidamos
parar dese concurso vámolo
parar. Non houbo garantías de
limpeza, o propio goberno así o
manifesta cando os socialistas
se erguen da mesa de reparto.
PPeerroo  oo  ffeeiittoo  ddee  qquuee  oo  1144  ppoorr
cceennttoo  ddooss  mmeeggaavvaattiiooss  ffiiqquuee  nnaa
XXuunnttaa,,  ssuuppóónn  aallgguunnhhaa  mmeelllloorraa
rreessppeeccttoo  aa  ééppooccaa  ddoo  PPPP??
Si, é certo que o sistema anterior
podería ser mellorado e que é
importante vincular as adxudi-
cacións con proxectos indus-
triais. Pero non hai garantía de
que fosen escollidos os mellores
proxectos. Ademais, un dos
puntos nos que precisamente
está recorrido o concurso é nesa
porcentaxe de participación
pública. O método que empre-
gou o PP podería ter sido mello-
rado, pero no Parlamento non
houbo diálogo.

A LINGUA.

OOuuttrroo  tteemmaa  ccllaavvee  ddaa  ccaammppaaññaa
éé  aa  lliinngguuaa..  OO  PPPP  vvaaii  ddeerrrrooggaarr  oo
DDeeccrreettoo  ddoo  ggaalleeggoo  nnoo  eennssiinnoo  ssee
cchheeggaa  aaoo  ggoobbeerrnnoo??
Si, imos respectar o Plan de
Normalización Lingüística
pero o Decreto provoca o con-
trario do que debe lograr unha
boa política lingüística. Chega-
mos a unha conflitividade que
nunca existira, os castelán fa-
lantes síntese agraviados e os
galego falantes tamén. Da-
quela, algo estarán a facer mal.
A maior imposición da nosa
lingua por parte do goberno
coincide cunha época na que o
uso do galego cae máis.
PPeerroo  ccaall  éé  aa  ssúúaa  aalltteerrnnaattiivvaa  ddee
ppoollííttiiccaa  lliinnggüüííssttiiccaa??
O galego e o castelán téñenlle
que entrar dunha forma amá-
bel á xente. Temos que volver á
paz lingüística que había, que
un puidese sentir orgulloso
que na súa comunidade se fale
o seu propio idioma. Estamos a
lograr todo o contrario, temos
a todo o mundo cabreado. O
decreto do ensino en galego

POLÍTICA.10. ANOSATERRA
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Manuel Ruíz Rivas, voceiro parlamentario do PPdeG

‘O partido está máis unido
que nos últimos tempos de Fraga’
Asumiu o cargo de voceiro parlamentario
do PPdeG durante a maior crise deste
partido, tras a marcha de Fraga. Unha
lexislatura despois, Manuel Ruíz Rivas
semella un dos fixos nas listas duns
conservadores que se postulan como
alternativa a un suposto conflito lingüístico

TTooddoo  ddeeppeennddee  ddooss  rreessuullttaa--
ddooss  ddoo  uunn  ddee  mmaarrzzoo..  FFaarrííaa
uunnhhaa  qquuiinniieellaa??
Penso que imos gañar os da
casa, que somos os do PP,
por iso apostaría por un
“1”. Podemos acadar os 39

deputados, subindo dous.
Eu diría que llos imos arre-
batar ao PSOE. Subiremos
claramente na Coruña e
Pontevedra. En Ourense e
Lugo debéramos manter
resultados.�

‘Quitarémoslle dous deputados
ao PSOE’

’’Defendemos a redución
de impostos: do IRPF,
do imposto de sucesións
e da taxa pola compra
de vivenda”

’’É certo que o sistema
das anteriores concesións
eólicas era mellorábel
e que é bo vinculalo a plans
industriais, pero non hai
garantía de que fosen
escollidos os mellores
proxectos”

’’A maior imposición da nosa
lingua por parte do goberno
coincide cunha época
na que o uso do galego
cae máis”
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tense que basear na liberdade
dos mestres e dos alumnos.
Hai que chegar á lingua vehi-
cular dun xeito máis amábel.
AA  ppoollííttiiccaa  ddaa  XXuunnttaa  nneesstteess  ccaattrroo
aannooss  ffooii  ddeemmaassiiaaddoo  aaggrreessiivvaa??
Tanto asociacións de comer-
ciantes, como de empresarios e
colectivos de pais teñen denun-
ciado a conflitividade, algo que
non pasaba antes. O Goberno
ten que repensar moito a polí-
tica lingüística, se non imos a un

modelo baseado na liberdade
de elección –e de que o idioma
sexa algo propio e non algo alleo
que nos intentan impoñer– o
galego converterase en residual.
Eu vexo que non é mesmo o
meu galego –que é o que apren-
dín dos meus pais– e o galego
que falan as miñas fillas. Iso difi-
culta moitas veces o noso enten-
demento. As miñas fillas non es-
coitan na rúa o galego que eu
falo na casa, é case un idioma ar-

POLÍTICA.11.

cando un está en política está ao
que diga o partido. Se unica-
mente tivese en conta os meus
desexos, claramente que o me-
llor para a miña vida persoal –un
home que perdeu a muller nesta
lexislatura e que ten dúas fillas–
sería que non fose voceiro. Pero
cando un está en política hai que
estar ás boas e ás malas. Polo
tanto, se consideran que o me-
llor para o partido é que eu siga,
vou dicir que si.�

tificial que só escoitan no cole-
xio. Quizais quixemos ir dema-
siado rápido, este tempo non foi
bo para o uso cotiá.
VVoosstteeddee  eennttrroouu  ccoommoo  vvoocceeiirroo
ppaarrllaammeennttaarriioo  nnuunn  iinnttrree  ddiiffíícciill
ppaarraa  oo  ppaarrttiiddoo..  VViissttoo  oo  vviissttoo,,  rree--
ccuunnccaarrííaa??
Cando entrei había que apren-
der a sacarlle partido a facer opo-
sición. Penso que o logrei, estou
satisfeito da mellora do grupo
parlamentario. A partir disto,

ANOSATERRA
15-21 DE XANEIRO DE 2009

Damián Villalaín

O primeiro deber dun polí-
tico que se presenta a un-

has eleccións é convencerse a
si mesmo e intentar convencer
os demais de que pode gaña-
las. É un exercicio imprescindi-
ble, pois as batallas dadas pre-
viamente por perdidas adoitan
provocar inhibicións na solda-
desca. Nesa fase previa de con-
vencemento e autoconvence-
mento atópase nesta precam-
paña Núñez Feixóo.

Feixóo difunde estes días,
con constancia de deseño e fe
de argumentario, unha son-
daxe só por el coñecida que
ofrecería resultados moi favo-
rables para o seu partido. Dirí-
ase, polos datos comunicados
por Feixóo, que Galicia clama
polo ascenso do líder dos Pea-
res ás máis altas cumes institu-
cionais, que o bipartito soli-
vianta millóns de galegos e que
a volta do PP á Xunta é un feito
inexorable ao que só lle falta
adquirir rango oficial co trá-
mite electoral do 1 de marzo.

Estas tácticas de comunica-
ción, baseadas en ignotos estu-
dos demoscópicos, animan,
pero tamén poden volverse
contra quen as manexa cando
un excesivo triunfalismo as sitúa
fóra do verosímil. Digo isto por-
que a enquisa de Feixóo afirma
que o 60 por cento dos electores
novos declárase disposto a votar
PP. Eu non sei quen fixo esta
sondaxe, pero teño a impresión,
só porque ando pola rúa e por-
que teño algún trato coa moci-
dade, de que a porcentaxe pe-
peira entre a rapazada é moi in-
ferior á anunciada. E como isto o
sabe todo o mundo, creo que ta-
mén é bo que o saiba Núñez Fei-
xóo, en canto aspirante a guiar
os nosos destinos. Unha cousa é
o optimismo, que está moi ben,
e outra a sci-fi, respectable xé-
nero ao que non poucas veces
se adscriben as enquisas ben
pagadas. �

60 POR CENTO’’

’’Unha cousa é o optimismo,
que está moi ben,
e outra a sci-fi”
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POLÍTICA.12.

nalista da Cope MMaarrggaarriittaa  MMaa--
yyoorraall  debido a un “erro” non
explicado.

O aceno solidario non lle
serviu de moito a RRaaxxooii. Dous
días despois do incidente, o
dono de Libertad Digital, FFee--
ddeerriiccoo  JJiimméénneezz  LLoossaannttooss,
desde o seu programa La ma-
ñana na emisora Cope volvía
a emprendela co líder do PP.
“Mariano Raxoi cargouse o
PP despois das eleccións pa-
sadas para seguir el no ma-
chito. Botou a todos os im-
portantes do partido excepto
a el. E a quen non puido bo-
tar, como Esperanza Aguirre,
acantoouna, inxuriouna, tri-
turouna, perseguiuna... In-
sultou a Aznar, botou a María
Sangil, expulsou a Ortega La-
ra... Traizoou a todos, aos que
o votamos e á nación, á que
representa. Mariano, es unha
ruína para a dereita. Están en

contra do PSOE no PP? Non.
Con quen quere pactar Fei-
xoó?: co Bloque. A oposición
é tan inútil que nin aproveita
o de Maleni [Magdalena Ál-
varez, ministra de Fomen-
to]”.

Sobre a ministra MMaaggddaallee--
nnaa  ÁÁllvvaarreezz, JJiimméénneezz  LLoossaannttooss
non se limitou a criticar a súa
xestión durante o temporal de
neve, senón que se sumou aos
que se burlaron dela pola súa
forma de falar. Algúns medios
recollen unhas declaracións
da deputada do PP, MMoonnttssee--
rrrraatt  NNeebbrreerraa, sinalando que
“ten un acento que parece un
chiste”. Son habituais as mos-
tras de desprezo cara o acento
galego ou o catalán. Agora sú-
mase o sotaque andaluz. Nes-
te caso a reacción dos medios
de comunicación foi inme-
diata e contundente na de-
fensa do seu acento.�

VACACIÓNS
EN TEMPOS DE CRISE

Haberá crise económica e frío
polar, mais algúns medios de
comunicación xa publicaron
extensas reportaxes sobre os
destinos máis atinados para
este verán –nin sequera para a
Pascua. The New York Times
recomenda 44 sitios aos que ir
en 2009, entre os que non fi-
gura ningún na Península
Ibérica, e The Times publicou
un número especial titulado
“100 vacacións de verán para
2009”. Na posibilidade núme-
ro 52 inclúe facer o “Camino”
a Compostela. Unha axencia
ofrece a viaxe nos mellores
hoteis por 1.065 módicas li-
bras, que tal e como está o
cambio, veñen a correspon-
der á mesma cantidade en eu-
ros. Iso si, a viaxe faise igual-
mente a pé.

Todos os medios de comu-
nicación recolleron a promesa
electoral do PP de facer un AVE
de Ourense a Lugo. A proposta
partiu do candidato a presi-
dente Alberte Núñez Feixoó,
que asegurou que se fará con
cartos da Administración autó-
noma, toda vez que o Ministe-
rio de Fomento non a acomete.
“Xa lle pasaremos factura”,
afirmou Feixoó.�

ELECCIÓNS VASCAS:
O APOIO DO PP AO PSOE

MMaannuueell  FFrraaggaa, nunha entrevis-
ta concedida a El País, respon-
día así á posibilidade de que o
PP apoie o PSE tras as eleccións
autonómicas no País Vasco do 1
de marzo: “Non me gusta facer
previsións a tan longo prazo”.

Moito máis previsor é o
diario La Razón. O xornal
conservador publica unha
sondaxe electoral para o País
Vasco e avanza a posibilidade
dun “goberno constituciona-
lista”, entre o PSE e o PP, aín-
da que nos titulares esquece
dicir que o PNV sería o parti-
do máis votado.�

DE RAXOI A MALENI

En todo caso, a precampaña
xa está en marcha, aínda que
algúns políticos teñen proble-
mas de mobilidade. Libertad
Digital, entre outros medios,
informa de que o sábado 10
MMaarriiaannoo  RRaaxxooii  baixou dun
avión en Santiago despois de
que Iberia desaloxase da cabi-
na do mesmo aparello á xor-

ENPOLEIROALLEO DEBATES’’
Luís Lamas

C oa proposta de debate a
dúas bandas feita pola

TVE en Galicia organizouse un-
ha lea do demo, cos tres parti-
dos tratando de levar a auga ao
que pensan que é o seu muíño,
mais o PP erra a súa estratexia. 

Defenden os populares o
modelo proposto pola TVE por-
que entenden, con acerto, que
só Feixóo o Touriño poden ser
presidentes de Galicia o 1 de
marzo, e á vez pretenden evitar
o lamentábel espectáculo vivi-
do no seu día na TVG: dous can-
didatos máis preocupados de
lle dar leña ao outro máis que de
presentar as súas ofertas.

O importante para evitar
esa fraude á democracia do
que fala Quintana é que os ga-
legos teñan claro antes de acu-
dir ás urnas que só existen dú-
as posibilidades: Feixóo ou o
tique Touriño-Quintana. 

Pero aínda hai algo máis
importante, que se diga clara-
mente qué programa van de-
senvolver, non volva suceder
como nestes catro anos onde
os programas de ambos os
partidos se meteron nun cai-
xón e se fixo un refrito de re-
gusto amargo para todos. Esa-
si foi unha fraude aceptada po-
las bases como mal menor. 

Se Quintana e Touriño que-
ren respectar de verdade a de-
mocracia, e sobre todo os cida-
dáns, o que teñen que facer é
un programa de coalición,
porque, non nos enganemos,
iso é o que o BNG e o PSOE lles
ofrecen os galegos. 

Presentar cadanseu progra-
ma sabendo que non o van le-
var adiante é un engano, como
xa ocorreu estes anos nos que o
cimento que os uniu foi a am-
bición de poder e non unha
idea de país, algo que nos so-
cialistas galegos é grave pero
non estraña, porque sempre
foron unha sucursal do PSOE
sen ideas propias, pero no BNG
é, cando menos, curioso. �

Se Quintana e Touriño
quren respectar
a democracia teñen
que facer un programa
de coalición”

’’
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H. Vixande

’’Ninguén ten dereito
a repartir certificados
de galeguidade”

[Emilio Pérez Touriño]
En referencia ao BNG.

’’EEssttáánn  ppoolliittiizzaaddaass  aass
sseelleecccciióónnss  aauuttoonnóómmiiccaass??
Non o creo. A selección é
unha festa do fútbol
galego, eu apoio que haxa
unha selección.
A afección responde”

[Roberto Fdez . Alvarellos]
Porteiro do Osasuna, natural de
Chantada, en La Voz de Galicia.

VERGARA /  Público, 12 de xaneiro do 2009

O EXOTISMO

Nunha entrevista a Vanity
Fair, AAzznnaarr  cualificaba o presi-
dente electo americano, BBaa--
rraacckk  OObbaammaa, como “un exotis-
mo histórico”. A afirmación

custoulle todo tipo chanzas,
como a que recolle Faro de Vi-
go, nunha viñeta de GGoogguuee. O
ex presidente español mati-
zou despois que as súas pala-
bras se manipularon e que
non había tons racistas na ex-

presión. Pode que haxa moito
de verdade na explicación de
Aznar, un persoa que alcan-
zou un grao de exotismo tal
que calquera afirmación súa,
por xuizosa que sexa, é motivo
de escarnio.�

GOGUE / Faro de Vigo, 11 de xaneiro do 2009
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TRIBUNA �Manuel Veiga.

Tan importante como a bur-
bulla financeira é a crise de
credibilidade que están su-

frindo, desde hai algúns
anos, os parlamentos. Varios
signos xa apuntan por aí. Me-

dran os grupos antisistema,
aumenta nalgúns lugares o
abstencionismo, as cámaras
parlamentarias perden vida
pola disciplina de partido e o
afastamento da realidade, o
ton gris dos candidatos incre-
méntase... O debate e o pro-
tagonismo social marcha pa-
ra outros lugares. 

Un deses novos espazos é o
da vítimas. O carácter de víti-
ma converte a individuos
inesperados en suxeitos de
opinión e guía. A vítima ou os
seus familiares son as voces
que substitúen a representa-
ción, foron “elixidas” pola des-
graza e que maior fonte de le-
xitimación ca esa? Dá a impre-
sión de que o presidente do
goberno fala da xustiza como
se estivese obrigado a seguir,
por exemplo, os criterios do
pai de Mariluz. Para sorpresa
dos que aínda cremos no sis-
tema democrático, este é un
dos motivos que enfrontan o
goberno co poder xudicial. 

Pero ser vítima non conver-
te a ninguén en guía de nada,
nin lle dá nin lle quita razón,
por moita compaixón, solida-
riedade e axuda que mereza.
Ademais a que vítimas facer
caso? En Euskadi hai familia-
res de vítimas da ETA que, por
ser do PSOE ou do PNV, case
nunca son utilizadas como re-
ferencia.

Estes días coñeciamos a
noticia dos duros enfronta-
mentos internos que vive o
Foro de Ermua. Un dos moti-
vos é a condena que o Foro fi-
xo da colombiana Ingrid Be-
tancourt por pedir diálogo
cos terroristas. As vítimas me-
nos belixerantes e máis xuizo-
sas corren o perigo de ser mal
vistas e acusadas de padecer
o síndrome de Estocolmo.
Todo porque os sentimentos
non as conducen a perder o
discernimento político, como
é o caso da ex secuestrada e ex
candidata presidencial co-
lombiana.

Isto quere dicir que non só
hai que ser vítima ou familiar,
senón estar dominado por un

afán de vinganza insaciábel e
improdutivo. Onde queda a
obriga de ofrecer alternativas,
de buscarlle solucións aos
problemas ou, o que é o mes-
mo, onde queda a política,
pois non outra cousa é esta
que a procura do pacto social e
do avance da comunidade,
cara novos estadios máis per-
feccionados, non o ollo por
ollo nin a guerra.

Mais, nin as vítimas nin os
seus familiares teñen a culpa
desta situación. Eles son utili-
zados  por forzas que fan o seu
agosto grazas ao papel cada
vez máis secundario das cá-
maras de representación. Se
non falan os deputados, se os
parlamentos non están vivos,
ou están literalmente defuntos
como o Senado, quere dicir
que temos xa o caldo de cultivo
para que forzas pouco repre-
sentativas busquen un maior
protagonismo do que lles co-
rresponde, parapetados tras as
vítimas de algo, dunha viola-
ción, dun accidente aéreo ou
do terrorismo.

Non embargante, en de-
mocracia, non hai mellor re-
presentación que a que todos
podemos elixir através da ur-
nas. Calquera desvío ou adul-
teración resultará, a non moi
longo prazo, perigosa. Da so-
brevaloración das vísceras ao
autoritarismo hai só un paso.�

’’O carácter de vítima
converte a individuos
inesperados en suxeitos de
opinión e guía”

PERDA DE LEXITIMIDADE DOS PARLAMENTOS

Ademais da económica, hai outra burbulla
que se está fraguando nos parlamentos,
cada vez  menos prestixiados. O seu lugar de
representación está a ser ocupado polas ‘vítimas’

A PRÓXIMA CRISE SERÁ POLÍTICA

O presidente do goberno José L. Rodríguez Zapatero [á esquerda] a carón

de Juan José Cortés, pai da nena Mari Luz Cortés, asasinada en Huelva.
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ESPAÑA.15.

César Lorenzo Gil
A ilegalización de Acción Na-
cionalista Vasca (ANV) –aínda
presente en moitos concellos–
e do Partido Comunista das Te-
rras Vascas (PCTV) –con depu-
tados no parlamento autóno-
mo– deixou un oco no mapa
electoral para as opcións de es-
querda abertzale, que poderían
ficar sen candidatos que reco-
llan a decisión dun 15 por cento
da poboación, punto arriba
punto abaixo.

A Lei de Partidos, que propu-
xera na oposición o actual presi-
dente español, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, si permitiu que
neses anteriores comicios hou-
bese iniciativas que representa-
sen ese sentir electoral. Malia as
arelas da Fiscalía Xeral do Esta-
do e do Ministerio do Interior de
evitar que se presentasen listas
de esquerda abertzale, a inca-
pacidade para encontrar víncu-
los entre Batasuna, ilegalizada
por estar considerada o brazo
político da ETA, permitiu que
saísen escollidos candidatos
que só a posteriori, unha vez
electos, entraron na lista negra
de “ilegalizados”, contaminan-
do todo o seu contorno.

A doutrina legal para “erra-
dicar” siglas que non condenen
a violencia etarra creou unha
especie de mancha de culpa
que fai ben complicado que a
esquerda abertzale poida sorte-
ar os impedimentos para se
presentar o 1 de marzo.

AS OPCIÓNS DE EA E ARALAR Algun-
has voces consideran que nesta
ocasión non haberá un partido
ben creado para a ocasión elec-
toral ben “adaptado” conve-
nientemente para que os tradi-

cionais electores da cadea Ba-
tasuna-PCTV-ANV. En tro-
ques, serán siglas asentadas e
nada sospeitosas de proximi-
dade ao terrorismo as que po-
derían “ofrecerse” como pon-
tes para que os descontentes
coa violencia terrorista encon-
tren un acomodo unicamente
político ás ansias independen-
tistas e socialistas.

É Aralar a forza que mellor
encaixa nese modelo. De feito,
naceu con ese obxectivo. Mais
o partido que lidera Patxi Zaba-

leta non logrou esa identifica-
ción até o momento e creou un
novo electorado, que fructifica
especialmente en Navarra, on-
de a principal faciana do parti-
do é a deputada en Madrid
Uxue Barkos.

De cara ás eleccións do 1 de
marzo únese a este modelo
Eusko Alkartasuna (EA), que se
presenta en solitario tras varios
anos nos que pactara unha pro-
funda coalición coa súa antiga
matriz, o PNV. Baixo o liderado
de Unai Ziarreta, presidente do
partido e candidato a lehenda-
kari,a opción estratéxica pasa
por converterse en principal re-
ferencia de diálogo político sen
poñer en ningunha dúbida a
condena á violencia. As enqui-
sas non lle son nada favorábeis.

D3M E OUTROS. Como se espera-
ba, o nutrido sistema de inicia-
tivas do colectivo abertzale de-
señou unha nova agrupación
que aínda non se sabe se fun-
cionará como aposta real da es-
querda abertzale por estar nas
urnas en marzo ou como pri-
meira senrada na que a xustiza
poida trabar entrementres xor-
den unhas novas siglas.

Democracia 3 Millóns (D3M)
presentouse oficialmente como
alternativa electoral “que rache
as hipotecas da Transición” e re-

pite, case calcados, os argumen-
tos que anteriormente fixeran
seus a ANV e o PCTV: dous líde-
res descoñecidos, Amparo Las-
heras e Txerra Borinaga; refe-
rencias a Euskal Herria e á “su-
peración do conflito” e oposi-
ción frontal á Lei de Partidos.

Como é lóxico, se esta ou ou-
tra candidatura da esquerda
abertzale se presenta, pode
mudar moito o reparto de de-
putados en Vitoria. Pero tam-
pouco hai exactitude sobre qué
faría en cada caso o votante
destas opcións. Sen unha can-
didatura, esa porcentaxe do vo-
to ben podería irse ao voto en
branco ou repartirse entre os
nacionalistas, o que podería
beneficiar a reelección de Juan
José Ibarretxe, do PNV. Con esa
candidatura, o nacionalismo
podería chegar dividido e apro-
veitarse desa perda o PSE de
Patxi López para atinxir a maio-
ría parlamentaria. 

Mais tradicionalmente é a
denominada “base de urxen-
cia” do PNV quen lle deu a vito-
ria a este partido noutros intres
de dúbida, como durante a
campaña do 2001. Asemade, o
voto socialista podería variar se
os ventos corren a prol dun
pacto dese partido co PP ou a
volta ao goberno mixto cos na-
cionalistas.�

ANOSATERRA
15-21 DE XANEIRO DE 2009

A primeira das
opcións é D3M.
Podería ser que
novas iniciativas se
presentasen antes
de final de mes
e algunha sortease
a ameaza
de ilegalización

Haberá candidatos abertzales o 1-M

Xesús Veiga

A sorpresa do calendario
electoral do 2009 estaba

gardada en Ajuria Enea. Por
primeira vez dende 1980, o le-
hendakari, Juan José Ibarretxe,
optou pola coincidencia dos
comicios vascos coa data xa fi-
xada polo presidente da Xunta
para as eleccións ao Parlamen-
to de Galiza.Obviamente, non
foi o azar senón a necesidade
derivada do cálculo realizado
pola dirección peneuvista o
que motiva esta inédita cir-
cunstancia e a súa inevitábel
consecuencia: o proceso elec-
toral galego vai ficar secundari-
zado no tratamento dos gran-
des medios estatais.

A inexistencia de preceden-
tes reforza o carácter especula-
tivo de calquera análise que se
pretenda facer sobre o impacto
desta coincidencia temporal
no comportamento do electo-
rado galego.Nin sequera a hi-
pótese dun eventual atentado
da ETA no remate da campaña
electoral permitiría facer prog-
nósticos fundados. Convén
lembrar que en xullo de 1997 ti-
vo lugar o asasinato de Miguel
Ángel Blanco e tres meses des-
pois o BNG acadou, por pri-
meira vez, o liderado da oposi-
ción ao PP, superando o PSdG.

A decisión de Ibarretxe non
é congruente coa nova cultura
política que se reclamaba na
Declaración de Barcelona. Da-
do que era ben coñecido o ex-
plícito desexo do nacionalismo
galego por ter unha convocato-
ria diferenciada, o lehendakari
non pode alegar ignorancia e
só pode afirmar a vella tese de
que todo vale para obter un te-
órico interese electoral parti-
dario. Cando se faga o reconto
dos danos provocados polas
batallas electorais do 1 de mar-
zo deberá figurar unha vítima
especial provocada polo “fogo
amigo”: a cultura do respecto
pola plurinacionalidade. �

COINCIDENCIA
’’

Mariano Fernández Bermejo,
Ministro de Xustiza.

Os xuíces ameazan con ir á folga. As asociacións xudiciais ameazan con

levar a cabo unha folga o día 26 de xuño se non se atenden as súas peti-

cións nas que reclaman unha mellora de medios na Xustiza, a máis de sen-

tirse acosados por outros poderes. O Ministerio deste departamento con-

sidera “incomprensíbel” que os funcionarios dun poder estatal deixen de

cumprir coas súas funcións constitucionais para presionar a outro poder. �

’’A decisión de Ibarretxe 
non é congruente
coa nova cultura política

da Declaración
de Barcelona”

ELECCIÓNS VASCAS

’’Serán siglas asentadas
e nada sospeitosas de
proximidade á ETA as que
se ofrezan como pontes
políticas para os abertzales
descontentes coa
violencia?”

Presentación pública da campaña de sinaturas do partido Democracia 3 Millóns.

’’Democracia 3 Millóns
repite, case calcados,
os argumentos que
anteriormente fixeran
seus a ANV e o PCTV”
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Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX) 

No cruel ataque israelí a Gaza
agáchanse varias frontes que
non se explican só na crónica
confrontación arabe-israelí.

As interrogantes ábrense
dende a hora na que se procu-
ran razóns para esta guerra: 

1.– Estratexia de seguridade
nacional israelí para unir vonta-
des nun período preelectoral? 

2.– Producir unha mutación
substancial no status da seguri-
dade no sur do país? 

3.– Acabar co goberno de
Hamas? 

4.– Obrigar a Exipto a contro-
lar o fornecemento de material
bélico nos túneles que comuni-
can con Gaza..?

Fracasou a  estratexia seguida
por Hamas nos últimos anos, ao
pretender inflixir tanta dor en Is-
rael que forzarse un acordo de
paz que contemplase as aspira-
cións palestinas. Copiar a estra-
texia, utilizando armamento ce-
go, exército de elite, para desgas-
tar o movemento Movemento
de Resistencia Islámica (MRI),
obrigándoo a aceptar un acordo
de paz no que estean reflectidos
os intereses de Israel, só podía
conducir ao naufraxio. 

AUTORIDADE PALESTINA.Para George
Giacaman, director do Palesti-
nian Institute for the Study of
Democracy, a guerra contra Ha-
mas a quen coloca na picota é a
Mahmud Abas e a Autoridade
Palestina, xa que o seu futuro de-
pende do tipo de desenlace final.

Israel, que multiplicou por
máis de 150 o número de mor-
tes inflixidas ao adversario,
tampouco está a conseguir o
obxectivo.

Aumenta a popularidade de
Hamas, converténdoo nun sím-
bolo da resistencia antiisraelí,
tanto entre os palestinos como
no mundo árabe, e como vítima
dunha asimétrica contenda, in-
molada por unha desmedida in-
xustiza, mártir dunha indefendí-
bel agresión, no resto do mundo.

Desproporción no ataque is-
raelí, que lle resta credibilidade a
Abas, quen defende unha solu-
ción dialogada que se demora
por décadas, unha  paz negocia-
da cos agresores israelís. Logo da
reactivación das negociacións
de paz, en novembro de 2007,
non houbo avance cualitativo
ningún; sexa porque prosegui-
ron os asentamentos de colonos
en Cisxordania, pola violencia
en Gaza, polas divisións arma-
das entre palestinos, pola ines-
tabilidade política en Israel...�

X.L. Franco Grande

Aprensa francesa, xunto
coa Maxistratura e os avo-

gados do país veciño, sospeitan
que, unha vez máis, Nicolas
Sarkozy fará por coller polo ata-
llo, por esquecerse do que te-
mos avanzado en 200 anos no
dereito punitivo e por cargarse,
se pode, o Estado de dereito.

Primeiro ocupou a súa
atención a investigación sen
control, ou co menos posíbel,
dos cidadáns –o ficheiro Edvi-
ge–, logo algúns impedimen-
tos que pretende para que cer-
tos delincuentes non poidan
obter o carné de conducir e,
agora, a supresión do xuíz de
instrución no proceso penal,
na súa idea substituído por un
funcionario dependente do
Ministerio de Xustiza.

As tres propostas miran á
mesma finalidade: coller polo
atallo, facer crer que as garantí-
as do proceso e dos dereitos
humanos se opoñen á seguri-
dade e confundir seguridade
con liberdade, suxerindo aínda
que esta depende daquela. Bos
exemplos dunha ideoloxía tan
trasnoitada como xa fracasada.

Coñecemos ben esa ideolo-
xía e así mesmo o seu fracaso.
Pero vese que o presidente
francés é de piñón fixo e tan fe-
rreño como simple nas súas
ideas, como ben demostrou na
súa concepción anacrónica, e
mesmo retrógrada, da laicida-
de. Nin se decata de que Tony
Blair xa non existe e de que os
neoconsandan á desbandada.

Poño moi en dúbida que, na
súa estrutura mental, sexa un
demócrata. Paréceme que lle
vai mellor ser autócrata. Por-
que é manifesta a súa incapaci-
dade para asumir os principios
e formas elementais da demo-
cracia. O esquema dos autó-
cratas é o seu, porque é simple,
non o da democracia, que é
complexo.�

LATEXOS

DEMÓCRATAS
OU AUTÓCRATAS

’’

Vese que o presidente
francés é de piñón fixo e tan
ferreño como
simple nas
súas ideas”

’’

’’Fracasou a estratexia
de Hamas  de inflixir tanta
dor en Israel que forzase
un acordo de paz”

Hai varias frontes no bombardeamento
e invasión da franxa por parte de Israel que
van máis alá da constante guerra  na zona.

As especiais circunstancias
do ataque a Gaza 

Un meniño palestino ferido camiño do hospital de Shifa, en Gaza. ISMAIL ZAYDAH / REUTERS

Pouco lle axudaron a Abas a recu-

perar a autoridade moral as súas

declaracións do 28 de decembro

nas que culpabilizaba a Hamas

do estoupido armado ao negarse

a prorrogar a tregua con Israel,

coincidindo no día e na atribu-

ción de responsabilidades con

George Bush.

Nada lle favoreceu a hipótese

que circulou entre os diplomáti-

cos durante a terceira semana do

conflito, na que Israel estaría dis-

posta a entregarlle, tras a incur-

sión e derrocamento de Hamas,

o control de Gaza á Autoridade

Palestina, expulsada violenta-

mente da franxa polo MRI en xu-

ño de 2007. Hipótese axiña rexei-

tada por Abas.

Tombar a Hamas do goberno

de Gaza, sen a colaboración  da

Autoridade Palestina, só sería po-

síbel cunha impopular e repelida

forza de ocupación israelí perma-

nente.

O xenocidio en Gaza pode

acrecentarse, mais nada presaxia

que mude o escenario. Hamas

seguirá gobernando Gaza, con

menos efectivos pero con máis

popularidade. A República Islá-

mica semella máis próxima.�

’’Nada lle favoreceu a Abbas
a hipótese que circulou de
que Israel estaría disposta a
entregarlle o control de
Gaza á Autoridade
Palestina tras derrocar a
Hamas.”

Hamas seguirá a gobernar Gaza
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Asma Lamrabet, unha amiga
musulmana de Marrocos,
escribíame preguntando que
adxectivo poñer á actuación
de Israel en Gaza. Eu contes-
teille inmediatamente co sa-
údo de paz musulmán e xu-
deu, tan semellantes lingüis-
ticamente como lonxe da re-
alidade nese sufrido país:
“Salam alekum. Shalom ale-
jem”, enviándolle o comezo
dun artigo que viña de publi-
car eses días no xornal: “A
nova masacre sionista en Ga-
za, non ten xustificación. O
actual estado de Israel é un
estado xenocida e a comuni-
dade internacional debe de-
telo. Todos somos cómplices
desa violencia se non face-
mos algo ¡xa!”. Engadía na
mensaxe que me sentía im-
potente ante o sionismo asa-
sino nese territorio perpe-
tuamente en guerra, e que só
podemos orar e protestar
publicamente. Ela contes-
toume: “Victorino é un xeno-
cidio terrible. Que Deus nos
axude a vivir coa esperanza
de que nalgún mañá volverá
a razón e a paz”.

Afortunadamente, a res-
posta da xente foi inmediata
e multiplicáronse as mani-
festacións solidarias de pro-
testa, a pesar da vergoñenta
reacción pusilánime dos go-
bernos occidentais. Manifes-
tacións tan multitudinarias
–polo menos algunhas de-
las– como inútiles para frear
os mortos, que en poucos dí-
as pasaron dos douscentos
aos oitocentos con miles de
feridos máis; a sumar aos mi-
les das campañas anteriores.

Parece que a meirande
parte dos xudeus de Israel
apoia o ataque militar; pero
outros moitos xudeus non
opinan o mesmo. Asma en-
viábame días despois un arti-
go dun xudeu oposto á ma-
sacre, Michel Warschawski,
portavoz do “Centro de In-
formación Alternativa Xeru-
salén 1”, que dicía cousas co-
mo estas: “Non é unha gue-
rra... senón unha carnicería
realizada pola terceira forza
aérea do mundo contra un-
ha poboación civil indefen-
sa”; un ataque que vén su-
marse ao seu “embargo sal-

vaxe” contra o millón e me-
dio de refuxiados da franxa
de Gaza, coa “colaboración
criminal” de EE UU e Euro-
pa. A dura cualificación de
xenocidio estaba alí xustifi-
cada, no sentido de que o ac-
tual goberno de Israel consi-
dera a toda esa poboación
como “entidade terrorista”
que debe eliminar. Máis aín-
da, para este xudeu isto é so
outra manifestación da
“guerra global permanente
das estratexias neoconserva-
doras de Tel-Aviv”, agudiza-
da co feito noxento de que as
vítimas palestinas “son ta-
mén argumentos electorais”,
no que Barak demostra
“miopía política nunha esca-
lada de bestialidade”. Non é
de estrañar que nas manifes-
tacións destes días víramos
algo ben triste: unha bandei-
ra de Israel na que a pacífica
estrela de David era substi-
tuída pola cruz gamada nazi.

Durísimas palabras as
deste artigo. Pero non é el só
o que opina así, outros xu-
deus manifestaron estes días
a súa actitude en contra do
ataque do seu goberno, que
non teñen reparo en cualifi-
car tamén de xenocidio. É o
caso dos historiadores Ilan
Pappé (autor de Limpieza ét-
nica en Palestina) ou Yakov
Rabkin (Historia de la oposi-
ción judía al sionismo), ou
Cecilie Surasky, portavoz da
californiana “Voz xudía para
a paz” (hai organizacións do
mesmo nome en Francia e
noutros lugares). Eles son xu-
deus, pero non senten que o
estado de Israel ou o sionis-
mo teñan nada que ver con
eles. A xudía canadense Dia-

ne Ralph chega a dicir: “O
sionismo é un proxecto im-
perialista e racista condena-
do ao fracaso”. Por iso, o ta-
mén xudeu canadense Rab-
kin fala da confusión entre os
termos xudeu, israelí e sio-
nista (Público).

Estas opinións xustifican
aínda máis a postura que de-
fendo desde hai tempo, e
que teño escrito en máis
dunha ocasión: non son an-
tisemita, porque os xudeus
tamén son os meus irmáns,
pero si antisionista, porque o
sionismo é un cancro destru-
tor. Son antisionista como
son antinazi, antiestalinista,
antifranquista ou anti cal-
quera autoritarismo violen-
to; tamén o exercido polas

xerarquías da Igrexa ou cal-
quera xerarquía relixiosa in-
tolerante. Mesmo, como
desgraciadamente esa vio-
lencia intolerante está nos
mesmos textos da  Biblia e
nos libros sagrados doutras
relixións, moitos coidamos
que urxe relelos cunha her-
menéutica que descualifique
calquera visión dun deus
violento e intolerante, capri-
choso e vingativo, abrindo
eses textos a unha perspecti-
va pacífica, xusta e tolerante
da divindade. Se Deus non
fora o sempre bo, non mere-
cería a pena crer nel.�

SIONISMO CRIMINAL
FRONTE A XUDAÍSMO PACÍFICO

TRIBUNA �Victorino Pérez Prieto.
Escritor e teólogo.

’’Non é unha guerra,  senón
unha carnicería realizada
pola terceira forza aérea do
mundo contra unha
poboación civil indefensa” 

[Michel Warschawski]
Portavoz do Centro de Información
Alternativa Xerusalén 1.

Cabeceira da manifestación celebrada en Vigo o sábado 10 de xaneiro. PACO VILABARROS

Outro aspecto da manifestación viguesa. PACO VILABARROS

Manifestación en Lugo. XOSÉ MARRA

Pormenor da manifestación de Lugo. XOSÉ MARRA
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Cuba é unha materia pen-
dente para a Casa Branca que,
ante o momento actual de mo-
derada transición política na illa
caribeña, ocupa un lugar sim-
bólico esencial. O goberno de
Castro espera un sinal apertu-
rista desde Washington, ao
igual que a diáspora cubana nos
EE UU espera unha maior cla-
reza nas intencións, a fin de non
quedar politicamente á marxe
do proceso.

CHÁVEZ E MORALES. Venezuela e Bo-
livia tamén demandan as súas
prioridades, especialmente da-
do o nivel de confrontación ex-
perimentado con Bush. O man-
datario venezolano Hugo Chá-
vez, que se xoga un estratéxico
referendo de reelección indefini-
da nas próximas semanas, ten-
tará ampliar as perspectivas de
inclusión doutros países dentro
do ALBA, a súa proposta de inte-

gración rexional. Paralelamente,
Chávez reforza a súa diplomacia
global tendente a minorar o pe-
so hexemónico de Washington,
con alianzas estratéxicas cara a
Irán, Rusia e a China.

Bolivia, ás portas dunha nova
Constitución a ser votada popu-
larmente agora en xaneiro, pode
constituír un foco de conflito e
de pulso xeopolítico rexional, es-
pecialmente entre os EE UU, o
Brasil e Venezuela. En decembro
se realizarán eleccións presiden-
ciais, con Evo Morales buscando
a reelección. Obama deberá así
reconducir as súas relacións con
La Paz, non só limitadas á pers-
pectiva da loita antinarcóticos.

América Central está orienta-
da cara aos acordos de libre co-
mercio e as políticas de inmigra-
ción ilegal e de criminalidade,
sen esquecer as recentes fric-
cións co goberno de Daniel Or-
tega en Nicaragua. �

portancia, que están á espera de
descifrar cal será a visión real de
Obama cara a América Latina. A
petición aperturista de relacións
esgrimida recentemente polo
presidente cubano Raúl Castro
cara a Obama ten como obxecti-
vo unha necesaria normaliza-
ción das relacións bilaterais en-
tre Washington e La Habana que
permita, paulatinamente, rema-
tar un embargo comercial tan
prolongado como anacrónico.

Roberto Mansilla Blanco
analista do IGADI (www.igadi.org)

Que escenario hemisférico es-
pera a Barack Obama a partir do
20 de xaneiro? Con outras priori-
dades probábeis na axenda un-
ha vez asuma a presidencia na
Casa Branca, Obama observará
un panorama sensibelmente
cambiante nas relacións entre
os EE UU e América Latina.

Este panorama está deter-
minado pola perda de influen-
cia política de Washington na
rexión nos últimos anos. Com-
pletamente concentrado en
Oriente Próximo e Asia Central
desde o 11/S de 2001 e sen polí-
ticas de consenso cara a Améri-
ca Latina, os oito anos de presi-
dencia de George W. Bush evi-
denciaron un cambio de orien-
tación política na rexión, con-
cretado na elección democráti-
ca de gobernos de centroes-
querda e de esquerda. 

Así, Obama verase na nece-
sidade de inaugurar un novo
momento político. Washington
deberá medir o ascenso do Bra-
sil como potencia latinoameri-
cana que, con perspectivas glo-
bais, está determinando unha
diplomacia efectiva na resolu-
ción de conflitos rexionais (co-
mo a crise política boliviana de
agosto pasado) e na concreción
de mecanismos autóctonos de
integración rexional (UNASUR,
MERCOSUR, etc.).

FRONTEIRA SUR. México tamén
ocupará un lugar preponderan-
te na atención de Washington,
especialmente en materia de in-
migración ilegal e narcotráfico.
Non é casualidade que o presi-
dente mexicano Felipe Calde-
rón fose  o primeiro mandatario
internacional en reunirse con
Obama antes de que este ocupe
a presidencia estadounidense. 

Co Brasil e México como vér-
tices de aproximación inicial pa-
ra Obama, cómpre observar ou-
tros actores e escenarios de im-

ANOSATERRA
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MUNDO.18.

Os gobernos de Bush
“abandonaron” o
continente por mor
das guerras asiáticas.
Obama encóntrase
cunha América ben
distinta á do 2000

DEREITOS HUMANOS / EE UU

PECHAR GUANTÁNAMO 
DEMORARÁ MESES

Nunha en-
trevista tele-
visiva, o pre-
sidente elec-
to dos EE
UU, Barack
O b a m a ,
a n u n c i o u
que decreta-
rá o peche
do cárcere
de Guantá-
namo na primeira semana do
seu mandato pero que non
poderá executarse esa orde
inmediatamente. “Primeiro
hai que pensar que facer cos
presos que alí están”. Para
conseguir unha resolución
máis rápida, Obama negocia-
rá cos seus aliados o mellor
xeito de pechar o campo de
detención sen que haxa con-
secuencias negativas.�

OCUPACIÓN / SOMALIA

RETIRADA DAS TROPAS ETÍO-
PES DE MOGADIXO

As tropas etíopes que ocupa-
ban a capital somalí desde hai
dous anos iniciaron a súa reti-
rada. Unha vez que abando-
nou o poder o presidente Ab-
dullahi Iusuf, de quen Etiopía
era aliado, o exército ocupan-
te recibiu ordes de voltar de
Mogadixo. O goberno de Ad-
dis Abeba enviara un contin-
xente para apoiar as autorida-
des somalís na guerra contra a
oposición islamista. Agora,
parece inevitábel que forzas
rebeldes tomen a cidade.�

PROTESTAS / LETONIA

MANIFESTACIÓNS CONTRA A
SUBA DE IMPOSTOS

Sucédense
as protestas
en Letonia
contra o go-
berno do de-
reitista Ivars
Godmanis.
Varias ducias
de miles de
persoas saí-
ron ás rúas da capital, Riga,
contra a suba de impostos e
para reclamar medidas que
impidan o aumento do de-
semprego. O país báltico, con-
siderado na última década
exemplo de crecemento, fe-
chou o 2008 cunha recesión
do 5 por cento, unha medra
do paro descoñecida desde a
independencia e a sinatura de
varios créditos de urxencia ex-
pedidos polo FMI. �

Un preso no seu

traslado a Guantá-

namo.

Manifestantes

contra o goberno

en Riga
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’’Washington deberá medir
o ascenso do Brasil
como potencia que está
determinando unha
diplomacia efectiva
na resolución de conflitos
rexionais ”

Obama, obrigado a volver ollar
sobre Latinoamérica

Resta por concluír o estado
das relacións de Washington
co seu aliado estratéxico mais
próximo, o goberno de Álvaro
Uribe Vélez en Colombia. O
2009 determinará se Uribe fi-
nalmente modificará de novo
a Constitución para volver
presentarse á reelección no
2010, un factor sensíbel para
Washington á hora de medir

unha posíbel ampliación an-
dina do Plan Colombia (in-
cluíndo outro aliado como Pe-
rú) e á negociación do acordo
de libre comercio con Bogotá,
actualmente en discusión no
Senado estadounidense. 

De ampliarse rexionalmente
o Plan Colombia no 2010, Oba-
ma verase confrontado directa-
mente con Venezuela, Ecuador

e Bolivia, países contrarios a es-
ta ampliación. No 2009 remata-
rá igualmente o prazo de man-
temento da base militar esta-
dounidense na poboación
ecuatoriana de Manta que, tras
o anuncio do presidente Rafael
Correa, non será finalmente re-
novado. Asi pois, non son pou-
cos os retos hemisféricos que
esperan a Obama.�

Alianzas con Colombia e Perú

O presidente de México, Felipe Calderón [esquerda] e o presidente electo dos EE UU, Barack Obama, durante o

encontro de ambos en Washington o 12 de xaneiro.                                                                               LARRY DOWNING / REUTERS
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Xurxo González
Ladislao Dowbor, economista
brasileiro, profesor titular en Sao
Paulo e consultor das Nacións
Unidas, recolle nun recente ar-
tigo sobre a crise financeira
unha polémica estratexia da
banca multinacional: o espolio
de mercados emerxentes para
soster a súa actividade no seu
mercado de orixe. Estas prácti-
cas están documentadas desde
hai cando menos unha década,
período que coincide co co-
mezo do auxe da penetración
de bancos estranxeiros, nomea-
damente os españois Santander
e BBVA en América Latina.

No artigo, titulado “A crise fi-
nanceira sen misterios”, Dow-
bor sinala que cinco grupos do-
minan o mercado brasileiro.
Segundo a Asociación Nacional
de Executivos de Finanzas, Ad-
ministración e Contábeis (Ane-
fac), os xuros medios neste país
ascenden ao 140%, mentres
que en Europa roldan o 6%.
Esta situación deriva, na opi-
nión do economista brasileiro,
“dun escenario no que as insti-
tucións funcionan, de facto,
como un cártel” (isto é, nunha
situación na que se pactan as
condicións comerciais, que
está perseguida polas leis de

defensa da competencia).
Como exemplo, Dowbor

cita que o “Banco Real (Santan-
der Brasil) cobra o 146% no
cheque especial [un produto fi-
nanceiro de crédito persoal],
mentres que o Santander en
España cobra o cero por cento
por seis meses até cinco mil eu-
ros. As ganancias dos grupos
estranxeiros no Brasil susten-
tan así as súas matrices. Lem-
bremos que Anefac presenta só
os xuros, sen mencionar as co-
misións”.

O resultado desta situación

son “os lucros impresionantes
que o sector presenta, a pesar
de que o volume de crédito é no
conxunto bastante limitado

comercio, en vez de concen-
trarse en prestar bos servizos,
dedícanse hoxe á intermedia-
ción financeira”.

POLÉMICA CO BBVA EN MÉXICO. Banco-
mer, a filial do BBVA en México,
incrementou o 7,1% o seu bene-
ficio durante os primeiros nove
meses de 2008, até os 1.531 mi-
llóns de euros, e continúa a ser o
principal motor do banco en
América. En España e Portugal
ganou no mesmo período 1.966
millóns de euros. O banco ten
presenza tamén noutros doce
países americanos.

O Banco de México denun-
ciou nun estudio publicado en
2006 que o BBVA e outros ban-
cos estranxeiros cobraban co-
misión por servizos até 10 veces
superiores ás fixadas nos seus
países de orixe. Esta situación é
especialmente problemática
nun país de renda per cápita
baixa como México, xa que o in-
greso total en concepto de co-
misións no momento do estudo
ascendían ao 39%, mentres que
en Brasil e Inglaterra son do
36%, en Francia e España o 33%.

Esta situación provocou
que o Banco de México emitise
unha normativa na que se
obrigaba aos bancos que ope-
ran no país a lanzar unha conta
de aforro libre de comisións.
Até esa data as entidades fi-
nanceiras comerciais cobra-
ban tamén pola utilización das
tarxetas de débito.�

(39% do PIB) para unha econo-
mía como Brasil. As ganancias
son tan grandes que, ao abrigo
deste cártel, algúns grupos de

Os dous grandes bancos do Estado aplican
altas comisións e xuros aos seus clientes en
América Latina para competir aquí

América Latina financia a estratexia
en España de BBVA e Santander

Brasil, entre os países nos que menos se notará a crise económica.
As expectativas para o xigante latinoamericano son as mellores segundo

un estudo da OCDE, que analizou as perpectivas económicas de 35 esta-

dos, entre os que se contan os máis desenvolvidos e as principais poten-

cias emerxentes. De feito, é o único que non rexistrará unha forte desace-

leración nos próximos seis meses.�

’’O Santander cobra en Brasil
xuros do 146% por algúns
produtos de crédito persoal”

FINANZAS

’’O Banco de México
denunciou que BBVA e
outros bancos estranxeiros
cobraban comisións 10
veces máis altas que nos
seus países de orixe”

Controvertido balance da entrada da banca española en Latinoamérica
O Consenso de Washington foi un

programa de actuación desenvol-

vido ao comezo dos anos noventa

polo Banco Mundial e o Fondo Mo-

netario Internacional para a súa

aplicación en América Latina. As

políticas económicas que impuxe-

ron a estes países, e que consistían

principalmente no desregula-

mento dos mercados e na privati-

zación das economías, estendé-

ronse logo á maioría das rexións do

mundo. As súas consecuencias son

obxecto de debate actualmente,

cando moitos expertos atribúen a

estas políticas a actual crise finan-

ceira (e moitas das que tiveron lu-

gar a finais dos noventa e durante a

primeira década do século XXI). 

Nun primeiro momento a apli-

cación do Consenso de Washing-

ton tivo como principal efecto visí-

bel a entrada de grandes empresas

estranxeiras. No caso da banca, o

BBVA e o Santander ocuparon a

partir de 1996 os primeiros lugares

no que respecta ao investimento

directo e a captación de clientes. A

súa estratexia baseouse na absor-

ción de entidades financeiras lo-

cais. Neste sentido axudaron os

procesos privatizadores do sector

financeiro en América Latina.

Os defensores da expansión

dos bancos españois e doutros paí-

ses europeos argumentan que ex-

portan modelos de xestión e estru-

turas avanzadas, que axudan a ar-

tellar o sector alí onde se

implantan. Non obstante, as críticas

céntranse na precariedade laboral

que fomentan e a pouca responsa-

bilidade social dos proxectos que fi-

nancian. Os seus detractores inci-

den tamén en que as filiais de ban-

cos como BBVA e Santander teñen

moito máis interese en cumprir os

obxectivos que marcan as súas

centrais que en apoiar sectores pro-

dutivos que contribúan ao desen-

volvemento das economías onde

se implantan.�

’’Os seus detractores inciden
en que as filiais de BBVA
e Santander buscan
cumprir os obxectivos que
marcan as súas centrais
máis que apoiar sectores
produtivos”

UERE SABER MÁIS?
“A crise financeira sen misterios”, artigo de Ladislao Dowbor
http://dowbor.org/crise/08crisesemmist.doc

?

Edificio do BBVA-Bancomer en México DF.

Plantación de café

no Brasil.
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Xurxo González
O aumento do paro afecta de
forma desigual ao territorio do
Estado. Xornais locais de Valen-
cia, Andalucía ou Navarra reflic-
ten un notábel incremento no
número de aspirantes a funcio-
nario por praza convocada. O
xornal valenciano Las Provin-
cias publicou o pasado día 13 un
artigo no que relacionaba direc-
tamente os despedimentos das
últimas semanas co aumento
de opositores. Segundo o sindi-
cato de funcionarios CSI-CSIF,
se en 2008 os aspirantes por
praza oscilaban entre os 10 e os
20, nas últimas convocatorias a
media ascendeu a 25.

O Diario de Navarra infor-
mou o pasado día 11 de que
máis de 7.000 persoas se inscri-
biran para optar a unha das 174
prazas que o Goberno da Co-
munidade ofrece para cubrir
prazas de auxiliar administra-
tivo. Tamén o Diario Sur, con sé
en Málaga, sinalou a comezos
de xaneiro que as empresas de
formación para este tipo de pro-
bas preve un aumento de clien-
tes do 20 por cento para 2009.

En Galiza non se detectan su-
bas comparábeis polo mo-
mento. Francisco Nóvoa, direc-
tor xeral do Grupo Academia
Postal, afirma que a cota de ins-
cricións nos centros desta em-
presa mantense nun nivel está-
bel, similar ao de hai un ano. O di-
rixente deste grupo, un dos máis
importantes do sector en Galiza,
sinala que “aquí veñen influíndo
outros factores distintos para de-
terminar o número de persoas
que optan a unha oposición. En
concreto, os máis importantes

son a descoordinación entre as
convocatorias dos exames e o
descenso de poboación”.

Nóvoa afirma que é común
que unha oposición se convoque
pouco tempo antes do exame, o
que non dá opción a moitos inte-
resados. “Moita xente espera a
que saia a convocatoria, cando o
ideal sería estar preparándose xa
desde que se pretende optar a un
praza pública”. Nos últimos anos
notouse un descenso dos alum-
nos nas academias do grupo,
algo que Nóvoa achaca ao des-
censo de xente moza polas ca-
racterísticas da pirámide de po-
boación galega.

NOVOS PERFÍS NAS ACADEMIAS.O feito
de ter ou non un traballo non é
determinante segundo Nóvoa.
O directivo sinala que “o au-
mento de persoas que compati-
bilizan un traballo na empresa

privada e os estudos para pre-
sentarse é unha tendencia que
percibimos de xeito claro”. A se-
guridade que ofrece gran parte
do emprego público é moi coti-
zada polos traballadores. Non
obstante, este novo modelo de
opositor implica menos cons-
tancia e períodos de estudo
máis longos.

O Goberno central anunciou
que a convocatoria de novas
prazas para o ano 2009 se redu-
cirá ao 30 por cento. Este des-
censo, motivado pola crise eco-
nómica, aínda non se percibiu,
xa que estas convocatorias aínda
non foron publicadas. O director
do Grupo Academia Postal si-
nala non obstante que existen
nichos que non se van ver afecta-
dos, como son as forzas arma-
das, a administración de xustiza
e o sistema de prisións. 

De feito, as oposicións para
funcionario de prisións son das
que teñen máis demanda, xa
que reúnen algunhas condi-
cións moi atractivas: son de tipo
medio, o seu temario coincide
co da carreira de Dereito, boa
remuneración e horarios e con-
vocatorias estábeis e regulares.
A parte negativa, que os que as
aproben, deberán afastarse
centos de quilómetros do seu
lugar de residencia, en moitos
casos durante varios anos.�

ANOSATERRA
15-21 DE XANEIRO DE 2009

Manuel Cao

De novo a imprevista nevarada na capital do Estado
deixou co cu ao aire xestores e directivos de organis-

mos públicos e privados que teñen como característica o
ser entes centralizados e burocratizados nos que non existe
pegada ningunha de influencia autonómica salvo no caso
das interrelacións cruzadas Iberia-Caja Madrid-Comuni-
dad de Madrid.

O peche de Barajas e o caos do tráfico viario atinxe servi-
zos centralizados nos que sempre se argumenta a eficacia e
a igualdade como razón para non lles transferir ás autono-
mías a súa titularidade, organización ou xestión. No tráfico
aéreo, España é unha excepción nos países desenvolvidos
que optan maioritariamente pola xestión descentralizada e
individual coa participación de gobernos rexionais, locais
ou empresas privadas co obxectivo de competir nun mer-
cado global partindo das características de cada un dos ae-
roportos e do contexto económico, demográfico, social e
institucional no que están inseridos. A inercia centralista e
os grupos burocráticos que controlan estes organismos im-
pediron, até agora, desmontar un sistema que condiciona
infraestruturas clave para a localización empresarial e o de-
senvolvemento das comunidades autónomas.

A centralización do tráfico aéreo en Barajas é unha deci-
sión política que confire o monopolio de facto nas opera-
ción transoceánicas, dota dunha capacidade de presión de-
cisiva a Iberia e levou consigo investimentos moi custosos
(T4, autoestradas, metro, etc) que se fixeron á conta dos
fondos europeos mentres eran adiadas melloras no resto
dos aeroportos. O enfrontamento entre o Ministerio de Fo-
mento-AENA de Magdalena Alvarez e a presidenta da Co-
munidade de Madrid está a xerar externalidades negativas
nun sector clave para o desenvolvemento ao tempo que ás
beiras de AENA e Iberia os rentseekers(controladores, pilo-
tos) obteñen pingües beneficios dunha posición de vantaxe
que podería mudar en parte coa descentralización no hori-
zonte dun sistema de xestión aeroportuario europeo que
pode acabar cos privilexios e rémoras dun modelo organi-
zativo obsoleto e ineficiente.

Tamén quedaron retratados outros organismos centra-
lizados como o Servizo de Meteoroloxía con erros impor-
tantes de predición ou os organismos de tráfico viario
cunha xestión caótica que é xa seña de identidade en caso
de adversidades climatolóxicas. Mais, tamén neste caso, o
Estado resístese a ceder competencias polo menos a aque-
las autonomías que así o reclaman aínda que se manteñan
os necesarios sistemas de coordinación e asistencia mutua.

Á parte da ineficacia estrutural da burocracia que se su-
pón homoxeneamente distribuída no conxunto do territo-
rio, un sistema descentralizado na xestión aeroportuaria,
nas competencias de tráfico e no servizo de meteoroloxía
dificilmente empeoraría os resultados obtidos até agora e,
en troques, podería inducir melloras na flexibilidade e ca-
pacidade de resposta aos retos da globalización, ademais
de limitar a influencia dos grupos cuasimonopolistas.�

A inercia centralista e os
grupos burocráticos
impediron, até agora,
desmontar un sistema
que condiciona
infraestruturas clave para
a localización empresarial”

’’

’’
NEVADA PARALIZANTE

O  menor aumento do
paro e o descenso do
número de poboación
moza condiciona que
a cantidade de
opositores se
manteña estábel, ao
contrario que noutras
zonas do Estado

A crise non aumenta o número
de opositores galegos

’’O aumento de persoas
que compatibilizan un
traballo na empresa
privada e os estudos para
presentarse é unha
tendencia en alza”

[Francisco Nóvoa]
Director de Academia Postal.

Opositores á Xunta en Silleda. PEPE FERRÍN / AGN
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capital da planta regasificadora
Reganosa, situada en Mugar-
dos. A importancia da achega
de gas alxerino é tan importante
estratéxica e economicamente
que condiciona a actitude do
goberno e as grandes empresas
enerxéticas de capital europeo.

Cando en 2007 Sonatrach res-
cindiu un contrato que conce-
dera a Repsol e Gas Natural
para a explotación dun depó-
sito desta materia prima, nin as
empresas nin o Goberno espa-
ñol lle deron moita relevancia
en público.�

Xurxo González
O tópico de que as guerras se
fan alí onde hai petróleo está
amplamente asumido, o que
non lle resta, en moitos casos,
veracidade. Quizais non en
moitos anos se estenda tamén o
tópico das guerras polo gas. A
tensión entre Rusia e a Unión
Europea polo corte de submi-
nistro supón o último episodio
dunha historia que ten como fío
argumental o control das rutas
da enerxía.

O gas natural, pese a ser co-
ñecido desde o comezo da
Idade Moderna, só se comezou
a empregar de xeito masivo para
a produción de calor e electrici-
dade hai 30 anos. O principal
obstáculo para a súa populari-
zación foron as dificultades para
o transporte, debido ao seu es-
tado natural gaseoso, que impe-
día o traslado a grandes distan-
cias de xeito seguro e sen perdas.
Durante os últimos anos a tec-
noloxía superou estas eivas, e o
consumo e a importancia dos
produtores vén medrando de
xeito rápido e continuo.

As principais vías de trans-
porte desta materia prima son
os gasodutos e a marítima,
neste caso en estado líquido
para aforrar espazo. A constru-
ción de buques destinados a
este cometido precisa dunha
industria especializada e avan-
zada, e pode ser unha das alter-
nativas de futuro do estaleiro
Astano, en Fene, como o enxe-
ñeiro naval Ramón Yáñez indi-
caba nunha recente entrevista
en A Nosa Terra.

Rusia prové desta materia

prima ás principais potencias
europeas (Francia, Alemaña e
Italia) e aos países do leste da
UE, nalgúns casos de xeito mo-
nopolístico (como Bulgaria ou
Romanía). España non sufriu a
última crise porque os seus
principais fornecedores son os
países árabes, en especial da ve-
ciña Arxelia. Este país magrebí
achegou en 2007 o 37,2% do gas
consumido no Estado, mentres
que outro 26,6% chegaba dou-
tros países árabes, como os do
Golfo Pérsico, Exipto e Libia.
Outros fornecedores importan-
tes son Nixeria (cun 23,6%), No-
ruega (6,2%) e Trinidade e To-
bago (6%).

REGANOSA, A CONEXIÓN GALEGA CON ALXE-

RIA. Unha parte importante do
gas alxerino entra na península
a través do gasoduto Europa-
Magreb, que atravesa, pese as
diferencias políticas que mante-
ñen ambos países africanos, o
territorio marroquí e o Estreito
de Xibraltar. O Goberno de Ra-
bat cobra un canon que oscila
segundo as fontes entre o 8 e o
12% do gas trasladado. Para evi-
tar esta peaxe, estase a construír
un novo gasoduto que conecta a
costa oriental alxerina coa da
provincia de Almería.

Os promotores deste pro-
xecto, cuxa construción come-
zou en marzo de 2008, prevén
que entre en funcionamento ao
longo de 2009. As cinco compa-
ñías que forman parte da em-
presa que xestionará o gasoduto
(Medgaz) son a empresa estatal
alxerina Sonatrach (36% do ca-
pital), as de orixe español Cepsa
(20%), Iberdrola (20%) e Endesa
(12 %) e a francesa GDF Suez.

A poderosa empresa Sona-
trach xa está presente en Es-
paña, e aspira a converterse en
provedor minorista directo no
Estado. En Galiza participa no
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Martinsa-Fadesa presentará un segundo ERE.Aínda que non hai ci-

fras concretas, o comité de empresa en Galiza estima que os novos despe-

dimentos afectará a 70 traballadores da sé da Coruña. O cadro de persoal

quedaría así reducido a 20 persoas. O presidente do comité, Fermín Gar-

cía, pensa que “esta redución xa estaba planeada desde a compra de Fa-

desa, e que o concurso de acredores só acelerou este proceso”.�

O crecente consumo multiplicou
os proxectos de novos rutas,
entre as que se conta un novo gasoduto
entre Alxeria e Almería

DEBATE DA ENERXÍA

O presidente da compañía de gas ucraína Naftogaz, Oleg Dubina, diante dun mapa das rutas dos gasdodutos no seu

territorio, o 13 de xaneiro en Kiev.                                                                                                  KONSTANTIN CHERNICHKIN / REUTERS

’’A empresa estatal alxerina
que controla a
comercialización do gas,
Sonatrach, participa no
accionariado de Reganosa”

UERE SABER MÁIS?
Gasoduto do Norte de Europa
http://www.nord-
stream.com/en/
Gasoduto entre Alxeria e España
http://www.medgaz.com/

?

Algúns analistas interpretaron
o corte de gas ruso deste mes
de xaneiro a Ucraína, e polo
tanto a gran parte da Unión
Europea, máis alá do mero
conflito entre veciños que dis-
putan polas tarifas. O Go-
berno de Moscú lanza así un
aviso aos seus principais
clientes. Actualmente hai va-
rios gasodutos proxectados

ou en execución que conec-
tan os seus enormes depósi-
tos de gas con Europa sen pa-
sar por Ucraína. Os dirixentes
do xigante asiático buscan
axilizar os seus trámites e a súa
construción.

Estas novas rutas do gas di-
versificarán as canles de en-
trada na UE, pero asegurarán
aínda máis o control deste re-
curso estratéxico por parte de
Gazprom, a empresa estatal
rusa. A máis importante delas,
o gasoducto do Norte de Eu-
ropa, conectará directamente
Rusia e Alemaña a través das
aguas do Mar Báltico. Este
proxecto ten ao ex-chanceler
alemán Gerhard Schröder
como unha das súas princi-
pais cabezas visíbeis. Schrö-
der foi criticado por aceptar
este cargo privado nun pro-

xecto que se xestou politica-
mente durante o seu man-
dato político. 

A construción desta vía de
transporte de gas está prevista
para 2010, aínda que a oposi-
ción de varios países implica-
dos no seu trazado e inimigos
tradicionais de Rusia como
Polonia, Letonia, Lituania e
Estonia provocaron coas súas
alegacións cambios de tra-
zado e atrasos nas obras.

Moitos outros gasodutos e
liñas marítimas en proxecto
cruzarán nos próximos anos
os territorios que separan a
UE de Oriente Medio e Asia
Central, territorios que actual-
mente dispoñen das maiores
reservas de gas. As tensións
políticas medrarán segundo
medre a implantación e o
consumo deste recurso.�

’’Rusia xoga as súas cartas
para que se acelere a
construción de rutas
alternativas á de Ucraína,
o que favorecería o seu
control sobre o consumo
de gas na UE”

España sálvase da crise do gas polos seus
fornecedores árabes

Rusia busca acelerar o Gasoduto do Norte
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se na temporada 1963-64, aínda
que retorna na seguinte campa-
ña a segunda división. É a partir
de 1965 cando nace o mito do
“Hai que roelo”, que se converte
no sinal de identidade do club.
No segundo quinquenio da dé-
cada dos sesenta, o fútbol galego
escrébese con nome do Ponte-
vedra. Durante catro anos, o seu
estadio, Pasarón, vai ser un dos
fortíns do deporte do balón. En-
tre 1965 e 1969 tan só o Madrid e
o Elxe saen vitoriosos da capital
das Rías Baixas. O resto dos equi-
pos sofren os avatares daquel
aguerrido e rudo combinado
que non se deixa bater por cal-
quera. É máis, en 1965-66, con-
vértese na revelación da máxi-
ma categoría do fútbol español.
Acadará o subcampionato de
inverno, sumando 20 puntos, a
tres do Atlético de Madrid, que
acabaría impoñéndose na com-
petición ligueira e os mesmos
que o Madrid, que ese ano sería,
por sexta vez, campión de Euro-
pa. Por se fose pouco, un dos
seus dianteiros, Neme, con 14
goles, é o segundo máximo gole-
ador da liga española. Ao remate
da campaña, o cadro ponteve-
drés acusa o esforzo das primei-
ras 20 xornadas, e queda relega-
do á sétima posición da táboa
clasificatoria, un bo posto se se
ten en conta que o Pontevedra
era case un debutante na cate-
goría, a máis de ser o único re-
presentante do fútbol galego na
primeira división.

As proezas do cadro do Lérez
non rematan na súa segunda
temporada entre os grandes. En
1966-67 endósalle un contun-
dente 3-0 ao Madrid, que ese
ano defendía o título europeo.

En Pasarón cae tamén un des-
valorizado Barça, que daquela
estaba a atravesar a súa peor cri-

Cristiano Ronaldo, futbolista do
ano 2008. O xogador portugués

do Manchester United, Cristiano Ro-

naldo, foi elixido mellor futbolista

do ano 2008 pola FIFA. A segunda

posición ocupouna o arxentino que

xoga no FC Barcelona, Lionel Messi,

mentres que a terceira foi para o

madrileño Fernando Torres, que ac-

tualmente milita nas filas do equipo

inglés do Liverpool.�

recía un relato fantástico de Ál-
varo Cunqueiro que daquela se
encontraba no seu cénit xorna-
lístico, a máis de dirixir o único
semanario deportivo existente
na Galicia da época. E coma to-
das as historias fermosas, a do
Pontevedra tamén tivo un triste
final. Ao comezo da campaña
1969-70, a nosa terra contaba
por vez primeira con tres equi-
pos na división de honra. O Cel-
ta retornaba a primeira despois
dun inferno que xa duraba máis
dunha década. Mentres, o De-
portivo conseguía permanecer.
O gran equipo galego da déca-
da dos Beatles esmorecía ao
mesmo tempo que estes se se-
paraban. Tras unha desastrosa
campaña o Pontevedra cae nun
pozo sen fondo. O que parecía
unha paréntese acaba por con-
verterse nun inferno no que o
mítico cadro tan só se ve, moi
de cando en vez, pola segunda
división. O Hai que roelo! lem-
bra aos cantares de Xesta ou a
épica do Mío Cid. �

Antonio Cendán
Todo ou practicamente todo de-
saparece do imaxinario popular.
Moi poucas novas transcenden
máis aló duns poucos anos, o in-
cluso meses de cando aconte-
cen. Non embargante, na mente
dos máis veteranos afecciona-
dos ao fútbol quedou moi grava-
da a imaxe daquel lendario equi-
po galego que se converteu no
escudo do deporte do balón nos
anos sesenta. Ninguén se atreve-
ría a prognosticar, a comezos da-
quela década que un cadro fuxi-
do da terceira división chegaría a
atuar aquel Madrid que xa esta-
ba comandado por un galego,
Amancio Amaro, e que aínda se
relambía dos éxitos europeos re-
centemente acadados. 

Pouco dicían daquela os no-
mes de Cobo, Irulegui, Batalla,
Antonio, Roldán, Neme, Martín
Esperanza, Cholo e un nutrido
grupo de futbolistas saídos dun-
ha pequena canteira e dunha ci-
dade con escasa tradición futbo-
lística até aquel entón. O cadro
pontevedrés fora oficialmente
fundado en 1941, e entre os seus
antecesores encontrábase o Eiri-
ña. A “Boa Vila” espertaba ao de-
porte do balón a comezos da
época desenvolvementista, can-
do o Celta de mediados dos cin-
cuenta comeza a súa longa noite
de pedra, da que non sairía até a
década dos setenta. Mentres, o
Deportivo vagaba entre primei-
ra e segunda división sen un
rumbo definido. O mellor com-
binado galego da época álzase
con dous títulos da categoría de
prata, en 1962-63 e 1964-65. 

A ÉPOCA DOURADA. O debut do ca-
dro da cidade do Lérez prodúce-

Na segunda metade da década dos sesenta,
o fútbol galego escrébese co nome
do Pontevedra. Durante catro anos,
o seu estadio, Pasarón, vai ser un dos fortíns
do deporte do balón

se da historia. Este ano imponse
ao Athlétic de Bilbao, en San
Mamés, por un non menos
contundente    1-4. No vetusto
estadio pontevedrés escóitase o
mítico berro do: Hai que roelo!
Parecía que a Cidade da Peregri-
na se convertera nunha especie
de “Atila” para a meirande parte
dos equipos do resto do Estado. 

ADEUS Á PRIMEIRA. Non embar-
gante, aquela xenial historia pa-

’’O grande equipo galego
da década dos Beatles
esmorecía ao mesmo
tempo que estes
se separaban”

MEMORIA DO FÚTBOL

De pé [de esquerda a dereita] Cobo, Irulegui, Batalla, Chelo, Calleja e Antonio; e, anicados Fuertes, M. Esperanza, Roldán,
Nemee Odriozola.

Unha das pancartas da época en galego.

Corenta anos do Hai que roelo
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Xurxo González
Cando un porteiro sae da súa
área para achegarse á rival a tirar
un penalti, ten que estar moi se-
guro de que vai poder marcar. As
consecuencias dunha parada
do meta contrario convertida
nun contragolpe significa un gol
case seguro. Ademais as chanzas
son algo normal, en especial
cando é fóra da casa e o público
non coñece a habilidade do gar-
dameta para as penas máximas. 

É o que lle sucede a Berto, o
porteiro titular do C.D. Ourense.
O xogador de Ribadavia leva xa 4
goles no campionato, todos des-

DEPORTES.23.ANOSATERRA
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de o punto de penalti. Non é un-
ha sorpresa para os que seguen a
traxectoria deste porteiro de 25
anos, que ademais é o menos
goleado do Grupo 1 da Terceira
División de Fútbol. O Ourense
tenta este ano saír desta catego-
ría e volver á que lle foi máis na-

tural nos últimos anos, a Segun-
da B, onde tradicionalmente se
encadra tamén no Grupo 1. 

Francisco Romero, adestra-
dor do Ourense, decidiu que fo-
se Berto o que tirase os penaltis
logo de que o dianteiro centro e
máximo goleador do equipo, Jo-

sé Arenas, fallase dous castigos
máximos en dous partidos con-
secutivos contra Verín e Somo-
zas, que lle custaron tres puntos
ao seu equipo. O gardameta leva
xa catro tantos (contra Coruxo,
Rápido de Bouzas, Santa Com-
ba e Céltiga), algúns deles deter-

minantes para que o CD Ouren-
se acadase a victoria. Berto con-
verteuse así no terceiro máximo
anotador do equipo (tras Are-
nas, con 9 goles e Martín, con 7).

Os puntos logrados por Berto
cos penaltis foron decisivos para
que o Ourense ocupe a segunda
posición, a catro puntos do líder,
o Compostela. Desde a época
como xuvenil, este porteiro asu-
miu a responsabilidade nestas
accións. Os seareiros do Celano-
va e do Velle lembran a habilida-
de do de Ribadavia. Só na etapa
no Ourense B, con Antonio Da-
costa como adestrador, non lle
foron permitidos este tipo de
lanzamentos. O ano pasado mi-
litou como suplente na Segunda
División B e non tivo a oportuni-
dade. Esta tempada, pola contra,
está a ser a de Berto.�

Un club iraniano pagará a mul-
ta de Kanouté por amosar a ca-
misola de Palestina. O xogador

de Malí ten que abonar unha mul-

ta de 3.000 euros polo seu xesto

de solidariedade durante o parti-

do de ida dos oitavos de final da

Copa do Rei co Deportivo da Co-

ruña. A súa acción tivo ampla re-

percusión nos medios de comuni-

cación iranianos.�

O porteiro do Ourense, terceiro máximo goleador do equipo
Berto leva xa catro goles grazas a
lanzamentos de penalti, algúns dos cales
foron decisivos para acadar a victoria

’’Os puntos acadados 
por Berto contribúen á boa
clasificación do Ourense
na Terceira División”

3ª DIVISIÓN

Hai pouco máis de trinta

anos, pero na Primeira Divi-

sión española, deuse un caso

aínda máis notábel. O portei-

ro do Celta de Vigo, o arxenti-

no Fenoy, acababa a tempa-

da 1976-77 como máximo

goleador do seu equipo, con

cinco tantos, grazas aos lan-

zamentos de penalti. Non

obstante, hai que resaltar

que aquela foi unha tempa-

da desastrosa para o Celta, xa

que só gañou 6 partidos e lle

valeu o descenso á Segunda

División.�

No ronsel
de Fenoy

’’Na tempada 1976-77
o porteiro Fenoy foi
o máximo goleador
do Celta de Vigo
con cinco tantos”
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Luís Rei valora especial-
mente que escribise versos
“que non fixera ninguén, dun-
ha gran sonoridade. El mesmo
dicía que o cargaran coa cruz

CULTURA.24. ANOSATERRA
15-21 DE XANEIRO DE 2009

Antonio Cendán

O poeta cambadés
convertérase, nos
anos setenta, nun
símbolo de identi-

dade para moitos grupos gale-
guistas, mais o paso dos anos fi-
xo que quedase relegado. Pero
non foi o único, “agás os clási-
cos como poidan ser Castelao

ou Rosalía, os literatos galegos
acaban por converterse nunha
cultura de efemérides e de es-
quecemento”, sinala Luís Rei,
bibliotecario de Cambados, a
vila de nacencia do escritor.

“Cabanillas, sinala Rei, foi o
poeta máis importante de Gali-
cia durante a primeira metade
do século XX. É transcendental
dende o seu primeiro libro. A

súa aparición foi un dos feitos
máis importantes dende a mor-
te de Rosalía. Até daquela falta-
ba un poeta que ofertase un cer-
to nivel literario na nosa terra.
Aínda que a poesía que se escri-
bía non era mala, faltaba alguén
que tivese a categoría del”.

Para Rei “é, sen dúbida, un
dos recuperadores do sistema
literario galego, malia que se
estaba a atravesar unha situa-
ción moi difícil. Tamén Caba-
nillas sofre a nivel persoal, xa
que enviúva en 1943. A pesar
desta adversidade segue a pu-
blicar con éxito, facendo gala
dun extraordinario sentido de
humor, xa que facía un chiste
no que dicía que ‘aos meus 70
anos e sigo a ser un desvirgador
de editoriais”.

de ser o poeta da raza. Cando
Vilar Ponte lle pon ese alcume
non se está a referir a un aspec-
to étnico nin racial senón ao
que representa para a nación

Cabanillas, o esquecido
Cando se cumpre medio século
do pasamento do cantor da ‘raza’,
como fora denominado no seu tempo,
diversos colectivos recuperan
a súa obra e a súa figura

POETA, DRAMATURGO E AUTOR DE HIMNOS

Luís Rei ao remate da representación da súa obra Camiño longo. Antre as roseiras de Cabanillas, musical biográfico do poeta cambadés, a cargo do Teatro do Aquí.

Francisco Fernández Rei , académico e estudoso de Cabanillas.
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galega. Asume ese papel con
naturalidade, sendo unha fun-
ción que non lle discute nin-
guén. É o primeiro que escribe
sobre soberanía nacional na
primeira etapa d’A Nosa Terra.
Cabanillas  era o poeta máis re-
presentativo das Irmandades
da Fala e seguirao a ser ao lon-
go de toda a súa vida”.

OS HIMNOS E O TEATRO. Algúns dos
seus poemas foron himnos
moi difundidos en diferentes
épocas. “Aí está En pé que ten
unha clara orientación patrió-
tica. De feito foi o himno oficial
da entidade agrarista Acción
Gallega, que dirixiu Basilio Ál-
varez, quen di de Cabanillas,
cando edita o seu primeiro po-
emario, en 1913, que era o poe-
ta que Galicia necesitaba.

Menos coñecido é o Cabani-
llas dramaturgo. O 22 de abril
deste ano cúmprense 90 anos da
estrea de Amada Santiña,que
supuxo a posta en marcha do
Consello Nacional da Arte Gale-
ga. “Supón a mobilización abso-
luta do nacionalismo. A Cabani-
llas débeselle que os persoeiros
que soben as táboas falen por
vez primeira en galego. Daquela
mobilízanse as Irmandades pa-
ra que aquela representación se-
xa algo máis próximo”.

O franquismo fixo despois
todo o posíbel por atrasar a edi-
ción das súas obras. “Cando xa
estaba nos últimos instantes da
súa vida, lembra Rei, Ramón Pi-
ñeiro e outros galeguistas da
época fanlle unha homenaxe
en 1958 con motivo da festa da
Pascua de Padrón, no que parti-
cipa moita xente. Pero a el non
lle gustaban as homenaxes. Po-
ñíano nervioso”.�
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Os principais centros de ensi-
no das comarca do Salnés
lembrarán a Ramón Cabani-
llas, con motivo do medio sé-
culo do seu pasamento. Entre
os coordinadores da home-
naxe encóntrase a ensinante
Adela Leiro, que comenta que
o obxectivo é achegarlle a súa
figura aos estudantes. 

En 22 paneis expostos no
Instituto de Cambados mós-
trase como cada centro parti-
cipante interpretou ao escri-
tor. Tamén se fará unha pu-
blicación con traballos elabo-
rados por escolares e un libro,
no Instituto Francisco Asorey,
que leva por título “Ramón
Cabanillas. Biografía en ima-
xes”, de Maribel Iglesias. 

Outra das iniciativas que
se levou a cabo foi a edición
dun curioso calendario onde
se edita, con cada mes do ano,
un poema de Cabanillas e se
sinalan as datas máis impor-
tantes da súa vida. Tamén se

está a traballar, sinala Leiro,
na creación da Ruta de Caba-
nillas polo Salnés.

Respecto ao esquecemento
do que foi obxecto ao longo dos
últimos anos este celebre escri-
tor galego, Leiro lembra as ho-
menaxes que se lle fixeron na
súa terra natal, “onde sempre
houbo un espírito reivindicati-
vo de Cabanillas”. Así recorda
que con motivo do vintecinco
aniversario do seu pasamento,
en 1984, celebrarase un recital
no que estiveran presentes en-
tre outros Xosé Lois Méndez
Ferrín e Manuel María.

Adela Leiro recoñece con-

todo que está “esquecido” e
que o momento máis álxido
da súa sona coincide coa
Transición, cando estivo moi
reivindicada por distintos

colectivos galeguistas. Lem-
bra tamén que, naquel en-
tón, foran prohibidos con-
certos e recitais nos que se lo-
aba a súa figura.�

Os centros de ensino do Salnés lembran a un dos seus

’’Nos setenta foron prohibidos
concertos e recitais nos que
se loaba a súa figura”

[Adela Leiro]

Adela Leiro, profesora en Cambados.

Cando nace Cabanillas, en
1876, a súa vila natal, Camba-
dos, está chea de xuíces, avoga-
dos, procuradores que confor-
maban unha poderosa curia
xudicial, a que se engadía unha
non menos forte curia eclesiás-
tica. A meirande parte dos
5.000 habitantes que residen
nesta localidade das Rías Bai-
xas son mariñeiros e labregos.
Así o manifesta o membro da
Real Academia Galega, Fran-
cisco Fernández Rei, que sinala
tamén que a aparición dun
xornal local en 1907, “El Umia”
serviralle ao poeta para criticar
a “todo esa clase xudicial, de
carácter inmobilista”. Esta últi-
ma, na opinión do académico,
era corrosiva e tentaba impedir
calquera avance na localidade.
Pon como exemplo que, na-
quel entón, Vilagarcía de Arou-
sa carecía de xulgados, cando
tiña un maior número de habi-
tantes que Cambados. 

O feito de que a vila natal
de Cabanillas gozase dunha
tan elevada curia xudicial pro-
voca a multiplicación dos pa-
zos e casas señoriais. Apunta
tamén que un artigo de Xulio
Camba, datado en 1936, che-
ga a comparar Cambados coa

Sociedade de Nacións. Mistu-
rábase a fidalguía con xente
que vivía pobremente. A raíz
desta situación vivida nos
anos mozos, antes de mar-
char para Cuba, inflúe no
pensamento e na obra litera-
ria de Cabanillas, que se de-
clara abertamente anticaci-
quil e xa, no ano 1909, soña
cunha República. A súa mar-
cha a terras americanas está
moi vinculada á fuxida da asfi-
xia que supoñía vivir naquel
ambiente. Alí, na illa caribeña,
é onde comeza a escribir en
galego. O gran Cabanillas, se-
gundo Fernández Rei, dáse a
coñecer coa súa obra “Vento
Mareiro”, que daquela é unha
bocalada de aire fresco para a
literatura da época. Nos anos
vinte segue a corrente nacio-
nalista de Vicente Risco.

As críticas do poeta cam-
badés tampouco atinguirán
ao chamado “pauto recto”, en
pleno apoxeo no comezo do
século XX. A través deste siste-
ma, moitas familias facíanse
coas propiedades dos máis
pobres ao cobrar xuros abusi-
vos por préstamos para com-
prar un pasaxe para emigrar a
terras americanas.�

’’A súa aparición foi un
dos feitos máis importantes
dende a morte de Rosalía.
Até daquela faltaba un
poeta de certo nivel”

[Luís Rei]

’’Escribe versos
de gran sonoridade.
En peconvértese
en himno agrarista”

A ‘curia xudicial’ de Cambados

Ramón Cabanillas.
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Un ano despois do seu falece-
mento, lembramos na súa ci-
dade natal a Xaime Quessada.
Cando morreu, o seu amigo
Acisclo Manzano dicía entris-
tecido que se sentía enganado
porque pensaba que Xaime
era inmortal. E non o foi na
súa persoa física, só o son os
deuses que nós mesmos in-
ventamos, pero si na vixencia
da súa obra, tan xigantesca
como poliédrica, tan monu-
mental como renovadora e
imaxinativa. O tempo falará a
favor da obra de XQ. e nin-
guén lle vai negar xa o seu pa-
pel de referencia indiscutible
entre os artistas galegos e es-
pañois do século XX. 

VANGARDA. Foi un home de
vangarda o Xaime, case dende
os seus inicios, cando chega
con 19 anos a Madrid a estu-
dar Belas Artes. Pero a mirada
de vangarda xorde na súa obra
despois dunha acaída  asun-
ción dunha longa tradición
que invoca nomes como Leo-
nardo, Velázquez, Goya, Pi-
casso e Francis Bacon. Non se
trata pois dunha falsa vangar-
da ou pose coxuntural, senón
do diálogo estético entre o No-
vo e o Vello, que xa preocupara
ós homes de Nós e ó move-
mento dos Renovadores na
arte galega dende os anos 30.
Galicia non estivo ausente dos
grandes debates das vangar-
das de inicios do século XX e os
nosos artistas e poetas aí esti-
veron, discutindo as formas de
chegar ó pobo e extremando a
súa sensibilidade e a súa capa-
cidade de renovación estética.
Nas nosas revistas culturais
deste período –Alfar, Nós, Pa-
pel de color, Cristal, etc.– están
todos, as miradas máis reno-
vadoras e aqueloutras que
afincaban os seus pés na tradi-
ción porque consideraban
que en Galicia estaba todo por
construír. E é enormemente
enriquecedor que ó carón de
Castelao, Colmeiro ou Maside,
formen nomes como Luís Se-
oane, Laxeiro ou Cándido Fer-
nández Mazas, todos eles
grandes artistas malia as evi-
dentes diferenzas na concep-
ción da arte de cadaquén. 

Con ese mesmo espírito se
fundaría o Volter, nos anos 60,
e creo que Xaime Quessada ti-
vo sempre moi claro que Tra-
dición e Vangarda eran uni-

versos paralelos, que se retroa-
limentan na nosa mirada. O
Volter foi un estoupido de li-
berdade e creatividade nos
tempos escuros e quedou aí
como símbolo dun quefacer
modélico, no que Xaime tivo
un papel protagonista ó carón
de amigos como José Luís de
Dios, Acisclo Manzano., Buci-
ños, Xavier Pousa, Virxilio, etc.
Co maxisterio estético de don
Vicente Risco, a quen sempre
lle gardou devoción o pintor.
Chamáronlles “os artistiñas” e
gañaron de inmediato o res-
pecto e admiración do mundo
cultural. Na pasada primavera
centos de ourensáns percorre-
mos as rúas da cidade dende
os restos ausentes do Volter na
praza do Eirociño, coa presen-
za de varios dos artistiñas;
moitos entendemos entón
que todo aquel roteiro tan fer-
moso, tan ben dirixido por Án-
xeles Cuña, foi tamén unha
sentida homenaxe ó xa desa-
parecido Xaime Quessada. 

Tradición e Vangarda, dú-
as fontes de auga fresca a dei-
tar os seus ritmos e melodías.
Eu sempre escoitei a Xaime
falar ben de mestres como
Vicente Risco e Manuel Pre-
go: diso é do que falo.

RAICES. Sen ningún xeito de
contradición, Quessada foi un
artista tan cosmopolita como
asentado nas máis fondas raí-
ces. Aberto ó mundo e á con-
temporaneidade, utilizou múl-
tiples linguaxes e estilos: expre-
sionismo, abstracción, expre-
sionismo cubista, realismo, su-
rrealismo, pop art e transvan-
garda. Fusionándoos, mestu-
rándoos, contaminándoos se
fose preciso: tivo un bo mestre
en Picasso que, por nacer an-
tes, inventouno case todo. Xa
nos primeiros 60, na coñecida
mostra de Artistas Galegos da
A.C. O Galo, Quessada amosa-
ba as primeiras mostras de
abstracción en Galicia. 

Pero hai na súa obra ta-
mén, por exemplo no cálido li-
rismo dos seus interiores, o
alento dos mestres do Renace-
mento e do Barroco. Cadros
como A miña casacomunican
dalgún xeito co bo gusto dos
interiores holandeses de Ver-
meer ou coa delicadeza dos
grandes retratistas ingleses da
mesma época. Pero tamén
dialogan co simbolismo dos

prerrafaelitas de finais do sé-
culo XIX, coa súa percura case
mística da Beleza e da Verdade
con maiúsculas. 

E todo o dinamismo, pura
tensión dramática, da lectura
da modernidade que fixeron
as vangardas de comezos do
século XX: velaí “O dictador”,
entre outras moitas mostras
posibles. Pero, home culto e
ben intelixente, sabía da fala-
cia do concepto de Progreso
nas artes: por iso el mesmo
declaraba que era un simple
aprendiz das covas de Altami-
ra. E non era unha arroutada,
non, en absoluto. Xaime era
tan sincero entón como can-
do Goya pinta, na súa anciani-
dade, un velliño apoiado en
dous caxatos e a lenda Aún
aprendo. Pese á inmensidade
monumental da obra do artis-
ta ourensán, estou seguro que
subscribiría esta derradeira
mensaxe do gran mestre: o ar-
tista sempre está a aprender e
aínda unha vida de 70 anos é
tremendamente curta para
desenvolver todas as poten-
cialidades do xenio: ó cabo,
un lóstrego entre dúas escuri-
dades, que diría o gran poeta
Vicente Alexandre.

LIBERDADE. Os ourensáns da
miña quinta vivimos enchou-
pados nunha néboa artística
que tiña na obra quessadiana
un dos maiores pulos. Os seus
deseños estaban nos libros
(Pura Vázquez, Rondas de nor-
te a sur. Versos prós nenos da
aldea), nas revistas, nos car-
teis máis variados, nos mu-
rais políticos, no teatro, na
moda, nas estatuas e mo-
numentos das rúas, etc.
A súa obra, tan com-
prometida coa xusti-
za e coa liberdade,
acabou por conver-
terse, como os versos
de Celso Emilio, nun-
ha metáfora da rebel-
día necesaria para so-
brevivir contra a ignomi-
nia. O artista nunca pe-
chou ningunha porta: quixo
abrilas todas e con todas as
técnicas posibles (óleo, gua-
che, pastel, acuarela, gravado,
etc.). Temos a sorte de ser fillos
desa herdanza, que tanto enri-
queceu o noso mundo, e ta-
mén a obriga inesquecible de
custodiar dignamente o xigan-
tesco legado que nos deixou.

Pechamos os ollos e recu-
peramos o mundo artístico
de XQ.: un universo de mou-
chos, fadas, sereas, bolbore-
tas, petróglifos, cabalos,
rinocerontes, seres
torturados, an-
xos, etc. To-
do un novo
alfabeto de
s í m b o l o s ,
comparable
ás linguaxes
de Miró ou

Picasso, que ordenan unha
nova realidade, marabillosa
no seu propio caos, sublime
na súa capacidade evocado-
ra. Só dende o compromiso
máis fondo coa propia Ver-
dade da Arte é posible afron-
tar con disciplina a creación
dun mundo propio, como fi-
xo XQ., e aínda iso non chega.
Tamén é preciso posuír o lu-
me dos deuses, o xenio crea-
dor no ADN do artista, o ex-
traordinario vitalismo e entu-
siasmo que acompañou toda
a súa andaina vital. 

Como os antergos castros
ou as fermosas igrexas romá-
nicas que enchen a nosa pai-
saxe, a obra de XQ. forma par-
te do mellor da Galicia do no-
so tempo e do mellor da arte
contemporánea no mundo
do século XX. Nunca esquece-
remos ese esforzo colosal que
nos permite vivir nun mundo
máis fermoso e máis feliz.�

Texto lido na homenaxe

a Xaime Quessada

no Centro Simeónde

Ourense o 29 de

decembro de 2008

O MUNDO DE XAIME QUESSADA
TRIBUNA �Marcos Valcárcel.

Historiador da cultura.

’’Os ourensáns da miña
quinta vivimos
enchoupados nunha
néboa artística que tiña
na obra quessadiana
un dos maiores pulos”

’’Sabía da falacia do
concepto de progreso
nas artes: por iso el mesmo
declaraba que era
un simple aprendiz
das covas de Altamira”
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Antonio García Teixeiro 

AAmocidade de hoxe en día pou-
co  sabe dunha guerra que, hai

máis de setenta anos, tronzou os so-
ños, dun xeito traumático e cruento,
a moitas persoas deste país como só
o fan as guerras civís. Polo que sei, na
escola explícase  de forma rápida e
superficial demasiadas veces. Vivi-
mos momentos de certa confusión
arredor da memoria histórica. Para
uns é preciso mantela viva. Para ou-
tros, os de sempre, non ten sentido
remover uns feitos esvaídos no tem-
po. Dáme noxo escoitar esta segun-
da afirmación.Vaia hipocrisía! A re-
presión desencadeada tras o triste
18 de xullo do 36 durou moitos anos.
Ben sabemos que a ditadura fran-
quista nunca buscou a reconcilia-
ción, senón que conseguiu facer
máis ampla a separación entre ven-
cedores e vencidos. Que dicir das ví-
timas soterradas nas foxas comúns e
doutras das que non queda rastro
nin sequera oral? Di moi ben o histo-
riador Antoni Segura que “non se
pode pasar páxina mentres non se-
xan rescatadas do esquecemento as
vítimas da represión e dignificada a
súa memoria”.A literatura pode ser-
vir para que a xuventude saiba máis
da guerra. E para os mediadores in-
teresados nisto aparece o libro A
guerra civil española na narrativa in-
fantil e xuvenil (Ed. Xerais) coordina-
do por Blanca-Ana Roig, Pedro Lu-
cas e Isabel Soto, que aborda o con-
flito bélico nas literaturas do marco
ibérico e presenta unha selección
comentada con detalle dalgunhas
obras literarias sobre o tema.Un tra-
ballo esencial para aqueles que pen-
san que literatura é vida. Para aque-
les que saben que a literatura  toca
recunchos escuros desa vida que se
deben coñecer. Imprescindible.�

LITERATURA 
E GUERRA CIVIL

Un traballo
esencial 
para os que 
pensan que
literatura
é vida”

’’

A Unesco e outras institucións de-

clararon este ano como o Ano Inter-

nacional da astronomía. 

O seu obxectivo é divulgar a afición

e coñecementos astronómicos en-

tre toda a poboación, con especial

atención aos rapaces e as escolas.

Unha boa ocasión para botar unha

ollada aos ceos...
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Os megalitos (grandes pe-

dras) de Stonehenge, en

Inglaterra, construidos en

varias fases desde o ano

3000 A.C, están dispostos

segundo as fases luares e

outras referencias astronó-

micas.

Na Grecia Clásica esta-

blecéronse bases astro-

nómicas, froito da ob-

servación a simple

vista, que perduraron

moito tempo, algunhas

con grande acerto.

Aristóteles e Ptolo-

meo, recollendo o sa-

ber de moitos sabios

anteriores, pensaban

que o sol e os planetas

xiraban en torno a Te-

rra, o centro do Uni-

verso.

O propósito do Ano Internacional da Astronomía

(AIA-IYA2009) promovido pola Unesco e diversas ins-

titucións, é axudar á xente a redescubrir o seu lugar no

Universo mediante a contemplación do ceo, para que

desta maneira todo o mundo, independentemente da

súa orixe, xénero e idade, viva unha intensa sensación

persoal de fascinación e descubrimento. Todos debe-

riamos apreciar o impacto da astronomía e doutras

ciencias fundamentais na nosa vida diaria, e compren-

der como o coñecemento científico pode axudar a

construír unha sociedade máis pacífica e igualitaria.

As actividades organizaranse a varios niveis: local,

galego, estatal, e internacional. Formáronse Nodos Na-

cionais en cada país co obxectivo de coordinar as acti-

vidades para o ano 2009. Estes nodos facilitarán a cola-

boración entre astrónomos profesionais e afecciona-

dos, centros de investigación, museos/planetarios,

centros de ensino e xornalistas científicos para prepa-

rar as actividades. 

Un dos obxectivos clave é permitir que tantas per-

Era lóxico pensar na

Terra como o centro

do universo. O grego

Aristarco de Samos

xa adiviñou que  os

planetas xiraban

arredor do sol, pero

ninguén lle fixo

caso...

Os babilonios e os

exipcios foron os pri-

meiros en coñecer ben

as estrelas, as fases da

lúa ou os eclipses. 

O calendario exipcio,

de 12 meses de 30 días,

e un ano de 365, xa era

case igual que o que se-

guimos a usar.

A Carreira espacial

Dos gregos ao Renacemento

Ptolomeo, nun gravado antigo.

Telescopios

dos séculos

XVIII e XIX

(abaixo)

O grande

astrónomo

Edwin Hub-

ble no

xigantesco

telescopio

de Monte

Palomar

(USA), no

ano 1950

Un moderno

observatorio.

Os radiotelesco-

pios recollen

información moi

loxana.

O telescopio espacial Hubble

permite ver e fotografar o cos-

mos sen as perturbacións ópti-

cas da atmosfera terrestre.

Representación xeocéntrica

O Sputnik

A Astronomía na Prehistoria e
noutras civilizacións

O rápido avance nos telescopios

permiteu observar moito mellor e

máis corpos celestes. Os acháde-

gos confirmaban novas teorías

científicas, froito de xenios da fí-

sica e das matemáticas, ou axuda-

ban a elaborar novas leis.

Urano foi descuberto en 1781, e

Neptuno en 1846, grazas ás teorías

de Newton e mediante un cálculo

matemático que resultou certo, ao

igual que pasou co cometa Halley.

Plutón foi coñecido aínda en 1930.

A ciencia íase impondo ás superti-

cións e ás relixións, pero con difi-

cultade.

Os observatorios, primeiro situa-

dos en castelos ou torres, logo 

máis sofisticados, con telescopios

cada vez mellores, fóronse exten-

dendo polo mundo.

A Ciencia Moderna imponse

A rivalidade entre a URSS e os EE.UU.

deu lugar á chamada carreira espacial,

con fins militares e de prestixio mundial.

A URSS levou ventaxe nun principio.

Lanzou o primeiro satélite ao espazo, o

Sputnik(1957). Foi un tremendo acon-

tecimento no mundo, e os USA  víronse

obrigados a traballar a toda máquina

para igualalos. Os rusos tamén puxeron

o primeiro animal (a cadela Laika) e o

primeiro home (Yuri Gagarin) no es-

pazo.

Os americanos centraron todo o esforzo

en poñer o pé na Lúaantes que os ru-

sos, polo simbólico que sería cara a opi-

nión pública do mundo enteiro.
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ualitaria.

eis: local,

e Nodos Na-

nar as acti-

arán a cola-

fecciona-

etarios,

ara prepa-

ntas per-

soas como sexa posíbel miren a través dun teles-

copio, tal como fíxoo Galileo hai 400 anos. As 100

horas de Astronomía terán lugar entre o 2 e o 5

de abril de 2009.

Inclúen dous días laborais durante os cales se

organizarán actividades en centros escolares de

todo o país e xornadas de portas abertas en cen-

tros de investigación, e unha fin de semana, na

que se organizarán multitude de actividades de

todo tipo en museos, planetarios, mesmo na rúa.

Un dos proxectos emblemáticos propostos con-

siste en repetir a experiencia de Erastótenes e de-

terminar conxuntamente o radio da Terra con-

tando coa participación de centros escolares re-

partidos por todo o territorio. É unha experiencia

moi sinxela de realizar e tremendamente educa-

tiva para os alumnos.

A experiencia conxunta debe realizarse un

mesmo día por parte de todos os centros que de-

sexen participar.

A data elixida é o xoves, 26 de marzo de 2009, e

se queres que o teu centro participe deste

evento a nivel nacional podes pre-inscribilo nun

formulario que atoparás, ao igual que outras in-

formacións,  na páxina web:

http://astronomia2009.es

pensar na

o o centro

o. O grego

de Samos

u que  os

raban

sol, pero

e fixo

Tería que chegar o Re-

nacemento para que

Copérnico dese coa

idea do heliocen-

trismo (a terra xira

arredor do sol), e Ke-

pler descubrira que as

órbitas eran elípticas,

e non circulares.

O desenrolo científico acelerado,

aplicado ás armas, que se deu na II

Guerra Mundial, preparou o rápido

camiño para a conquista (ou polo

menos, a visita) do espazo polo ser

humano, nunha acelerada carreira

científica e política.

O século XX viu un desenrolo vertixi-

noso da Astronomía. Os telescopios

chegaron a unha precisión nunca

pensada, e a ciencia rachou moitos

moldes anteriores.

A Teoría da Relatividade de Eins-

tein explicou o Universo como un

ente en expansión. A idea do Big-

bang ou orixe a partires dunha partí-

cula ínfima, impúxose, así como con-

ceptos como a materia escura ou bu-

ratos negros.

Comprobouse que había milleiros de

galaxias, e que o noso Sol é periférico

na nosa galaxia, composta de miles de

millóns de estrelas coma el.

A idea do home coma centro do cos-

mos rachaba xa definitivamente.

Durante os anos 60, os rusos ían en

xeral por diante nesta carreira. Aterra-

ron a primeira sonda na lúa, coas pri-

meiras fotos da parte oculta (1959),

enviaron outras a Venus (1966) e

Marte, tiveron a primeira muller cos-

monauta (1963) e o primeiro paseo

espacial (1965). Mais a morte do seu

xenio espacial, o enxeñeiro Koroliev,

retrasounos na conquista da Lúa.

Os americanos puxeron a Neil Arms-

trong sobre o noso satélite en 1969,

diante das teles de todo o mundo.

Agora ían por diante, polo menos no

aspecto máis mediático. Os rusos re-

nunciaron a ir á Lúa, polo grande

custo e porque xa non serían os pri-

meiros en chegar...

No ano 1975, o acoplamento espacial da

nave  Apolloamericana e a soviética Soyuz

puxo  simbólico fin a esta tola carreira. 

Ambos países gastaran moitísimos cartos só

por ir diante do rival. Pero esta disputa dei-

xou moitos descubrimentos e tecnoloxía

novaque logo se aplicou á vida cotián (ma-

teriais novos, fotografía, comunicacións, co-

mida, informática...)

A exploración espacial prosegue, máis orien-

tada aos achádegos científicos, e á explora-

ción de lugares cada vez máis remotos con

sofisticadas sondas. 

As últimas misións a Marte ou mesmo o “tu-

rismo” espacial (para os moi ricos) son só un

punto e seguido nesta aventura do home e

o universo, máis descoñecido canto máis se

coñece.

O castelo de Chi-

chén-Itzá (México),

erixido seguindo

complexas referen-

cias aos astros e ás

estacións. É unha

mostra dos avanza-

dos coñecementos

astronómico dos

Maias.

A Pedra do Sol dos Aztecas, re-

pleta de signos astrais. Este pobo,

igual que outras civilizacións pre-

colombinas, atesouraban un

fondo coñecemento do cosmos,

mesmo recollido en escritos, des-

truídos polos conquistadores.

O século XX

presentación xeocéntrica

O Sputnik e Yuri Gagarin

O ruso Koroliev, xenio

dos foguetes; o paseo

de Armstrong pola Lúa,

e o despegue do Apolo

11, que o levou alí.

As teorías de Albert Einstein e outros cientí-

ficos mudaron o rumbo da Astronomía no

pasado século.

O Sistema Solar está formado polo Sol, os

planetas e os seus satélites que lles acom-

pañan, asteroides, cometas, meteoroides,

pó e gas interplanetario. 

Copérnico

Kepler

Galileo perfeccionou o incipiente te-

lescopio, e fixo descubrimentos clave

para a moderna Astronomía. A Igrexa

seguía crendo, e fíxoo por moitos

anos, na Terra como centro.

“Eppur, si muove” (e sen embargo, mó-

vese -a Terra-), disque dixo Galileo

cando a Inquisición o obrigou a rene-

gar das súas teorías, encarcerándoo.

os EE.UU.

ra espacial,

xio mundial.

principio.

o espazo, o

endo acon-

USA  víronse

máquina

én puxeron

Laika) e o

in) no es-

do o esforzo

que os ru-
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O debut de Martino Porconi.
Autor:  Xosé Antonio Neira Cruz

Editorial: Galaxia. Árbore Musicontos

Interesante proxecto editorial que
baixo o nome de musicontos pre-
tende contaxiar os lectores máis no-
vos coa maxia dos contos lidos e escoi-
tados xunto coa da música (interpre-
tada pola Real Filarmonía de Galicia)
que serve para ambientar a narración
oral do texto. Trátase dun coidado ál-
bum ilustrado onde o seu autor, Xosé

A. Neira Cruz, fai unha recreación do
conto tradicional de Charles Perrault
Os tres porquiños. Martiño Corrincho é
un porco facendeiro e traballador que
deseguida foi quen de asumir o seu
papel de irmán maior, responsabili-
zándose dos dous irmán máis peque-
nos Farruco e Perico aos que traballar
non lles gustaba demasiado. Pero co
que non contaba Martiño era coa sor-
presa  que lle tiña gardada o destino
cando a súa aldea foi visitada polo fe-

roz lobo Fungón, o Soplador. Será
anos máis tarde e dende a distancia,
cando Martiño, a piques de saír á es-
cena da Scala de Milán como o Signor
porconi, o tenor revelación do mo-
mento, lembre cunha mestura de sen-
timentos os sucesos vividos. Especial

relevancia teñen as co-
loristas e vivas ilustra-
cións de Federico Fer-
nández, constitúen o
complemento plás-
tico-visual deste vo-

lume concibido para o goce da lectura
acompañada do lirismo da música de
Les illuminations, de Benjamín Britten
e da Sinfonía nº 9 en Mi bemol maior
Op. 78, de Dimitri Shostakovich.�

Alba Piñeiro

O porco tenor
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máis, os nosos son tempos nos
que medra o virtual. A fronteira
entre experiencia real e ficción é
tenue. Escoito conversas de ra-
paces que contan mil e unha ba-
tallas que viviron no videoxogo e
os comentarios son tan “pro-
pios” como se as vivisen en
carne propia. Xa o dixo Lenin, “a
imaxinación está máis perto da
realidade que o raciocinio”.
EEssttee  éé  uunn  lliibbrroo  mmooii  ffrraannccóóffiilloo..  
A cultura francesa é unha das
fontes fundamentais do saber de
Occidente. Ser francófilo está pa-
sado de moda pero o Século das
Luces foi o viveiro no que se ela-
borou o pensamento moderno.
OOss  4455  rreellaattooss  eenntteennddiiddooss  ccoommoo
uunn  ccoonnxxuunnttoo  ppooddeenn  ccoonntteemm--
ppllaarrssee  ccoommoo  uunn  ddooccuummeennttoo  ssoo--
bbrree  aa  iinnttrraahhiissttoorriiaa  ddoo  sseexxoo??
A constante sexual estaba xa pre-
sente en anteriores libros meus.
Penso que o sexo segue a ser ex-
cesivamente privado. Eu re-
cordo o meu avó contando his-
torias de alto contido erótico con
grandes doses de humor diante
de nós, que eramos cativos.
Hoxe pensamos que o tradicio-
nal era non falar de “asuntos de
cama” pero ben puido ser ao re-
vés, que iso de ocultar os “peca-
dos” sexa relativamente recente.
AA  lliitteerraattuurraa  ggaalleeggaa,,  ttrraaddiicciioonnaall--
mmeennttee,,  sseemmpprree  llllee  ccoonncceeddeeuu  uunn
lluuggaarr  pprriinncciippaall  aaoo  hhuummoorr  ee  áá  iirroo--
nnííaa..  MMaanntteennssee  eessaa  tteennddeenncciiaa??
A cuestión é que nestes tempos
de mundialización, o fenómeno
tamén chegou ao humor. Hai un
modelo estándar e pérdese o
xeito propio dos galegos de rir e
de facer rir. Nas letras galegas
boto en falta a retranca mais re-
coñezo que é difícil de plasmar
unicamente en palabras.�

tionábel e interésame que os lec-
tores se cuestionen a veracidade
de moitas cousas que nos dan
por exactas nos nosos días. É
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se vexa que tiñan vida sexual,
que cometían erros... Nietzsche
non só filosofaba, tamén comía
e tiña fantasías eróticas.
CCaannddoo  uunn  ffaallaa  ddee  hhiissttoorriiaa  ppaarreeccee
qquuee  hhaaii  uunnhhaa  oobbrriiggaa  ddee  qquuee  ttooddoo
oo  qquuee  ssee  ccoonnttaa  éé  rreeaall..  CCoommoo  ssee
eennccaarraa  oo  xxooggoo  rreeaalliiddaaddee--ffiicccciióónn
ccoonn  eessaa  rreeggrraa  ttáácciittaa??
Os datos reais fan verosímiles os
relatos. É máis doado que o lec-
tor entre no xogo que propoño e
unha vez atrapado, caia na dú-
bida de se o que le pasou ou non.
Ademais, toda verdade é cues-

César Lorenzo Gil
Á parte de escritor, Xosé Luís
Martínez Pereiro (A Coruña,
1959) é humorista gráfico, caza-
dor de libros de segunda man e
artista plástico. A verdade como
mal menor (Galaxia) obtivo o
Premio Repsol-YPF de Narra-
tiva Breve 2008.
VVoosstteeddee  ccuuaalliiffiiccoouu  eessttee  lliibbrroo  ddee
rreellaattooss  ccoommoo  uunn  ddiivveerrttiimmeennttoo  llii--
tteerraarriioo..
Toda a miña narrativa ten ese
cualificativo porque escribo para
pasalo ben e busco compartir
eses bos momentos cos que me
queiran ler. Non son coma al-
gúns escritores que fan descan-
sos entre obras “magnas” para
esribiren obras menores.
CCoommbbiinnaa  oo  rreellaattoo  bbrreevvee,,  ttaann
aapprreecciiaaddoo  nneesstteess  tteemmppooss  ddee  vvee--
lloocciiddaaddee,,  ccooaa  rreeffeerreenncciiaa  aa  mmooii--
ttaass  ffoonntteess  eerruuddiittaass,,  nnoonn  ffaacciill--
mmeennttee  aacccceessííbbeeiiss..  SSoonn  ccoommaa
pprraattooss  mmooii  ssooffiissttiiccaaddooss  ppeerroo
sseerrvviiddooss  mmooii  ccoonncceennttrraaddooss..
O que ocorre é que constrúo os
meus textos dun xeito desorde-
nado, aos poucos. Cando podo.
A falta de tempo obrígame a non
poder escribir textos longos, que
requiren de disciplina e rutina.
De aí que sexan curtos. Se non ti-
vese que “parcelar os praceres”
gustaríame escribir novelas ao
xeito de P.G. Wodehouse ou
Tom Sharpe. En canto aos datos,
ás veces son coma condimentos
para os relatos. Constantemente
recompilo anécdotas e curiosi-
dades coa idea de incluílos nun
relato. Outras veces unha cita
inspira unha historia.
CCaalleess  ssoonn  aass  ssúúaass  ffoonntteess??  AAxxúúddaaoo
aa  iinntteerrnneett??
Non me fío da internet porque se
perde a referencia do que bus-
cas. Non hai o contraste necesa-
rio. Prefiro os libros. Frecuento
moito unha libraría de vello que
hai na Coruña. Teño encontrado
auténticas marabillas en libros
aparentemente anódinos. Hai
tempo atopei un mecanoscrito
caseiro dun filósofo italiano que
resultou ser un curso por corres-
pondencia do Partido Comu-
nista do 1949. Aparece nun re-
lato deste libro, pero para facer
un xogo de palabras entre a voz
loroen italiano e loro en galego.
Noutras ocasións, o que les nun
libro lévate a ler outros e así, no
que eu chamo “hipervínculo
pola vella” que é bastante máis
distraído que o feito no ordena-
dor. Aínda así recoñézolle valor á
internet. Hoxe podemos ler “en

liña” moitísimos textos da Bi-
blioteca Francesa, por exemplo,
algo imposíbel hai 15 anos.
CCaall  éé  oo  eessttíímmuulloo  ddaa  ssúúaa  eessccrriittaa??
Levo anos escribindo o mesmo
tipo de texto. Relatos cun pouso
histórico que combinan datos
reais e documentados con cou-
sas imaxinadas. Este libro, por
exemplo, está moi relacionado
cos anecdotarios franceses dos
séculos XVII e XVIII, que se escri-
bían para criticar persoeiros fa-
mosos. A min gústame humani-
zar personaxes históricos, que

X. L. Martínez Pereiro, escritor

‘Nietzsche tamén tiña fantasías eróticas’

OOss  sseeuuss  tteexxttooss,,  ááss  vveecceess,,  aabbuussaann
ddoo  ppoolliittiiccaammeennttee  iinnccoorrrreeccttoo..
Esaxero algunhas parvadas
para ver como funcionan, se
provocan algunha reacción
esaxerada. Pero tamén reco-
ñezo que me corto bastante. A
corrección política é un xeito
de censura, e vimos varios ca-
sos onde houbo persecucións
públicas irracionais. Escribir
sobre unha violación non con-
verte o escritor nun violador,
por exemplo. Eu estou en de-
sacordo cos autores que só
buscan provocar por provocar
para aumentaren a súa difu-

sión. Mais, ás veces, só fai falta
ser un tanto ambiguo para ga-
ñar inimizades. Recordo unha
vez que un dos meus editores
me deu un toque para que mi-
rase de cambiar un texto por-
que me metía moito cos ho-

mosexuais. Unha sociedade
que non admite o humor está
apodrecida.
SSoonn  ppaarreecciiddooss  ooss  ttiippooss  ddee  hhuu--
mmoorr  dduunnhhaa  vviiññeettaa  ggrrááffiiccaa  ee  dduunn
rreellaattoo??
Para nada. Nin o xeito de che-
gar ao lector nin os modos para
facer rir. Cada linguaxe ten os
seus elementos e, no meu caso,
van por camiños distintos.
VVoosstteeddee  ccoollaabboorroouu  eenn  CCaann  sseenn
ddoonnooee  oouuttrraass  pprrooppoossttaass  ddee  rree--
vviissttaass  hhuummoorrííssttiiccaass..  QQuuee  ooppiinnaa
ddoo  ppaannoorraammaa  aaccttuuaall??
A Retrancaten un nivelazo. Bos
colaboradores e unha intere-

sante escolla de temas. O único
que me molesta é que veña con
tan poucas páxinas.
QQuuee  eessttáá  aa  lleerr  aarreessttoorraa??
Estou até a cintura coa novela
Un encargo difícil,de Pedro Za-
rraluki, un autor que me gusta
bastante. Perto de min sempre
hai libros do brasileiro Rubem
Fonseca e do estadounidense
Steven Saylor, que creou un
dos meus personaxes favoritos,
o detective Gordianus, prota-
gonista dunha serie de novelas
de intriga-humor que se desen-
volven nos tempos da Repú-
blica de Roma. �

‘Escribir sobre unha violación non fai dun un violador’

’’A corrección política é un
xeito de censura e vimos
varios casos onde houbo
persecucións irracionais”

’’Interésame que os lectores
se cuestionen a veracidade
de moitas cousas
que nos dan por exactas”
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vilización capitalista do homo
industrialis) non resulta tan do-
ado de repoñer como os obxec-
tos que o home crea, o patrimo-
nio natural é, sinxelamente, in-
substituíbel. Esta sedimenta-
ción das historias, aliaxe á que
hai que engadir todo o fondo de
biblioteca (hemerote-
ca e filmoteca) que no
autor foi deixando o
tempo, non deixa de
ser paralela á que na
novela se produce en
canto á ucronía. Ao
lector vaille resultar
moi complexo diluci-
dar se a acción ficcio-
nal transcorre no futu-
ro próximo, nun tem-
po algo máis afastado
aínda, se se está come-
zando a producir ou xa
se está producindo, in-
clusive desde hai tem-
po. Maneira de impli-
car o lector nun proceso de re-
flexión imprescindíbel.

Velaí que Costa norte/ZFK
ben pode ser definido como un
parque temático do futuro en
clave de novela. Nesta nada

crítica

CULTURA.32.

Tabela das letras. FFIICCCCIIÓÓNN¬¬  
� OO  xxaarrddíínn  ddaass  ppeeddrraass  fflloottaanntteess.. M. Lourenzo. Xerais.

� OO nneennoo  ddoo  ppiixxaammaa  aa  rraaiiaass.. John Boyne. Faktoría K. 

� TTrraass  ddoo  ssoollppoorr.. Haruki Murakami. Galaxia. 

� AA  cchhuuvviiaa  ddoo  mmuunnddoo..  X.M. Pacho Álvarez Galaxia.

� DDee  vviivvooss  ee  mmoorrttooss..  Xulio Alonso. Ir Indo. 

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN ¬¬    
� AA  ccoorrppoo  aabbeerrttoo.. Manuel Rivas. Xerais.

� HHiissttoorriiaa  ddee  OOuurreennssee.. Marcos Valcárcel. Xerais.

� VVoonnttaaddee  ddee  nnaacciióónn..X. L. Barreiro Rivas. Difusora.

� AAnnttii  nnaattuurraa..  María Xosé Queizán. Xerais.

� CCaaddeerrnnoo  ddee  nnoottaass..  J. Marinhas del Valle. A Nosa Terra .

Non hai máis que botar unha
ollada ao xénero futurista, ao ti-
po de historias: distopías, ucro-
nías, sintopías, utopías.., o máis
común é que nos presenten so-
ciedades trau-
matizadas por
unha hecatom-
be mundial,
despois da cal
todo será distin-
to. Ora ben, o
problema xa
non se formula exactamente en
que as previsións de futuro se-
xan así de negras. Máis ben, o
auténtico problema consiste en
saber interpretar en que chanzo
do futuro estamos xa, por se fose
posíbel artellar algún tipo de es-
tratexia que nos librase. E tal vez,
novelas como esta Costa nor-
te/ZFKque agora Borrazás nos
deixa, resulten fundamentais na
toma de conciencia da xente.  

Na “Nota do autor” que pe-
cha o libro, Borrazás fai un pe-
queno repaso de como se foi
xestando a novela. Desde
“2045” (Narradio, Xerais, 2001)
onde o protagonista recorre á
produción para autoconsumo
e así fuxir da malsá atmosfera
exterior e da estrutura de domi-
nación política. Logo “ZFK”, re-
lato édito (2004)  na revista San
Xoán,de Carballo, onde xa apa-
recen moitas personaxes e si-
tuacións desta novela. E a re-
portaxe (2005) para A Nosa Te-
rra sobre o treito industrial que
vai desde Arteixo á Coruña.
Deixando de lado outras histo-
rias que foron chegando, o cer-
to é que o camiño sempre é o
mesmo, parece que só sabe-
mos construír para destruír e o
que destruímos (en nome da ci-

tamén é reflexiva (tempo hai
para temas moi de Borrazás,
como os metaliterarios) e ta-
mén é analítica. Unha novela
atrevida, na que o meirande
traballo e logro se establece na
neutralización do eixo tempo-
ral, de xeito que o futuro se su-
xire como presente e o presen-
te como futuro.

Mais, o lector necesita, en-
tre catastrofismo, caos e pesa-
delo anticipado, algún descan-
so, algún punto de respiro. Pa-
pel que cumpre satisfactoria-
mente o sexo. As relacións se-
xuais (e sentimentais, tamén a
desnaturalización chega aí), o
sensualismo, ten unha salien-
tábel presenza; útil tanto para
iso como para reivindicar un
comportamento humano
máis acorde coa súa natureza
animal, natural e intelectual:
humana. 

Desde o punto de vista for-
mal tamén se observa certa
vontade transgresora, no caos
que revela o índice e se traduce
no discurso, por exemplo, e al-
gunha outra pinga por aquí ou
acolá, algún xogo de palabras,
algunha ocorrencia brillante.
Mais non tanto que o lector se
sinta estrañado, pola contra,
debe sentirse envolvido, inter-
nado. E tamén é unha pena
que Borrazás non se decida al-
go máis a facer poesía, ou a le-
var máis adiante as reflexións
ás que chega, porque o discur-
so, na súa faciana de verbaliza-
ción, resulta mellorábel, tanto
no plano estilístico como no
mesmo léxico. Tendo en conta
a natureza híbrida do discurso,
isto tamén pode ser debido aos
diferentes graos de reflexión e
traballo a que o autor someteu
as diversas partes da novela.
Unha novela que é debate, de-
bate a dous, e por iso as prota-
gonistas centrais son dúas, un-
ha vella e unha moza, con dife-
rentes graos de humanidade.
Debate  tráxico ente dous sím-
bolos, entre dous tempos, en-
tre a realidade e unha posíbel
esperanza: a de que comece-
mos a tomar en serio a destru-
ción do planeta como algo que
xa está sucedendo.�

Xosé M. Eyré

Marga Romero

Do que nada se sabe non se
pode ter memoria. A ig-

norancia vive e non cuestiona
verdades absolutas como a gra-
za divina dos caudillos, os axus-
tes de contas entre familiares e
veciños como motivo da repre-
sión“entre irmáns” na Guerra
Civil, unha xusta cruzada católi-
ca e patriótica ou a existencia
dun pobo elixido de deus. A có-
moda  ignorancia non compli-
ca a vida,  hai cousas das que é
mellor nin saber, terra que
cómpre non remoer aínda, que
agoche ósos de seres queridos
ou terra de tan lonxe en Haifa,
Beer Sheva ou Tel Aviv de Pales-
tina roubada. A memoria non
lle interesa a quen non condena
o franquismo, a quen lexitima o
réxime israelí. É doado ama-
rrarse á palabra democracia
cando convén e esquecer que o
sionismo é unha forma de racis-
mo e que a gran traxedia do po-
bo palestino comezou coa fun-
dación do Estado de Israel en
1948. É doado deixarse atrapar
pola idea de que os palestinos
son terroristas fanáticos relixio-
sos que veñen ao mundo mo-
rrer pola súa causa e darlle a ra-
zón aos xudeus, as grandes víti-
mas do holocausto nazi, e es-
quecer que as vítimas só son ví-
timas. Que lle pode ofrecer a
pobre Palestina ao mundo,
fronte a un Israel poderoso que
recibe armas dos EE UU? Pales-
tina nunca terá un Spielberg
que traslade as imaxes do ex-
terminio do seu pobo ao cine-
ma. Hai quen esquece que Ha-
mas gañou as eleccións lexis-
lativas no 2005 e que en febrei-
ro en Israel os integristas xu-
deus e ultrasionistas consoli-
darán o seu poder nun Estado
de Israel no que a poboación
árabe israelí seguirá sen derei-
tos. Para (re)construír Palesti-
na, a súa verdadeira historia, é
preciso ter memoria e terra.�

(RE)CONSTRUÍR
PALESTINA

’’

NARRATIVA.

A hecatombe
xa está
sucedendo

Costa norte / ZFK
AAuuttoorr::  Xurxo Borrazás.

EEddiittaa::Galaxia.

’’Que lle pode ofrecer a
pobre Palestina ao mundo,
fronte a un Israel
poderoso?”

compracente novela (na que
tampouco faltan certos mo-
mentos de humor acedo ou
mesmo de romanticismo) de-
nunciase a construción do
Porto Exterior da Coruña co-
mo un desastre froito da esqui-
zofrenia capitalista pola espe-

culación e a constru-
ción enfermiza. Neste
pesadelo, nesta pre-
monición ou aviso, a
deshumanización é
total e a actual estrutu-
ra de dominación e
control deveu nun ca-
os absoluto, no cal as
campás de illamento
antimagnético que cir-
cundan o epicentro,
Carballo, lembran o
inferno dantesco, aín-
da que Borrazás é máis
de Matrix que do poe-
ta italiano. O discurso
verbalízase entre a pri-

meira persoa e a terceira, entre
a pretensión de obxectivismo e
a perspectiva brutal da confe-
sión do inconfesábel. Velaí en-
tón unha novela que avanza
entre o descritivismo, mais que

’’O meirande
logro é a
neutralización
do eixo
temporal,
de xeito que
o futuro se
suxire como
presente
e o presente
como futuro”

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

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

Xurxo Borrazás visto por Calros Silvar.
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bras”… Buarque vai tecendo to-
da unha rede de referencias que
conectan o mundo da ficción e
o da existencia material, reve-
lando por unha banda, a nosa
dependencia dun relato que lle
outorgue sentido á existencia e,
por outra, a febleza da identida-
de así adquirida. En certo senti-
do, dinos, vivimos dentro da lin-

guaxe, condenados a
ser os personaxes que
nós mesmos deseña-
mos. 
Mais, alén de xogos
metalingüísticos, existe
un nivel de lectura que
lle permite á novela,
paradoxalmente, esta-
belecerse como estado
de conciencia da reali-
dade de calado. Non
existe unha representa-
ción clásica de clima
social, mais si unha
gran presenza da uni-
formización da socie-

dade actual. A descrición de Bu-
dapest é tan absolutamente
neutra e despersonalizada que
podería estar sacada de calque-
ra guía de viaxes (de facto, pare-
ce que así foi elaborada) e os
únicos detalles que sobresaen
apelan á eslamiada paisaxe in-

CULTURA.33.

O nome de Chico Buarque asó-
ciase inmediatamente á bossa
novae á renovación da música
popular brasileira. Non embar-
gante, sería un erro confundir
Budapest coas
vacilantes in-
cursións na lite-
ratura doutras
figuras do pop.
Buarque, malia
que pouco co-
ñecido aquí ne-
sa faceta, é o autor de varias no-
velas e obras teatrais que xa lle
outorgaron un certo papel no
universo literario do Brasil. De
facto, esta novela foi galardoada
co prestixioso premio Jabuti
–talvez o mais importante da-
quel país– que conta con gaña-
dores da altura de Jorge Amado,
Clarence Lispector ou Nélida
Piñón, por poñer só algúns
exemplos ilustres. O lector de-
catarase rapidamente de que
non é ambición literaria o que
lle falta a esta novela.

Budapest narra a historia
dun ghost writer, un deses escri-
tores anónimos, autores de tex-
tos que outros publicarán baixo
o seu nome. Unha escala forzo-
sa de avión na capital húngara
provoca nel unha tal fascinación
pola lingua maxiar que, a partir
dese momento, aprender hún-
garo se converterá nunha obse-
sión que propicia o desdobra-
mento, o desexo de mergullarse
nunha outra cultura, a paixón
por querer transformarse nou-
tra persoa. O narrador e prota-
gonista, Jose Costa, regresa a Bu-
dapest, onde mantén un ro-
mance con Kriska, a muller que
lle ensina a falar a lingua ambi-
cionada. Todo o que segue é un
labiríntico xogo de espellos de-
formantes e retratos duplos: Río
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CONTADELIBROS.
A catro mans

A porta de Mayo, de Gonzalo
Moure e Tina Blanco, é unha
novela de pescuda de material

para unha no-
vela. A busca
dun persona-
xe entre histó-
rico e mítico, o
templario
irlandés
Patrick O’Ma-

yo, é o pé desta historia que vai
atravesando séculos. A
tradución é de Santiago Jaure-
guizar. Edita Xerais.

Andel de ‘Nume’

Toxosoutos publica dous novos
títulos da colección ‘Nume’. A
cova da mariña,de Pilar García
Cardamas, é un relato a medias

fantástico a
medias realis-
ta que exalta
valores
como a ami-
zade, o
compromi-
so e a loita
pola vida.
Cachiños
do meu

cerne,de Fuco Paz Souto, é un
conxunto de 12 relatos de
carácter intimista. Moitos deles
son autobiográficos e tratan so-
bre a infancia. 

Gonsar en curto

Camilo Gonsar, falecido recen-
temente, viu en vida o seu
derradeiro libro publicado até

agora, Relatos
completos.
1961-1995.
Manuel Forca-
dela fai o
prólogo e o
propio autor
distribúe os

textos seguindo criterios temá-
ticos e cronolóxicos. Nestas pá-
xinas está recolleito todo o ima-
xinario literario do autor,
personaxes que pasan e están
case sen posta en escena. Edita
Galaxia.�

de Xaneiro reflicte Budapest,
Kriska reflicte a esposa brasileira
de Costa, Vanda, que, por súa
vez, se reflicte nunha súa xemel-
ga idéntica… A existencia hún-
gara de Jose Costa –que non tar-
dará en mudar en Zsoze Kósta–
acaba por ser un reflexo da súa
vida no Brasil, aínda que o lector
axiña captará a dificultade de
distinguir entre unha
imitación e unha imita-
ción da imitación. 

Porque o certo é que
Budapest nos fala da
delgada liña que separa
a nosa percepción do
real da realidade crea-
da pola linguaxe. Costa
escribe, para un ale-
mán afincado en Río,
unhas falsas memorias
que se converten en
best-sellere o presunto
autor acaba crendo
que a súa auténtica
biografía é a contida
nese libro. Vanda namórase do
alemán tras a lectura do libro, ig-
norante de que o verdadeiro au-
tor é o seu home. Este, entre-
mentres, imaxínaa lendo a bio-
grafía apócrifa e sente que “de-
vecía polo instante en que Van-
da sucumbiría ás miñas pala-

ternacional presente en calque-
ra lugar do mundo. O protago-
nista, nos seus paseos pola cida-
de di que “virei á dereita, pasei
por Kodak, por Benneton, por
C&A”; no hotel, pon a tele e “co-
mezaba unha película con co-
ches patrulla, cun policía branco
e outro negro”; en fin de ano, ta-
mén a través da omnipresente
televisión, asiste a “espectáculos
pirotécnicos en Moscova, Ate-
nas, Berlín, aquilo parecíame to-
do igual”… Do estandarizado
panorama das sociedades de-
senvolvidas só destaca como
elemento xenuíno a lingua –da
que se namora o protagonista–
mais… non quedamos en que é
a linguaxe a responsábel desa
colosal ficción na que vivimos
inmersos?

Por outra banda, calquera
lector esixente detectará graves
problemas de verosimilitude a
medida que avanza no libro. En
principio, semella que o autor
se deixou levar pola mesma ob-
sesión compulsiva do seu per-
sonaxe, permitíndose entrar en
determinadas situacións e cir-
cunstancias que resultan exce-
sivamente forzadas e que me-
noscaban a credibilidade do re-
lato. Non obstante, hai varias
razóns que deben alentalo a
continuar a lectura.

En primeiro lugar, a minu-
ciosidade con que se tece a ante-
riormente citada urdime de alu-
sións á confusión entre linguaxe
e realidade. O pormenorizado
relevo que se lle concede a este
tipo de detalles orixina un vigo-
roso armazón expresivo que dá
peso á novela. Trátase dun bas-
tidor esencial para a compren-
sión da historia e por iso o seu
paciente e meticuloso desenvol-
vemento afástase do anecdóti-
co. En segundo lugar, o empre-
go do tempo, que pode parecer
ambiguo e caprichoso, vén da-
do non pola cronoloxía, senón
pola conciencia do narrador,
que se erixe en única referencia
do relato: en ningún momento
saímos da súa mente, polo que a
dimensión temporal do que su-
cede queda sempre subordina-
da a aquilo que o preocupa en
cada oportunidade e non á line-
aridade da anécdota. Final-

Grial,das dez publicacións hispanas máis solicitadas  nos EE UU. Un

estudo promovido pola Asociación de Revistas Culturais de España e a Uni-

versidade de Stanford, realizado polo profesor Adán Griego, sitúa a revista

galega de cultura entre as máis pedidas polas bibliotecas universitarias es-

tadounidenses. Actualmente está presente en 40 universidades dos Esta-

dos Unidos e en seis asociadas. “O gran desafío dos próximos séculos é si-

tuar a cultura galega nos espazos da globalización”, din os responsábeis

dende a Editorial Galaxia.�

’’Unha novela
por enriba da
media, resolta
con destreza
e honradez,
perfecta
para agradar
a un amplo
público”

Amor
e linguaxe

Budapest
AAuuttoorr::    Chico Buarque.

TTrraadduucciióónn::  Ramón Nicolás.

EEddiittaa::Faktoría K.

Chico Buarque.

>>>
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que resulta difícil resistirse á
tentación de deixar-que-os-
cativos-se-acheguen-onda-
nós, adultos que devecemos
por establecer empatía cun pa-
sado vivencial recuperado. Ta-
refa doada de reivindicar mais
non tanto de asumir. Dificulta-
de engadida ao meritorio reto
dos responsábeis deste icono
sonoro, “Pelogato 24”, que
reuniu ao seu carón a tanto
persoal para dar cun disco tan
dixeríbel como fluído. Ú-lo
mérito deste sabio sintetizar?,
sen dúbida, na facultade de
asociar a cada un dos partici-
pantes cun seu cometido con-
creto, renunciando a protago-
nismos individuais en aras de-
se espíritu colectivo que anima
este rexistro, plural mesmo no
decisivo soporte que facilita es-
ta edición de luxo, pois hai oca-
sións nas que a administración
sí é sensible a iniciativas de evi-
dente interese social -–neste
caso, Consellería de Cultura e
Deporte e Universidade de Vi-
go. Ou acaso cómpre reparar-
mos na importancia da can-
ción infantil cara ao futuro do
noso idioma?�

X.M. Estévez
www.pelogato24.com

materializada nun total de tre-
ce composicións máis un rela-
to, o “Conto da Muiñeira de
Chantada”, reproducido se-
gundo críbel historia que con-
dicionaría o xermolar de tan
asentado tema tradicional, vi-
venciado por un ocasional
elenco de actores que deron en
mergullarse na fantasía inhe-
rente aos seus destinatarios.

E esta é precisamente unha
das características do CD, a va-
riedade de voces que se suceden
na interpretación dun reperto-
rio tradicional, ben que rescata-
do de cancioneiros coma os ela-
borados por Dorothe
Schubart e Antón San-
tamarina. Na interpre-
tación, colectivos coma
Fuxan os Ventos ou
Leilíason tan só algun-
has mostras deste tra-
ballo ateigado dunha
enorme manchea de
nomes propios na súa
elaboración, coma os
de Paulo Nogueira e
Magoia Bodega na dirección
musical e produción artística.
En canto á temática do reperto-
rio, é de agradecer ese espíritu le-
do non sempre perceptible na
canción infantil, pois a miúdo os

mente, un desenlace es-
pléndido –na liña do nouveau
roman– que, até certo punto, lo-
gra xustificar os excesos nos que
se incorre previamente e que re-
dunda no sentido último da
obra. 

Para que non falte de nada,
Budapesté tamén unha fermo-
sa historia de amor, posúe hu-
mor e – aínda que en certas pa-
saxes semella un pouco erráti-
ca– é rica en anécdotas. Unha
novela por enriba da media, re-
solta con destreza e honradez,
perfecta para agradar a un am-
plo público. Aos máis e aos me-
nos esixentes.�

Manuel Xestoso

Entre o ermo de repertorio in-
fantil do que adoece a nosa edi-
ción musical, sobrancea este
disco colectivo, que non por
carencia xeral
salienta con va-
lor propio, se-
nón xustamen-
te polo que de
seu posúe este
ambicioso proxecto multime-
dia. Producido pola Asociación
de Gaiteiros Galegos, evidén-
ciase o mérito deste veterano
colectivo na procura das perso-
as acaidas para dar con este tra-
ballo complexo á par que sin-
xelo, lúdico e por suposto evo-
cador do paraíso perdido que
foi a infancia de cadaquén, xa
que tanto o libreto coma o
DVD contextualizan a xénese
do repertorio cantado. Así, o
lector-espectador pode recre-
arse por exemplo no mundo
dos xogos, que de cativos pro-
curabamos cal recurso libera-
dor e creativo. Síntese que xa
en forma de letra e música é

nosos cantos predispoñen aos
cativos cara a un mundo adulto
no que axexa unha previsible vi-
da máis responsábel. Neste ca-
so, pola contra, o oínte pode di-
vertirse coas “25 mentiras”, así
como con personaxes tan reais
como imaxinarios, verbigracia :
“A vaca marela” que canta “con
acento de mulata brasileira”,  “O
señor don gato” que resucita lo-
go do seu paramento, ou  “Xan
de outeiro” acompañado de
animais . Tamén se deixan es-
coitar cantos corais, non só pola
diversidade vocal rexistrada se-
nón tamén polo seu propio

contido textual, patente
en temas coma “O con-
de cego”, personaxe
central dun relato com-
partido. Daquela, con-
viremos en que amais
de diversión tamén hai
certa trama nalgún te-
ma destas “Cantigas e
xogos para nenos”, se-
gundo subtítulo da pro-
dución.

Asemade, como queira que
o ben feito ben parece, a edi-
ción patentiza o agarimo co
que foi realizado o proxecto,
pois  con tan completo libreto
e atractivo envoltorio, abofé

crítica

O CORDEL.
O Ollo Público
2008.

Dirixe: Fernando Vilaboa.

Na sección literaria publícanse
poemas de de Edgar Allan Poe e
Pierre Louis, así como un relato

de Felipe
Senén. Xosé
Antonio
Cidre escribe
sobre
arquitectura;
Xosé Anxo Vi-
las escribe so-

bre música; Marta Méndez so-
bre escultura; Xavier Moreda
sobre gastronomía e Óscar
Suárez, sobre cinema..

A Xanela
Nº 26. Outono do 2008.

Coordena: Suso Torres

Edita: AC Eira Vella de Betanzos.

Na sección literaria repítense os
poemas inéditos de Marta
Dacosta que no anterior núme-
ro sufriran alteracións na

maqueta. Ta-
mén se inclúe
a banda dese-
ñada de Vítor
Tizón. Xosé
Mª Veiga e Xo-
án Sobrino vi-
sitan a

parroquia de San Fiz de Monfe-
ro. Xesús Torres Regueiro recor-
da os irmáns Picallo, homenaxe-
ados no 2008.

Grial
Nº 179. Xullo-setembro do 2008. 

Dirixen: Vítor Freixanes e Henrique

Monteagudo.

Edita: Galaxia.

Prezo: 12 euros

Inclúese unha homenaxe e un
texto de Valentín Arias. Anxo Lo-

renzo, Xaime
Subiela, Bieito
Silva, Burghard
Baltrusch e Án-
gel López anali-
zan a situación
de futuro do ga-

lego. Hakan Casares e Henrique
Monteagudo entrevistan o
experto en planificación lingüís-
tica Dónall Ó Riagáin. �

’’A edición
revela
o agarimo 
o que foi
realizado
o proxecto”

O Festival de Jazz da Coruña fai 25
anos.Do 15 ao 31 de xaneiro, os es-

cenarios e clubs da cidade acollen

unha nova edición dunha das citas

co jazz máis relevantes do país. Serán

dez os concertos que terán lugar

neste festival,  que destaca pola aper-

tura á outra beira do Miño, coa pre-

senza do lisboeta Zé Eduardo Unit
[na foto] ou co concerto que darán

estudantes das escolas superiores de

música da Coruña e Porto.�

MÚSICA.

Paradiso
infantil

Pelogato 24
AAuuttoorr:: Varios. 

EEddiittaa::Pai - Música.

Algúns dos participantes en Pelogato 24: Magolla e Ana; Leilía [abaixo] e Migallas [á dereita]

>>>
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Marcos Valcárcel, Pen Galicia
2009. O xurado do PEN Galicia

2009 decidiu, por unanimidade, en-

tregarlle o premio ao escritor e his-

toriador ourensán, pola súa defensa

da liberdade de expresión e de opi-

nión a través do blog As uvas na so-

laina e o seu traballo desenvolvido

na cidade de Ourense e en todo o

país, a prol da promoción e difusión

da literatura galega. Seralle entrega-

do en Compostela.�

CULTURA.35.

tadounidense Catherine Opie.
Un Guggenheim que, por certo,
sorprende primeiro pola súa pe-
quena escala fronte aos enor-
mes edificios de apartamentos
cos que convive na Fifth Avenue
e tamén pola súa  imaxinativa fi-
gura, en contraposición con eses
mesmos blocos de luxo, mais ta-

mén escasísimos en requinta-
mentos arquitectónicos.

Nas salas percorremos o tra-
ballo fotográfico que vai dende
1991 até a actualidade.
Con dous grandes ei-
xos temáticos: retratos
e autorretratos, por un-
ha banda, e arquitectu-
ras e paisaxes, por ou-
tra. Foron os primeiros
os que lle deron sona
internacional, retra-
tando as comunidades
transgenderdos USA,
mulleres masculiniza-
das ou directamente
hormonadas, mais en
calquera caso novos ti-
pos de persoas de
identidades sexuais
transfonteirizas e en-
ganosas, e das que, por
certo, forma parte a propia ar-
tista. Nese grupo encádrase ou-
tra serie posterior, Domestic,na
que documenta o fogar de pa-
rellas lésbicas cos seus cativos. E
hai logo unha, moi interesante,
serie de grandes polaroids feitas

co artista Ron Athey, onde pre-
valecen cuestións como o sa-
dismo, a doenza ou o corpo ta-
tuado. Pola banda das paisaxes

e as arquitecturas, Opie
fotografa dende nós de
autoestradas até Mi-
ni–Malls(pequenos su-
permercados de estra-
da), mais nese eido as
mellores series, para
min, son Icehouses,
grandes extensións ne-
vadas punteadas de ca-
setos coloristas e afas-
tados e a serie Surfers,
onde os puntos negros
dos traxes de neopreno
xorden dun mar e un
ceo azul e bretemoso.
No imprescindíbel Bro-
oklyn Museum, perfec-
to mesmo por non estar

nas rotas dos turistas, hai agora
unha grande exposición tempo-
ral dos ben coñecidos artistas
británicos Gilbert and George,
coas habituais e coloristas fotos-
vidreiras, con eles dous arrodea-
dos de homes novos e a falar de-
les mesmos como esculturas vi-
vintes, ou da relixión, a prostitu-
ción, das flores ou das feces. Ar-
tistas, como xa se sabe, impres-
cindíbeis nun vademecum de
homoerotismo ilustrado do sé-
culo XX. 

Tamén a negritude ten un
mostra propia nestes días neste
museo, cun proxecto en proce-
so titulado The Black List Project
e onde se fotografa o who is who
da negritude afroamericana.
Mais a xoia da visita resulta ser
as salas do Centro de Arte Femi-
nista e, sobre todo, a grande
obra do canon feminista do sé-
culo XX titulada The Dinner
Party, 1974-1979 de Judy Chica-
go. Unha magnífica e celebrati-
va cea cunha gran mesa corrida
en forma de triángulo e cos ser-
vizos en porcelana con formas
de vulvas e flores, cálices de ouro
e mantelarías individualizadas e
bordadas en dourados cos no-
mes e emblemas de 39 grandes
mulleres da historia. No chan
cerámico atópanse inscritos en
prata outros nomes máis até
reunir nese banquete a 1.038
nomes de mulleres da historia
da humanidade. A instala-

Dos USA procede a palabra que-
erque é, digámolo así, un termo
de última xeración nas refle-
xións e estudos en torno ao xé-
nero e a sexualidade. Primeiro
foi o feminismo, logo viñeron os
estudos gais e lésbicos e agora o
“queer” (raro, torcido, mari-
cas...). O queeré un pensamento
mestizo que abrangue moitas
disidencias: de xénero principal-
mente, máis tamén outras co-
mo a raza e que avoga por iden-

tidades sexuais esvaradías e mu-
tábeis fronte a conceptos ante-
riores (homosexualidade, hete-
rosexualidade, etc.) que eran en-
tendidos como fixos e estancos.
Agora no Guggenheim de Nova
York está unha grande exposi-
ción antolóxica dunha das refe-
rencias plásticas dos queer:a es-

ANOSATERRA
15-21 DE XANEIRO DE 2009
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Roteiro queer
por Nova York

Diversas mostras
LLuuggaarr::    Guggenheim, Brooklyn Mu-

seum e galerías de arte contemporánea

de Chelsea, NY.

DDaattaass::  Xaneiro do 2009.

Joanne, Betsy & Olivia, Bayside, New York, 1998, Catherine Opie. Cortesía da artista e

de Regen Projects, Los Angeles.

’’Este
Guggenheim
sorprende
pola súa
pequena
escala fronte
aos enormes
edificios de
apartamentos
cos que
convive na
Fifth Avenue”

>>>
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crítica

crofilme que serve como docu-
mento no caso da desapariçom
da obra original.

A obra de Pinent flutua entre
a admiraçom e imitaçom dos
grandes mestres do cinema (ex-
perimental) e a vontade de rup-
tura com eles; avoga pola ex-
tinçom dos “velhos dinossáu-

rios” “para deixar às no-
vas geraçons mais es-
paço de movimento,
sem carregar coa lousa
e o deslumbramento
dos seus nomes”, se-
gundo as suas próprias
palavras, mas nom po-
de evitar adicar Música
visual en vertical(1999-
2000) ao cineasta e teó-
rico Jean Mitry ou co-
memorar o 50º aniver-
sário do clássico do ci-
nema de apropriaçom
A Movie (Bruce Con-

ner, 1958) com Film Quartet /
Polyframe. As primeiras pelícu-
las de Pinent som simples, claras
e singelas: Mi primer 35mm
(1995-1997) ironiza sobre o seu
próprio título, ao nom ser mais
que umha tira de película de 8
mm colada sobre outra transpa-
rente de 35 mm; 20 dedosé um-
ha compilaçom das pegadas di-
gitais do autor, imprimidas no
interior do fotograma e tingidas
de cores cálidas; Puzzle 750
(1999-2000) está construída coas
siluetas que as peças dum que-
bra-cabeças deixam no celuloi-
de após aspergi-las com pintura;
e Música visual en vertical,

Antoni Pinent passou polo CGAI
corunhês em Dezembro para
impartir um curso de “Cinema
sem cámara”, ocasiom que
aproveitou para mostrar umha
dezena das suas películas ma-
nufacturadas, realizadas nos úl-
timos dez anos. Ocasiom única,
por outra banda, porque Pinent
é um tanto remisso a projectar a
sua obra, até agora só vista frag-
mentariamente em festivais e
mesmo baixo seudónimo. 

Por que esta remissom,
quando os prémios à sua última
película, Film Quartet / Polyfra-
me(2006-2008), no festival de
Lucca e na Semana de Cinema
Experimental de Madrid, ava-
lam o seu labor como cineasta?
Porque até agora Pinent ainda se
considerava um criador imatu-
ro; porque esta perpétua busca
da sua própria voz ou afám de
perfeiçom lhe fai montar e re-
montar e refazer continuamen-
te as suas películas, nunca satis-
feito co resultado. De feito, as
obras que pudemos ver no CGAI
nom som definitivas: o próprio
autor as considera como obras
em curso, sempre vivas e cam-
biantes. (Como exemplo: a ver-
som de Film Quartetpremiada
em Lucca difere da montage
oferecida na Corunha).

Todas agás umha: Giocon-
da/Film (1999), que conta co
privilégio de encontrar-se depo-
sitada nos selectivos Anthology
Film Archives de New York, co-
fundados por Jonas Mekas, é
umha película acabada e, devi-
do à sua própria estrutura, nom
modificável. Para realizá-la, Pi-
nent projectou umha image do
quadro de Leonardo, a tamanho
real, sobre umha série de tiras de
película virge de 35mm, que
ocupariam o espaço real da pin-
tura, para logo colar as tiras se-
guindo umha orde descendente
e de esquerda a direita. O resul-

quenos e circulares á altura do
espectador, un a carón do ou-
tro, como dous aneis de casa-
dos. Na parede de fronte e a
grande altura un oco cuns ba-
rrotes, a modo de xanela dun-
ha cadea. O meu acompañan-
te e máis eu poñémonos, tal
como pedía o artista cubano
estadounidense, diante deses
espellos para reflectirnos e
amosar a unión de dúas perso-
as. Mais axiña un descobre no
espello, e ás súas costas, que
está pechado nunha cadea,
por mor da fiestra de cárcere
feita por Gober. Daquela, eses
afectos proxectados polo
azougue rebotan sobre nós,
sen posibilidade de saír. Nós
nese “cárcere de amor” que
cantara San Juan de la Cruz.�

Xosé M. Buxán Bran

ción é unha alfaia recha-
mante de sedas, dourados e ce-
rámicas brillantes que celebra o
sexo feminino.

O PODERÍO DE CHELSEA.O barrio in-
dustrial de Chelsea, no que con-
viven as sedes dos grandes em-
porios galerísticos internacio-
nais cos talleres de reparación
de coches ou de mensaxería, dá
conta exacta do inmenso pode-
río empresarial da cidade en
materia de arte contemporá-
nea, xa que as infraestruturas e
dotacións desas galerías non só
rivalizan cos museos de arte
contemporánea de NY senón
que mesmo os superan con cre-
ces. Seguindo con este particu-
lar roteiro queertopo co italiano
Sandro Chia que amosa en
Charles Cowles Gallery pinturas
de gran formato de mozos soli-
tarios e semiespidos de ar es-
morecente e melancólico entre
grosas pinceladas. Nesa mesma
senda iconográfica atópase o
artista canadiano nado en 1977
Paul P. que amosa na Daniel
Reich Gallery  pequenos debu-
xos, gravados e acuarelas de
adolescentes nus entre brumas
e brétemas, en escenas indeter-
minadas de épocas imprecisas,
representación máis próximas
aos devezos amatorios do XIX
que aos tempos dos chats e o ci-
bersexo.

Moito máis interesantes e
contemporáneas resultan as
fotografías vintage do suízo
Karlheinz Weinberger (1921-
2006) en Anna Kustera. Peque-
nas fotos en branco e negro a
cabalo entre o fetichismo e o
documental, entre o obsesivo e
segredo, realizadas nos anos 60
e 70 e onde se retrata a homes
nus ou vestidos de rockers, con
todas a parafernalia e comple-
mentos grupais. Un fotógrafo
secreto e amateur,  só descu-
berto como artista outsider e
bizarrenos últimos anos.

Conclúo este percorrido ar-
tístico queer na Andrea Rosen
Gallery que acolle unha extra-
ordinaria instalación de Ro-
bert Gober e Félix González
Torres. Velaí un enorme cubo
espacial case baleiro. Nunha
das paredes, dous espellos pe-

tado na pantalha é umha suces-
som abstracta de cores, texturas
e mesmo sons, pois ao cobrir
com images o espaço reservado
para a banda sonora produze-
se durante a projecçom um som
sintético duro e repetitivo (de aí
que, cum toque de humor que
tamém assoma noutras obras
suas, Pinent remate a
fita co seguinte crédito:
“image e som: Leonar-
do da Vinci”).

O procedimento é
mui similar ao de Mo-
tion Picture (La Sortie
des ouvriers de l’usine
Lumière à Lyon)(1984),
do cineasta austríaco
Peter Tscherkassky,
quem imprime umha
image da película dos
Lumière citada no títu-
lo sobre tiras de película
de 16mm. Pinent con-
fessa que quando fijo a sua Gio-
condadesconhecia a obra de Ts-
cherkassky. Contodo, as diferên-
cias som notáveis: 35 mm (que
permitem um maior segmento
do quadro em cada fotograma)
contra 16 mm (que, pola contra,
permitem umha maior du-
raçom para o mesmo espaço vi-
sual); cor contra branco e negro;
umha icona da pintura contra
umha icona do cinema; som
contra silêncio... Gioconda/Film
é umha versom temporal, diná-
mica e sonora dumha pintura
estática e muda; é umha leitura
sintetizada (de arriba a abaixo,
de esquerda a direita); é um mi-

O Blanco Amor fotógrafo, no Ver-
bum de Vigo. A ollada do desexo.

Obra gráfica 1933-1973 recupera a

obra fotográfica do escritor ouren-

sán, tanto na súa vertente máis crea-

tiva e estética como a súa memoria

histórica en imaxes (a amizade con

autores coma Rafael Alberti e García

Lorca, os políticos Manuel Azaña ou

Indalecio Prieto...). Estará no Museo-

Casa das Palabras de Vigo até o 15

de febreiro.�

’’A súa obra
flutua entre
a admiraçom
dos grandes
mestres
do cinema
(experimental)
e a ruptura
com eles”

>>>

Eduardo Blanco Amor.

CINEMA.

O cinema
manufacturado
de Antoni Pinent

>>>

Karlheinz Weinberger, Männerakt,

circa 1975. Fotografía B/N Vintage. Cor-

tesía de Estate of Karlheinz Weinberger

e Anna Kustera Gallery, NY.

Mitch, 1994, de Catherine Opie. Corte-

sía da artista e de Regen Projects, Los

Angeles

Antoni Pinent.
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anulación dos aboríxenes mes-
tizos, os que conformaron a
“Xeración Roubada”, arrinca-
dos das súas familias e confina-
dos en colexios relixio-
sos (o primeiro minis-
tro de Australia pediu
perdón por este feito o
ano pasado). 

Con estes elemen-
tos, poderíase facer un
drama épico impor-
tante, pero no seu lu-
gar prefiriu tomar o
rumbo da taquilla por
medio dun cóctel no
que se mezclan ele-
mentos experimenta-
dos de Historias de
África (ese achega-
mento da sensibilida-
de feminina ao nativo,
que non deixa de agochar un
que-bo-é-o-home-branco) ou
de vellos western de mandas
de gando e bos e malos ben de-
finidos. É un mundo de homes
bravos, seguramente co fin de
que brille nidiamente Nicole
Kidman, para armar a parella
perfecta do sexual vaqueiro
sen afeitar e cheirando a va-
cún, e a lady británica que, no
fondo, posúe a fortaleza da rai-
ña Victoria. Perfecto para que
se biquen no mesmo solpor
que acollera en outro tempo a
Rett Butler e Scarlett O’Hara. 

Como é norma deste tipo de
películas, o espectador deixase
levar (qué outra cousa podería

facer?) e disfruta co devalar da
historia, por camiños previs-
tos, tópicos e sabidos, onde
non hai sorpresa, nin pulso; sa-

be o que agarda detrás
de cada secuencia, e
sabe tamén que a fil-
mación do que vai vir
é fermoso, ben foto-
grafado, colorido; os
bos van trunfar, e os
malos serán castiga-
dos na forma prevista
desde o principio, e
Nicole Kidman deslu-
mará co seu xeito de
Grace Kelly aínda des-
pois de pasar tres días
desaparecida no de-
serto máis terríbel de
Australia. 
Probabelmente, al-

guén con criterios diferentes
aproveitaría a ocasión para fa-
cer unha historia real de Aus-
tralia, un país que desenvolveu
unha importante industria do
cine nos anos de posguerra, ou
narrar outra épica distinta, pe-
ro Luhrmann, un home que fai
anuncios preciosos para Cha-
nel, tamén ten o seu dereito a
mostrarnos fotografías anima-
das. O resto é adobo para facer
o prato máis presentábel.

PROPOSTA: Mirar de levar
con tempero a costa de xanei-
ro, xa que nos din que estamos
nunha crise de moita impor-
tancia.�

J.A. Xesteira

que reproduz umha partitura
musical colada ao longo da pelí-
cula, cria a sua iconografia e rit-
mo a partir do pentagrama e a
elegante forma das notas que
dançam na pantalha. 

O seu cinema complica-se
com Film Quartet, na que a sin-
geleza minimalista dá passo a
um elaborado trabalho de inves-
tigaçom das capacidades do fo-
tograma: este deixa de ser a uni-
dade mínima de articulaçom
para converter-se num espaço
com infinitas possibilidades de
fragmentaçom e colage. Nel, o
autor pega fotogramas fragmen-
tados de películas que vam da
industrial Singing in the Rainà
experimental Wavelength (Mi-
chael Snow, 1967). O resultado
sonoro e visual, barroco e agres-
sivo, nom é para qualquer.�

Alberte Pagán

Unha regra non escrita afirma
que cando se destaca dunha
película como mérito principal
a súa fotografía, é que a pelícu-
la non vale nada. E non é certo,
o cine, como arte ten o seu sus-
tento, precisamente, na foto-
grafía, a pases de 24 cada se-
gundo, para nos dar a sensa-
ción de movemento real. Iso
non quere dicir que se poida
sustentar unha película so-
mentes con fotogramas. Esta
historia épica, que bebe nos
clásicos dos anos trinta, aque-
las grandes producións de es-
tudo da Metro o a Century, con
paisaxes pintadas de truca e
solpores vermellos, ten, a estas
alturas unha fotografía poten-
te. Tamén é o único xeito de
poder ver Australia máis alá

das estampas turísticas (ao que
axuda ese mareante travelling,
en movemento de boome-
rang, tan querido dos manipu-
ladores dos ordenadores de
efectos visuais). 

Baz Luhrmann, director an-
típoda que se puxo de moda
con aquel divertimento de
Moulin Rouge, desenvolve este
proxecto a meirande gloria do
seu país-continente, e funda-
menta a historia en tres patas: a
épica da gandeiría e dos gran-
des territorios, coa súa dureza e
desmesura; a parte que lles to-
cou da Segunda Guerra Mun-
dial, coa invasión xaponesa
nos territorios de Darwin; e a

Xelís de Toro

As bombas non son o úni-
co que gaña as guerras, é

preciso tamén un dominio so-
bre a linguaxe, sobre do que se
fala e de como se fala do que
se fala. Israel mata sobre o te-
rreo e trata de conseguir un
dominio total das palabras
usadas para falar sobre os seus
actos de matar e oprimir. Un
dos maiores éxitos lingüísticos
de Israel é lograr que se defina
a Hamas como terroristas
mentres que o mesmo adxec-
tivo non se utilice para carac-
terizar o seu exército.

Mais se hai algo ante o que
hai que quitar o seu sombreiro
é a maneira na que os sionistas
tratan de acalar calquera crítica
contra Israel, acusando os críti-
cos de antisemitas. Con este
fantástico xogo de linguaxe
identifican os defensores de Is-
rael e a súa política racistas con
todos os xudeus; nada pode
haber máis lonxe da realidade
e nada pode ser máis aldraxan-
te para os xudeus mesmos. A
creación do Estado de Israel en
Palestina non foi unha idea
que suscribiran en absoluto to-
dos os xudeus, de feito moitos
estiveron en contra desde o
principio. Conto entre as mi-
ñas amizades polo menos ca-
tro xudeus, só dous pensan
que a creación do Estado de Is-
rael foi unha boa idea e todos
son moi críticos co tratamento
dos palestinos e o constante
roubo de terras.

Cando un crítica as atroci-
dades que comete o exército is-
raelí non está sendo antisemi-
ta, está sendo antisionista. O
sionismo é a ideoloxía nacio-
nalista que medrou canda os
nacionalismos europeos a fi-
nais do século XIX e principios
do XX. Eles tamén querían un
pobo, unha terra, unha fala,
simplemente esa terra xa tiña
pobo. �

esGAZA
’’

Eles tamén querían un pobo,
unha terra, unha fala,
simplemente esa terra
xa tiña pobo”

’’

’’Con estes
elementos,
poderíase
facer un
drama épico
importante,
pero no seu
lugar prefiriu
tomar o
rumbo da
taquilla”

O audiovisual desembarca en Fantasporto 2009.Un dos máis destaca-

dos festivais de cinema de Portugal, Fantasporto, dedicaralle un apartado

especial á cinematografía galega na edición deste ano, que se desenvolverá

do 16 de febreiro ao 1 de marzo. Entre os filmes que se achegarán a cidade

figuran Pradolongo, de Ignacio Vilar, Rafael, de Xavier Bermúdez; Eloxio á dis-

tancia, de Felipe Vega; O espírito do bosque, de David Rubín e Xoán Carlos

Pena; A noite que deixou de chover, de Alfonso Zarauza e Pedro e o Capitán,

de Pablo Iglesias.�

Hugh Jackman e Nicole Kidman en Australia.

Unha épica
demasiado
tópica

Australia
DDiirreeccttoorr::  Baz Luhrmann.

EElleennccoo::Nicole Kidman, Hugh Jackman,

Joel Edgenton, Jack Thompson, Bryan

Brown e David Wenham.

Nicole Kidman nun intre de Australia.
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CREASE A BIBLIOTECA EDGAR ALLAN

POE. O proxecto máis ambicioso
é o de Edicións do Cumio: a edi-
torial crea este ano unha colec-
ción especial, Biblioteca Edgar
Allan Poe, con catro títulos tra-
ducidos por Susana Rodríguez
Barcia, e ilustrados por Fino Lo-
renzo. "A súa figura deixou pe-
gada non só no simbolismo
francés ou nos escritores vitoria-
nos, senón que, durante todo o
século XX, foi froito de homena-
xes tanto na literatura como no
cine, a música e a pintura", di un
portavoz da editorial. "200 anos
despois do seu nacemento, a
súa vixencia segue presente".

O primeiro título en saír, pre-
visto para comezos de marzo, é
Os crimes da rúa Morgue, o
agromar do xénero detectives-
co da man do investigador Au-
guste Dupin. O segundo, O es-
caravello de ouro: ao atopar un
abraiante escaravello e un mis-
terioso pergamiño, William Le-
grand decide buscar o tesouro
do capitán Kidd. Despois virá
Un descenso ao Maelström, e o
cuarto volume incluirá os rela-
tos "A máscara da morte ver-
mella", "A verdade sobre o caso
do señor Valdemar", "O ma-
nuscrito achado nunha bote-
lla", e "Sombra".�

Lara Rozados
Publicara Xerais en 1997, na co-
lección Xabarín, As aventuras
de Arthur Gordon Pym, unha
novela que parte da catástrofe
para situarnos na loita dun ho-
me contra si mesmo. A tradu-
ción, a cargo de Alberto Aven-
daño, mereceu o Premio á Tra-
ducción do Ministerio de Cultu-
ra, 2000, e fixo que o libro entra-
se na Lista de Honra do IBBY.
Dez anos despois, a editora pu-
blicou, tamén traducido por
Avendaño e na mesma colec-
ción, O escaravello de ouro e
outros contos. 

E editorial Urco botou a an-
dar o ano pasado regalándolles
aos seus socios unha tradución
d'O corvo realizada por Tomás
González Ahola, cos debuxos de
Gustav Doré. "Para min foi un
soño cumprido", afirma Gon-
zález Ahola, "e para a editora foi
a mellor escolla, non paramos
de reimprimilo. É o autor que
me introduciu no mundo da li-
teratura fantástica, e O corvofoi
un reto". A tradución respecta
os esquemas métricos e rítmi-

cos do que elaborou a Teoría da
Composición. "É un autor moi
respectado", afirma tamén,
"edítase, fálase del, adáptase a
soportes non literarios... Aínda
que en certos círculos académi-
cos é considerado un autor de
segunda, e a literatura fantástica
como un subxénero". González
Ahola observa tamén que bai-
xou moito o coñecemento des-
te autor. "Antes era moi reco-
mendado no ámbito educativo,
e agora aos rapaces xa non lles
soa. Pero debería recuperarse:
tivo unha influencia decisiva,
non só no ámbito da literatura
fantástica, senón tamén como
crítico e teórico literario". 

Varias traducións celebran
o bicentenario de Edgar Allan Poe

Un autor fantástico

Xosé Miranda

O s demiños, demachiños ou demouchiños son seres di-
minutos que se poden fabricar indo á media noite a un

lugar ermo, onde non se escoite cantar galo nin galiña, levan-
do sangue de galiña negra, e firmar alí un Pauto co Demo.
Choqueando despois un ovo de galo negro no sobrazo nace
un demiño ou demo pequeno. Unha vez nados métense os
demiños nunha caixiña, xa sexa un alfineteiro ou un agullei-
ro, e dáselles un pouco de azougue e unhas limaduras de fe-
rro. O demiño obedece en todo ó posuidor da caixiña e cum-
pre os seus desexos, por imposibles que parezan. Tamén se
obteñen demiños doutro xeito. Se se pon un pano de mesa
virxe sobre un fento a noite de San Xoán, pola mañá aparece
cuberta de demiños. Obsérvense dúas cousas: algúns son de
orixe humana, outros átanse aos seres humanos mediante
unha operación máxica. Son demos familiares, microscópi-
cos, invisibles, maliciosos, errantes, aliados das bruxas, cau-
santes de meigallos e enfermidades. Son os artífices dos ruí-
dos inexplicables, dos fenómenos estraños, capaces mesmo
de coarse na comida ou no cuspe para dentro do corpo. Di-
cirlle a alguén: tes os demachiños, é tanto como dicirlle que
está doente, enmeigado ou embruxado. “Nunha casa de
Valboa, en Vilar de Ortelle, Pantón, pasaban cousas que non
se explicaban. Todas as noites as ventás e as portas non dei-
xaban de trastear. Os donos da casa chamaron a Manolo da
Eirexe, que era o sancristán e andaba sempre metido cos
santos. Manolo armouse antes de baixar. Foi á sancristía e
colleu, ás escondidas do cura, a estola que el usaba para estes
mesteres de esconxurar e para outras cousas. Foi á casa, cea-
ron e foron todos para a cama. Manolo deitouse cos donos,
na mesma cama os tres. Ata aquí todo ben. Pero nada máis
pechar os ollos, tamén comeza a música das portas e as ven-
tás. Contaba o Manolo que ó sentir o ruído, el rezaba a esta-
ción, e o ruído desaparecía. Ó parar de rezala e quedar todos
calados, volvía a música. E así toda a noite. Golpes e rezo. «Se
non chego levar a estola, non sei que pasaría». Tan pronto al-
biscou o día colleu o camiña da Eirexe sen ollar atrás. «Se me
pican, non boto gota de sangue». E era un home que tiña an-
dado a todas as horas da noite”.

Fan pautos con algúns homes, raramente, e concéden-
lles unha forza esaxerada, sobrehumana. Un ano antes da
súa morte os homes que fixeron pauto cos demouchiños re-
ciben a visita destes, que lles comunican a data da súa morte
e aproveitan a ocasión para “impoñelos”. Nesta imposición
o home ten que entregar unha peza do propio corpo, que
pode ser un dedo, unha orella, un ollo, poñamos por caso. O
Meigallo e o Tangaraño son demachiños que se meten no
corpo das persoas, probablemente mandados polas bruxas,
e que lles causan enfermidades. Obsérvase que uns demi-
ños causan males físicos, outros males psiquicos, se é que
ambos se poden separar, que seguramente non. En calque-
ra caso, os demiños son propiamente os entes que causan a
posesión diabólica e constitúen un segundo tipo de demos
na imaxinación popular. �

OS DEMIÑOS
’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’Fan pautos con algúns
homes, raramente, e
concédenlles unha forza
esaxerada, sobrehumana”

Edgar Allan Poe naceu en Boston

o 19 de xaneiro de 1809, e mo-

rreu corenta anos despois en Bal-

timore. Viviu na primeira metade

dun século convulso que xeraría

algunhas das obras máis impor-

tantes da literatura. Poe conden-

sa en si o espírito romántico, a re-

novación da novela gótica, a

mestría no relato curto, a inven-

ción do xénero detectivesco, ou

a emerxencia da ciencia ficción. 

Poe foi o punto de partida do

simbolismo francés, do surrea-

lismo, da ciencia ficción... A súa

pegada resultou fonda en Bau-

delaire, Verlaine, Rimbaud,

Proust, Mark Twain, Melville,

Dostoyevski, Kafka, H. P. Love-

craft, Guy de Maupassant, Oscar

Wilde, Conan Doyle, Nabokov,

Nietzsche, Thomas Mann, Jules

Verne, Jorge Luis Borges, ou Ju-

lio Cortázar. E mesmo na cultura

popular (cinema, televisión,

banda deseñada ou música), o

pouso do bostoniano segue

presente, dende os cadros de

Gustav Doré até Ravel, Rachma-

ninov, Lou Reed ou o heavy.�

De Baudelaire ao gothic metal

’’Antes era moi recomendado
no ámbito educativo,
e agora aos rapaces xa non
lles soa”

[Tomás González Ahola]
Tradutor.

KHOKOLOTTE
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Manuel Xestoso
Recunca no Salón Teatro, por
terceira vez, a Noite de reis do
CDG. A montaxe de Quico Ca-
daval non se conforma con ba-
ter todas as marcas de venda de
entradas na tempada da súa es-
trea, senón que continúa a ter
unha extraordinaria demanda:
o teatro segue a encherse todos
os días. Co único cambio no
elenco de Anabell Gago por Re-
beca Montero –agora de xira
con A boa persoa de Sezuán–,
esta versión da comedia de Sha-
kespeare demostra que o mila-
gre de atraer público é posíbel.
Como se explica este éxito nun
contexto en que o habitual é
laiarse pola falta de interese dos
posíbeis espectadores?

Quizais a interpretación
máis sensata sexa a de que esta
Noite de reisé unha versión fei-
ta a base de escoitar ao público
sen renunciar á calidade. Cada-
val sabe ben como respiran os
espectadores galegos e por iso a
súa aproximación a esta come-
dia combina a irreverencia co
máis absoluto respecto aos pro-
cedementos creativos de Sha-
kespeare, na procura do ‘clási-
co’ que se precisaba aquí e ago-
ra. Certo que os puristas senten
coma unha navallada en carne
propia os considerábeis blo-
ques de texto shakesperiano
dos que Cadaval prescindiu ou
a deriva presuntamente choca-
lleira que toma a obra nesta
montaxe. Mais eses mesmos
puristas son quen mellor debe-
ran coñecer cales eran argucias
do autor inglés. De entre o pou-
co que sabemos do Bardo, que-
da constancia de varios proce-
dementos habituais nel e nou-
tros dramaturgos isabelinos.
Variaba a caracterización dos
personaxes en función dos ac-
tores que os representaban, coa
fin de aproveitar mellor o seu ta-
lento; mesmo transformaba os
argumentos segundo os cam-
bios de elenco. Modificaba os
parlamentos segundo a au-
diencia á que estaba dirixida a
representación, no teatro ou na
corte. Satirizaba sucesos con-

cancións axudan a envolvelo
todo nunha atmosfera relaxada
que contribúe a subliñar a festi-
va e sinuosa sensualidade da
función.

É ese o Shakespeare que ne-
cesitaba o teatro galego? A esa
pregunta habería que retrucar
con estoutra: non quedamos en
que o que precisabamos era en-
cher as salas de espectadores? Á
vista da resposta do público a
resposta é, obviamente, si. Wi-
lliam Shakespeare, ademais de
autor, era actor e empresario te-
atral. Non é disparatado pensar
que aprobaría a proposta de
Quico Cadaval.�

dade do que quizais sexa o per-
sonaxe peor tratado por Sha-
kespeare en toda a súa obra.

En definitiva, todo o conflito
de identidade sexual está dirixi-
do á chanza, mais sen perder de
vista a complexidade dos perso-

temporáneos cos que o público
estaba familiarizado. Probaba
escenas que ampliaba, reducía
ou, sinxelamente, eliminaba
consonte a reacción positiva ou
negativa dos espectadores. In-
sería coñecidas cancións popu-
lares… En definitiva, emprega-
ba todos os recursos que Cada-
val aplicou a Noite de reis. Can-
to ao hipotético desvío cara ao
choqueiro, poucos autores hai
que fagan un uso tan extenso do
lúbrico, do obsceno e do procaz
coma Shakespeare. Con certe-
za, se puidésemos presenciar
unha función no Globe de 1600,
decatariámonos de que o direc-
tor quedou curto, nese sentido,
fronte ao orixinal. 

SOBRE IDENTIDADES SEXUAIS. En con-
secuencia, a Noite de reis do
CDG esquece o romanticismo
morriñento habitual noutras
representacións para poñer no
seu centro o vigor sexual e a co-
micidade rápida. E o apropiado
do elenco contribúe a facer do
enredo unha broma críbel e di-
vertida. O espertar sensual da
Olivia interpretada por María
Bouzas axiña adquire unha
temperatura tórrida, rapida-
mente contaxiada ao, até ese
momento, inocente Sebastián
de Borja Fernández. Pico e Xan
Cejudo, nos papeis de Toby e
André, forman unha parella de
falcatrueiros difícil de mellorar.
A malicia máis cruel e, ao tem-
po, máis esmendrellante chega
cando se lles unen Susana Dans
–unha María tan pillabana co-
ma perversa– e o insuperábel
‘Festas’ de Vitor Mosqueira
(quiten o sombreiro). Os melin-
dres do Orsino de Marcos Co-
rrea acaban confundidos coa
ambigüidade sexual que lle pro-
pón a Violeta travestida en Ce-
sáreo (un detalle de xenialidade
por parte do director: na escena
final, Orsino móvese –equivo-
cadamente?– para abrazar ao
xemelgo masculino). O Malvo-
lio de Marcos Orsi, finalmente,
móvese entre unha fachenda ri-
dícula e unha dignidade vulne-
rada que capta moi ben a fraxili-

naxes. Neste sentido, só faltou,
talvez, explorar a verdadeira re-
lación de Sebastián con Anto-
nio. A ambientación italiana
–moi de moda, por certo, nas
montaxes shakesperianas in-
glesas–, a música en directo e as

Shakesperiano Cadaval
A versión de Noite de reis dirixida por
Quico Cadaval, un éxito con escasos
precedentes na escena galega, volve até
final deste mes ao Salón Teatro de
Compostela

’’Poucos autores hai
que fagan un uso tan
extenso do lúbrico, do
obsceno e do procaz coma
Shakespeare”

’’Todo o conflito de identidade
sexual está dirixido á
chanza, mais sen perder
de vista a complexidade
dos personaxes”

Susana Dans e Xosé Manuel Olveira 'Pico' en Noite de reis.

38-39 cultura.qxd  14/1/09  01:26  Página 3



? UERE SABER MÁIS?
memoria.museodomar.com
www.museodomar.com

ANOSATERRA
15-21 DE XANEIRO DE 2009

M.Barros

AA té o 1 de febreiro per-
manecerá no Museo
do Mar de Galicia,
en Vigo, o froito ex-

positivo que deu un dos proxec-
tos máis ambiciosos e pioneiros
que se teñen feito no país ao re-
dor do mar e da fotografía. Trá-
tase da mostra A memoria do
mare nela recóllese unha escol-
ma das máis de 4.000 imaxes
procedentes de arquivos fami-
liares que durante un ano foron
dixitalizadas polo país dentro da
iniciativa do mesmo nome. 

Naufraxios, temporais, cha-
lanas, buques, mariñeiros, a en-
trega dos cartos ás mulleres por
parte das mutuas de enviuva-
mento, as tarefas de reparación
de redes ou a recollida do apare-
llo, son só algunhas das fiestras
abertas que permiten achegar-
se, a través de protagonistas
anónimos, ás rutinas e os costu-
mes do que foi a vida do mar e

que dan conta, ao tempo, da ri-
queza da cultura mariñeira.

A fotografía familiar ten unha
dupla cara. Dunha banda pre-
sentase como unha propiedade
privada, en tanto que se trata de
fotografías persoais, mais dou-
tra, agocha algo de común e de
público. Como explica Paulo Ja-
blonski, comisario da mostra e
coordinador do proxecto “as fo-
tografías non son só recordos
máis ou menos sentimentais se-
nón que reflicten a historia visual
dun país e conteñen cantidade
de información e datos que
transcenden o ámbito privado”. 

EN 24 PARTES. Co obxectivo de sa-
car á luz e reunir nunha gran ba-
se de datos as fotografías de cen-
tos de mariñeiros e as súas fami-
lias espalladas por todo o litoral
de Galiza, púxose a andar en xa-
neiro de 2008 o xerme desta
mostra: o proxecto A Memoria
do Mar, baixo a coordinación de
Paulo Jablonski, Alberte Román

e o Museo do Mar de Galicia,
coa colaboración da Federación
Galega de Cofrarías de Pesca e o
apoio da Consellaría de Pesca.

Os técnicos do proxecto
percorreron durante meses 24
portos, onde mariñeiros e as
súas familias achegáronlles
miles de imaxes, que foron es-
caneadas no mesmo lugar, pa-
ra ser posteriormente devoltas
aos donantes. Contabilizouse

unha media de 157 fotos por
localidade. Eran imaxes garda-
das na casa, antigas unhas e
máis recentes outras, todas co
mar ou as súas xentes como
protagonistas. A máis vella está
datada en 1868 e foi realizada
polo fotógrafo catalán Ramón
Buch. A súa serie sobre o Baixo
Miño pertence na actualidade
a un coleccionista da Guarda.

Dixitalizáronse máis de
4.000 imaxes procedentes de
200 donantes. De cada unha
delas elaborouse unha ficha
técnica na que se indican os
datos básicos de localización

espacial e temporal, autoría e a
historia que levan asociada.

O inxente traballo de campo
materializouse nunha exposi-
ción artellada en tres bloques,
na web memoria.museodo-
mar.com, onde está aloxada a
base de datos e a que se pode
acceder de xeito gratuíto a todo
o compilado, e no libro O futuro
era inmenso. Memoria e foto-
grafía dun tempo en Terranova,
que se vén de editar e no que se
recollen as máis de 140 fotogra-
fías inéditas do maquinista de
buques Xosé Rodríguez, nas
que retratou a pesca en altura.

MA A INE.40.ZG

Unha mostra divulga o saber
e o patrimonio das vilas mariñeiras
a través das fotografías familiares
gardadas nas casas

A SOCIEDADE COSTEIRA

A memoria do mar gardada nunha cai
Concurso de redeiras. En Portonovo organizado polo Sindicato de Pesca en 1966. FONDO LEOPOLFO GONZÁLEZ AGIS Aparellando as betas (II). Os González Caamaño aparellando unhas betas

da Concha del Mar. Carnota, 1979.                                                         FONDO GONZÁLEZ CAAMAÑO

Mutua de enviuvamento. Entrega aos familiares dos náufragos da gamela Tres

Hermanas d’A Guarda, 27 de abril de 1949.                                             FONDO DO PÓSITO DA GUARDA

’’As fotografías familiares
conteñen datos que
transcenden o privado”

’’A máis vella está datada
en 1868 e foi realizada polo
fotógrafo catalán Ramón
Buch. A súa serie sobre
o Baixo Miño pertence,
na actualidade, a un
coleccionista da Guarda”
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mental, e ten unha ambición de
ser amosada posteriormente ao
público. Estes tres factores con-
verten A memoria do marnun
proxecto pioneiro en Galiza. 

Poucas veces un proxecto
destas característica implica
unha recollida global e nacio-
nal, persegue, máis alá da estéti-
ca da imaxe, o seu valor docu-

TRES PUNTOS DE VISTA DA MESMA RE-
ALIDADE. A exposición en mar-
cha, que percorrerán de xeito
itinerante toda a costa galega
durante o 2009, achégalle ao
espectador tres caras diferen-
tes da mesma realidade. O pri-
meiro apartado ‘Cos pés no
mar’, reflicte a presenza hexe-
mónica que durante séculos ti-
vo o mar nas vilas costeiras. O
mar e as rochas foron non só
fonte de recursos senón tamén
espazo de relación, de sociali-
zación e de aprendizaxe.

A segunda montaxe leva
por título ‘Do areal aos peira-
os’. Neste apartado os comisa-
rios dan conta a través das
imaxes do poder de transfor-
mación da costa polos seres
humanos, un proceso que se
inicia cunha primeira explota-
ción pesqueira que aproveita a
orografía da costa e que chega
até a actualidade cun relevo
totalmente modificado e
adaptado ás necesidades.

A última parte, ‘O mar mi-
rado’, repara no propio feito
de sacar fotografías. Se no sé-
culo XIX as imaxes tiñan un
carácter de escena, de paisaxe,
a medida que se achega á ac-
tualidade a foto vai penetran-
do no mar.�

MA AzG
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nha caixa de zapatos
Descargando leña dun galeón. As mulleres carretaban leña en padiolas desde o galeón a un bote e levábana a terra para un-

ha panadería. A madeira viña, segundo a doante, de Catoira. Praia do Cantiño, Illa de Arousa, 1958.                 FONDO ALBERTA POUSO DIOS

Como explican os autores, “a
desprofesionalización do fei-
to fotográfico, coa aparición
das primeiras cámaras acce-
síbeis economicamente,
converteu as tripulacións dos
pesqueiros en activos docu-
mentalistas dunha realidade
até daquela escasamente fo-
tografada”.

Coa súa Agfa Isola, o ma-
quinista de buques Xosé Ro-
dríguez tamén se converteu
sen querelo nun auténtico
cronista da vida a bordo dun
bacallaeiro nos bancos Terra-
nova, no tránsito da década
dos 50 aos 60. O mariñeiro,
aproveitando as horas de rela-
xación que lle permitía a súa
profesión e a súa posición
dentro da xerarquía do barco,
retratou un mar “escravo, lon-
xe da épica novelesca”, en pa-
labras dos autores do proxec-
to a Memoria do Mar.

As súas fotografías verte-
bran agora un dos piares do
proxecto: o libro O futuro era
inmenso. Memoria e foto-
grafía dun tempo en Terra-
nova, tamén coordinado por
Paulo Jablonski e Alberte Ro-
mán. Acompaña ás imaxes
unha entrevista co propio
Xosé Rodríguez, na que dá
conta do seu traballo, da vida

a bordo, dos momentos de
lecer ou do choque social que
sufrían cando deixaban atrás
as estrictas imposicións do
franquismo e chegaban a
portos de Canadá. Como ex-
plican os coordinadores “a
súa travesías vital e laboral
permite trazar cincuenta
anos de mar”.

No arquivo engrosado du-
rante os anos a bordo, figu-
ran toda unha serie de foto-
grafías das primeiras mareas
en parellas que permiten ex-
plorar como eran tres meses
de vida a bordo daqueles bu-
ques. A súa cámara detívose
nas manobras de pesca, no
procesado do peixe, nos tem-
porais, en Saint John’s e Saint
Pierre e na dureza das condi-
cións extremas nas que os
homes debía desenvolver o
seu traballo, que moitas ve-
ces rozaban o límite das ca-
pacidades humanas.

Nesa época, terra dentro,
a fotografía estaba reducida
ao ámbito profesional e non
acadara aínda o auxe e popu-
laridade que co tempo lle
chegaría. Sen vocación de
autoría, as fotografías tiradas
por Xosé Rodríguez presen-
tan un incuestionábel valor
documental.�

Xosé Rodríguez, un
‘reporteiro’ en Terranova

Terranova (Canadá). Dous mariñeiros na borda dunha embarcación conxe-

lada, en 1957.

Máis que unha característica dife-

rencial que nos arrede do resto de

Europa, “a importancia da cultura

marítima galega radica no feito de

que gran parte dela aínda segue

viva”, explica Paulo Jablonski. E

destaca o exemplo das embarca-

cións tradicionais. Mentres nou-

tros lugares este tipo de barcas re-

cicláronse en usos de lecer, aquí

seguen a empregarse para pescar,

para o que foron construídas. Ao

seu ver, “por Europa adiante teñen

certa envexa de que aquí poida-

mos facer traballo de campo coa

xente que atesoura todo ese patri-

monio no canto de arqueoloxía

da cultura marítima”.�

O mesmo que en Europa,
pero aquí segue vivo

Rastrando na dorna Maruja. Tío e sobriño mariscando a flote na Illa de Arousa en 1960.
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M. B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

HHistorias do home
peixe que atravesa
as augas montado
nunha barca cun

gorro encarnado, os xacios,
eses anfibios con forma huma-
na e as xespas e feiticeiras que
enganan os humanos compo-
ñen a cara mitolóxica e lenda-
ria das Terras do Miño, un es-
pazo declarado pola Unesco
Reserva da Biosfera.

Nela enmárcase a comarca
de Meira, onde se sitúa unha
das fontes do Miño, e que con-
serva un gran patrimonio natu-
ral, artellado ao redor dos recur-
sos fluviais e das fragas manti-

O libro está coordinado por
Adela Leiro e nel participan ade-
mais Mon Daporta Padín, Isaac
Pontanilla Pérez, Víctor M. Caa-
maño Rivas, Manuel Núñez Pé-
rez, Lucía Leiro Lois e Rafael Fer-
nández, entre outros.

No concello que lle dá no-
me a comarca sitúase a igrexa
do antigo Mosteiro de Santa
María de Meira, de estilo ro-

mánico Borgoñón, construída
a finais do século XII nas proxi-
midades do nacemento do Mi-
ño. O seu máximo esplendor
viviuno no século XII, ao unirse
á congregación de Castela, coa
creación da Escola Superior de
Filosofía, unha das cinco que
naquel momento existían para
a formación dos estudantes
que ingresaban na orden cís-

ter. Do antigo mosteiro, decla-
rado Monumento histórico en
1931, só se conserva un peque-
no tramo do claustro e a igrexa.

AS FERRERÍAS. Os ríos da comar-
ca desempeñaron durante
anos o labor fundamental de
mover os engrenaxes de todos
os enxeños que os veciños pu-
xeron en marcha para desen-

das nos espazos máis inaccesí-
beis das serras. Tamén existen
abundantes depósitos arqueo-
lóxicos, como os castros de Ri-
beira de Piquín e mostras de ar-
quitectura relixiosa.

A nova entrega da colección
As comarcas de Galiza, de Edi-
cións A Nosa Terra, repasa to-
da a riqueza natural desta co-
marca conformada polos con-
cellos de Meira, Pol, Ribeira de
Piquín e Riotorto. Os autores
do libro denomínana “de tran-
sición” entre a Terra Cha e as
Serra Orientais por “gozar das
características das dúas”. Así,
das zonas máis planas de Mei-
ra e Pol pásase a unha sucesión
de serras separadas polo val do
río Eo e os seus afluentes.

Meira, onde nace o Miño
Da alta montaña ao vales fluviais, a comarca
de Meira conserva un amplo patrimonio
natural e artístico que agora se repasa no
novo libro da colección ‘Comarcas de
Galiza’, de Edicións A Nosa Terra

MA A INE.42.ZG ANOSATERRA
15-21 DE XANEIRO DE 2009

COMARCAS DE GALIZA

Casa do avogado, en Lea, e [á dereita] a igrexa do antigo mosteiro de Santa María de Meira.   

Fervenza Pena dos Portelos, en san Xurxo (Ribeira de Piquín) nun afluente do Eo que baixa da aba oriental da Serra de Meira. O Pedregal de Irimia, a 800 m de altitude, é de orixe periglacial e unha das fontes do Miño [á dereita].

42-43 magazine.qxd  14/1/09  10:45  Página 2



ANOSATERRA
15-21 DE XANEIRO DE 2009

MA A INE.43.ZG

volver máis comodamente a
vida diaria. Entre eses enxeños
destacan por unha parte os
muíños, destinados a moer os
cereais, e por outra os batáns e
os mazos para traballar o ferro. 

No concello de Riotorto hou-
bo gran tradición de traballar o
ferro empregando este sistema
de mazos movidos por auga dos
ríos. Hai uns anos a ferrería de

Ferreiravella foi recuperada. Na
actualidade, alí desenvólvense
obradoiros artesanais de ferrei-
ros que se adican, especialmen-
te, a facer aparellos de campo.
Ademais do mazo, a área conta
con exposicións de traballos e
imaxes da rehabilitación. 

Á marxe das ferrerías, os ríos
seguen a xogar un papel desta-
cado dentro da oferta lúdica da
comarca. Dende o Eo, que a
atravesa de norte a sur, ao Miño,
pasando polos Pol e Lúa, o Rego
dos Areais, Torto e Rodil, case
todos os ríos de Meira teñen
acondicionadas nas súas beiras
áreas de recreo, con accesos,
mobiliario e zonas de baño.

PEDREGAL DA IRIMIA. Unha das
fontes do Miño pertence á co-
marca de Meira. Trátase do Pe-
dregal de Irimia e está situada
na Serra de Meira a uns 800
metros de altitude. As augas
que logo desembocarán na
Guarda, tras percorrer de norte
a sur o país, nacen entre blo-
ques de cuarcita na ladeira da
serra. Ao seu paso polo conce-

llo de Meira levouse a cabo o
acondicionamento de áreas de
descanso e a rehabilitación de
varios muíños.

Ao redor do Pedregal de Iri-
mia xeráronse gran cantidade
de lendas. Unha delas recóllea o

proxecto web coordinado por
Antonio Reigosa chamado “Ga-
licia encantada. Enciclopedia
de fantasía popular de Galicia”.
Esta lenda di que certo día, un-
ha meiga chamada Irimia saíu
dar unha volta polo monte a
apañar pedras coas que logo
defenderse dos frades do Mos-
teiro de Meira. Cando levaba un
cacho recollendo e o seu man-
dil estaba cheo, levantou a vista
e viu a cinco frades preto de on-
de ela estaba. Asustada, a meiga
soltou o mandil para fuxir mon-
te arriba. As pedras todas que lle
caeron, di a lenda, formaron o
Pedregal de Irimia.

NATUREZA PROTEXIDA. Boa parte
da comarca de Meira está pro-
texida pola comunidade inter-
nacional. O ano 2002 a Unesco
declarou as Terras do Miño Re-
serva da Biosfera, o máis alto re-
coñecemento internacional
para a conservación das paisa-
xes, hábitats e especies da re-
xión atlántica europea. A decla-
ración persegue a integración
entre a conservación e o desen-
volvemento da poboación local
así como a realización de tare-
fas de investigación, formación
e educación ambiental.

Ademais, o Río Eo foi declara-
do Lugar de Importancia Comu-
nitaria, protección que afecta na
comarca dende o seu paso por
Santalla, en Ribeira de Piquín até
que a abandona nas lindes entre
Riotorto e a Pontenova.

Tamén afecta á comarca o

Lugar de Importancia Comuni-
taria de Carballido. Ocupa dúas
zonas separadas que se corres-
ponden, como se sinala no li-
bro, “cos vales dos ríos Rodil e
Bidueiro, afluentes do Eo, nos
concellos da Fonsagrada, A
Pontenova e Ribeira de Piquín”.
Para os autores “o seu interese
reside en ser fragas atlánticas
moi ben conservadas cunha flo-
ra e fauna variada, ao que se lle
engade o atractivo paisaxístico e
etnográfico da zona”. 

SALTOS DE AUGA. Na comarca, os
afluentes do Eo, ademais de en-
gordar a canle dun dos princi-
pais ríos de Galiza, deixan ao
seu paso saltos e fervenzas que
chegan a alcanzar os 15 metros
de altura. A máis alta é a de Por-
telos, en Ribeira de Piquín, na
aba oriental da Serra de Meira.
O río cae nun barranco de lou-
sas moi fondo dunha altura de
máis dunha ducia de metros de
altura. O camiño para chegar ao
salto de auga atravesa unha fra-
ga ben conservada na que se
poden ver bos exemplares de
castiñeiros e de carballos. A ruta
está sinalizada.

A outra fervenza da comar-
ca é a da Mexadoira, en Seixos-
mil. O río Murias precipítase
aquí sobre lousas dende unha
altura de 15 metros, nun entor-
no de bosque autóctono ben
conservado. Pódese acceder a
lea seguindo a ruta Miño-Eo
que está indicada dende o Pe-
dregal de Irimia.�

’’No concello que lle dá nome
a comarca sitúase a igrexa
do antigo Mosteiro de Santa
María de Meira, de estilo
románico borgoñón,
de finais do século XII”

Restos da ferrería de Riotorto, en Ferreiravella,  no ano 2000 antes da restauración, e [abaixo]  a roda motriz do mazo, xa rehabilitada.  

iño [á dereita].

[á dereita] co conse

Festa da malla
O concello de Meira, capi-
tal da comarca, celebra na
segunda quincena de agos-
to a Festa da Malla, unha ci-
ta declarada de interese tu-
rístico nacional. A festa re-
memora o labor que secu-
larmente se realizou a man
e no que participaban to-
dos os veciños para mallar
trigo, centeo ou avea. Parte
dos cereais mallados que
resultan das demostra-
cións poden ser adquiridos
polos visitantes.�

’’En Riotorto houbo gran
tradición na forxa do ferro
empregando un sistema
de mazos movidos
por auga dos ríos”

’’Boa parte da comarca
está protexida pola
comunidade internacional.
No ano 2002 a Unesco
declarou as Terras do Miño
Reserva da Biosfera”
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proxecto foi inevitábel
pensar na elaboración dunha
documentación arquivística,
clásica, de grandes
panorámicas de vellos
edificios. Con todo, tentei
fuxir, en parte, destes
convencionalismos e
estabelecer unha relación
con unha ou outra factoría de
calquera parte do mundo
industrializado.�
Chas

Ese é o verdadeiro motivo
polo que é necesario
revalorizar un patrimonio
condenado ao derrube,
debido á presión
inmobiliaria, ou ao
esquecemento.

Á hora de realizar este

ANOSATERRA
15-21 DE XANEIRO DE 2009
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Coordena: MANUEL SENDÓN

EE
ste proxecto
quere dar
a coñecer
o patrimonio

industrial  de Galicia.
A deficiencia industrial

motivou unha escaseza
documental. As sociedades
máis desenvolvidas
souberon darlle á industria a
importancia que tivo, tanto
no aspecto arquitectónico
coma no económico.

La Onza de Oro, Póboa do Caramiñal.

Oficinas de Maperlan en Boiro.

Talleres de Renfe en Monforte.

Datos Persoais

Xosé Anxo Fontenla Chas
(Pontevedra, 1976).

Licenciado en Belas Artes

pola Facultade de Pontevedra

en 2003.

MEMORIA INDUSTRIAL DEGALICIA
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ineditoant.wordpress.com

Azucareira de Portas.

Fábrica de Massó en Cangas.
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COMER.

Xantar
no Parador
a prezo de menú
De agradecer para o peto e o
bandullo é a iniciativa que Para-
dores de Turismo fai para cele-
brar o seu 80 aniversario. Tráta-
se dunha actividade gastronó-
mica que empezou o 8 de no-
vembro pasado, e se estende
durante un ano, bautizada co-
mo  ‘Menús 80 Aniversario’.

Esta iniciativa ofrécelle os
clientes de Paradores unha

EXERCICIOESAÚDE.

Obxectivos para
o aninovo

Entramos nun novo ano e, co-
mo case todos, formulamos
novos obxectivos, novas pro-
postas que levar a cabo.

Unha das máis comúns con-
siste en apuntarse a un ximnasio
para facer exercicio: “este ano
si”. Obxectivo que moitas perso-
as conseguen pero da seguinte
forma: matricúlanse e pagan re-
lixiosamente as cotas pero pou-
cas son as veces que acoden pa-
ra seguir un programa.

Nós queremos facer unhas
breves recomendacións que
poden axudar a todas aquelas
persoas que dunha maneira
ou doutra se atopan nesta si-
tuación.

Primeiramente, recomen-
damos formular obxectivos re-
alistas cunha consideración
clara: a viaxe máis longa come-
za cun paso. Un obxectivo rea-
lista é aquel que se pode cum-
prir porque se dan as condi-
cións mínimas necesarias. Isto
aplicado ao que nos ocupa tra-
duciríase por: non me apunto a
clases tres días a semana por-
que non todas as semanas dis-
poño de tres días. Polo tanto é
máis eficaz o seguinte: mellor
un día á semana que ningún,

ANOSATERRA
15-21 DE XANEIRO DE 2009

MAGAZINE. 46.

sario non esquecen os famosos
‘entretenimientos’, emblema
do servizo de restauración de
Paradores, actualización dos
tradicionais petiscos. De xeito
que os ‘Menús 80 Aniversario’
inclúen catro entrantes fríos e 4
quentes, o prato principal e
unha sobremesa baseado na
triloxía da cultura doce espa-
ñola: touciño de ceo, arroz con
leite e turrón. 

E por se fose pouco, os co-
mensais recibirán un fascículo
coa historia do parador e as re-
ceitas máis representativas dos
seus fogóns. 

Máis información no 902 54
79 79 e na web www.parador.es�

Eva Estévez

MERCAR.

Premamá
ecolóxica

Ir ás rebaixas pode ser susten-
tábel e sinónimo de responsa-
bilidade social. O truco está en
mercar bens respectuosos co
medio ambiente. Estas datas
son perfectas para coñecer as
virtudes das coleccións téxtiles
para crianzas, futuras nais e
roupa de casa de Naturapura. 

As prendas desta marca por-
tuguesa –feitas unicamente con
algodóns biolóxicos e certifica-
das co Selo Ecolóxico Europeo–
son unha alternativa natural
para a roupa do fogar e moda
infantil e de premamá, e unha
saudábel opción para  persoas
que sofren algún tipo de alerxia
ou problema dermatolóxico. 

Dende os comezos esta firma
caracterizouse por seguir os di-
tados do respecto ao medio am-
biente, dende o momento da re-
colección e transformación do
algodón até a súa posta á venda,
convertido en prenda.

Naturapura, de capital por-
tugués, abriu recentemente a
primeira tenda española en Vi-
go (Ronda de Don Bosco 56) e
conta con puntos de venda nos
máis prestixiosos centros co-
merciais europeos.�

E.E.

ampla oferta de menús inspi-
rados na historia culinaria de
España e na actualización de
pratos tradicionais de cada re-
xión. Cada mes os 93 parado-
res poñen na mesa 8 menús di-
ferentes (os mesmos en todos
os estabelecementos). Cada
menú leva o nome dun para-
dor e contén un prato principal
típico da zona na que está o es-
tabelecemento. O prezo, un
agasallo, fíxao a data de apertu-
ra de cada parador. Por exem-
plo, no caso do Parador de Gre-
dos, primeiro da rede, inaugu-
rado en 1928, o prezo do menú,
que non inclúe as bebidas, é de
19,28 euros. 

Ademais os menús aniver-

viaxar.comer.mercar

Prendas de Naturapura, unha alternativa natural para futuras nais.
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BENCOMER.

Pratos
de madeira
Mesón do Pulpo
Marcelino Parrondo 10

O Carballiño

Teléf.: 988 27 41 48

Prezo medio p/p:20 euros.

A historia forma as veces cu-
riosas unións provocadas pola
necesidade, a aventura ou o co-
mercio. Unha destas coinciden-
cias agradecidas é a do polbo e a
terra do Carballiño. O medieval
Camiño dos Arrieiros que co-
municaba a comarca do Ribeiro
coas Rias Baixas xerou un im-
portante troco de produtos en-
tre ambos lugares: sardiñas, ba-
callao ou congro salgado saían
dos portos de Marín e Ponteve-
dra cara ao Carballiño de onde
os carros dos arrieiros retorna-
ban cargados con viño do Ribei-
ro e deste xeito surtir ás tabernas

da da ribeira. Este
primitivo trasego comer-

cial, que durou ata ben entrado
o século XX, converteu aos car-
balliñenses nos grandes espe-
cialistas na cocedura do polbo.
Foron moitas as familias, sobre
todo de Arcos, que fixeron da
súa venda en feiras o seu modo
de vida. Percorrendo Galiza de
mercado en festa e dándolle so-
na inmellorábel ás “pulpeiras”
do Carballiño.

Hoxe en día aínda se pode
degustar polbo en moitas feiras
preparado polos descendentes
destes pioneiros, mais tamén
pode un achegarse a este bela
comarca interior e xantar nal-
guns locais que manteñen un
gran nivel na elaboración do
“polbo á feira”. Entre estas casas
o coñecido “Mesón do Pulpo”,
no centro da propia vila do Aren-
teiro. Alí preparan o tradicional
prato en madeira que o comen-
sal pode acompañar por peixes
frescos, boas carnes, costeletas
ou entrecostos e bos viños, licor
café e augardente do Ribeiro.�

Xosé Rey
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un benficio significativo e ade-
mais creamos unha inercia po-
sitiva que facilitará os pasos
posteriores: adestrar desfrutan-
do, sen a sensación de sacrificio
que motiva moitos abandonos.

Recomendamos, polo tan-
to, anotarse a un ximnasio con
custos reducidos como poden
ser os municipais, onde non
hai matrícula. Ver que teña un
horario amplo para poder asis-
tir á hora que máis nos conve-
ña. Verificar que os técnicos se-
xan licenciados en educación
física (cualificación máis ade-
cuada). Se non temos claro que
podemos ir máis dun día a se-
mana, facer o firme propósito
de ir ese día o tempo que poida-
mos tentando que non sexa
menos de media hora. Facer
exercicios con predominancia
aeróbica; bicicleta, remo, elípti-
ca, camiñar, etc. Variar os exer-
cicios non estando máis de 20
minutos en ningún dos men-
cionados para non caer no
aburrimento. Coller pesos pe-
quenos aínda que poidamos
mover maiores cantidades. Le-
var auga para beber no adestra-
mento e tomar unha sauna re-
partida en 5+5 minutos. Non
fumar inmediatamente nin an-
tes nin despois; evitar beber
cervexa ou bebidas gasosas
despois de adestrar, e final-
mente comer con moderación
unha vez rematada a xornada.

Non son grandes obxectivos
nin complicados pero é preciso
tomar a decisión e poñela en
práctica. Se somos sinceros con
nós mesmos será máis doado,
só cómpre tomar un pouco de
impulso. Tede confianza e lo-
graredes resultados, buscade
escusas e o fracaso estará ga-
rantido.�

Xurxo G. Ledo

mellor media hora de exercicio
que ningunha.

Moitos propósitos fracasan
por non adecuarse ás circuns-
tancias ou por falla de concre-
ción. A maioría das persoas
contan cun tempo limitado
que distribúen en función das
prioridades. Entre estas priori-
dades non soe estar facer exer-
cicio por gusto senón porque
nos din que é beneficioso para
a nosa saúde. Polo tanto, xa
partimos co problema básico
de atopar tempo para facer algo
que non queremos facer. Con-
tra isto non funciona realizar as
cousas á forza, é máis reco-
mendábel iniciar algo que non
nos supoña un grande esforzo e
que pouco e pouco nos faga
sentir ben, é dicir, optimizar
custos fronte a beneficios. Se al-
go nos costa moito e nos repor-
ta poucos beneficios ou se para
obter moitos beneficios é nece-
sario un gran custo, o máis pro-
bábel é que se abandone.

Sempre dicimos que hai uns
mínimos para obter resultados
cando de facer exercicio se tra-
ta, isto é certo pero tan certo é
que se necesita primeiro crear
un hábito, xerar unha actitude
positiva, e isto conséguese con
pequenos pasos. Un pequeno
paso é ir un día á semana ao
ximnasio e realizar entre media
hora e 45 minutos continuados
de actividade a unha intensida-
de moderada, sen que supoña
un grande esforzo. Este peque-
no paso proporcionará unha
sensación positiva de benestar
derivada da liberación de en-
dorfinas, unha lixeira relaxa-
ción e descanso do estrés e as
rutinas psicofísicas de cada día.

Cun deseño como o que
aquí formulamos veremos que
con pouco custo alcanzamos

VIÑOTECA.

DoUmia 2007

Adega de Francisco Alonso.
Tinto. Caldas de Reis.

Rías Baixas.

Tinto cunha atractiva presenta-
ción que vén desde o lugar de
Godos en Caldas de Reis, onde
Francisco Alfonso o elabora á
maneira tradicional e sen filtrar
cos bagos de espadeiro e caíño,
que aos poucos van collendo o
protagonismo deste viño des-
pois duns comezos dominados
pola mencía e o merlot. E nóta-
se, transición que significa máis
autenticidade, máis elegancia e
limpeza aromática e un gusto
máis equilibrado e apetecíbel.
Pero que estaria pensando da-
quela o seu elaborador? Un
merlot das Rias Baixas sería un
candidato perfecto para ficar
nos andeis de xeito perenne.

Preséntase este tinto do
2007 desde o val do Umia cos
aromas vexetais dunha horta,
despois os outros. Deseguido e
para darlle o seu punto, as es-
pecias negras e o toque frutal
coas ameixas e as baias. Se o
deixamos un tempo na copa
aparece a súa face máis floral
aderezada das especias máis
doces e a froita máis madura. 

O seu gusto fresco e redon-
do cunha acidez perfectamen-
te integrada foi o complemen-
to óptimo duns chourizos de
cebola, o resto non desentoou,
cos que a simbiose foi tal que
os míticos matrimonios Sau-
ternes con foie, Vintage co Stil-
ton, vodka con caviar ou PX
con chocolate… non fican moi
lonxe.�
Antonio Portela
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De conmemoración en conme-

moración, este ano tócalle o reco-

ñecemento ao poeta cambadés

Ramón Cabanillas, con todo mere-

cemento, polo demáis.

En novembro de 2009 cum-

plense 50 años da morte na súa

vila natal e residencia, dun dos po-

etas máis importantes das Irman-

dades da Fala y un dos máis sobre-

saíntes de  todas as letras gallegas.

Membro da Real Academia Galega

dende 1920  e  da Real Academia

Española dende 1929, Cabanillas

guiou a poesía en galego cara á

modernidade. 

Tido por algúns polo poeta da

xeración Nós, e por outros como

pertencente á xeración anterior, ou

d’antre séculos, a obra do Poeta da

Razativo un grande poder concien-

ciador cara ao galeguismo sobre os

seus coetáneos, e teno aínda para

quen se queira achegar a ela.

Aproveitando a efeméride, o

concello cambadés, a deputación

e tamén a Xunta instituiron este

Ano de Cabanillas para lembrar a

súa figura e obra.

Esta semana comezaron os ac-

tos deste ano de Cabanillas, con

unha exposición-homenaxe en

Cambados. Este venres 16, no Salón

de actos do Instituto Francisco Aso-

rey e ás 20 horas terá lugar a presen-

tación do libro "Ramón Cabanillas

Enríquez, Biografía en imaxes" de

Maribel Iglesias Baldonedo, editado

conxuntamente pola Asociación

Candea, organizadora dos actos,  e

o Instituto Francisco Asorey.

Coordenado por Gonzalo Vilas

23.00 h. Naissance des Prieuves,
Céline Sciamma, 2007. 85´. Subtítu-
los en castelán.
Sábado 17 
CGAI Júnior
18.00 h. Kirikú e a meiga (1998), Mi-
chel Ocelot, 1998. 74´. Versión cas-
telá. Entrada gratuíta.
Primeiras películas francesas 2007
20.30 h.  Naissance des Prieuves,
Céline Sciamma, 2007. 85´. Subtítu-
los en castelán.
Luns 19 

CAMBADOS
¬TEATRO. O Rei de Mares. A Quin-
tiño, un neno moi imaxinativounha
das cousas que máis lle gusta é pasar
a fin de semana co seu avó e navegar
no seu barco O rei de mares. Polo
grupo The Pinga Teatro,  o domingo
18, ás 18:00, no Auditorio Municipal
da Xuventude.

CANGAS
¬MÚSICA. Transilvanians A
banda fórmase en Vigo a finais do
ano 2004, con membros proceden-
tes doutros grupos de diversos esti-
los musicais: Dakidarria, Skacha, Si-
niestro Total, Os Resentidos, Skarnio,
Frangos...O sábado, ás 22:30, na Sala-
son.

A CORUÑA
¬ CINE. La ley de Herodes. Filme
mexicano de  Luis Estrada (1999).
Realizada aínda baixo o mandato do
PRI, esta película é unha sátira impla-
cable contra un partido político apol-
tronado no goberno mexicano.  O
venres 16, ás 20:15 e 22:45 (esta, gra-
tuita) e o sábado 17, ás17:15 e 20:15 .
Entradas a 3/2 euros, Sala Fernando
Rey, do Forum Metropolitano.
¬ CINE. Fierce People. Xente pouco
corrente, filme de Griffin Dunne(Esta-
dos Unidos, 2008).Dentro do ciclo de
filmes en V.O. , o xoves 15, ás 20:15,
venres 16, ás 20:15 e 22:45 (esta, gra-

tuita) e o sábado 17, ás17:30 e 20:30.
Entradas a 3/2 euros, na Sala Marilyn,
do Forum Metropolitano.
¬ CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 15 
David Lean
20.30 h. Locuras de verán(1955), 99 .́
Subtítulos en galego.
Venres 16
Primeiras películas francesas 2007
20.30 h. La Tête de Maman, Carine
Tardieu, 2007. 95´. Subtítulos en cas-
telán.

ALLARIZ
¬EXPO. Prego Oliver.Exposición-
homenaxe a este pintor, amigo de
Risco, e queestará aberta até o 31
de xaneiro, na sede da Fundación Vi-
cente Risco, rúa San Lorenzo 3.
¬MÚSICA. Magín  Blanco e
Burgas Beat. Magín  leva gra-
vando discos desde finais dos 80
tanto co seu grupo La Rosa
como en solitario, sempre coas
mellores críticas. Burgas Beat é a
continuación doutro grupo clá-
sico da escea nacional, Cosecha
Roja. O sábado 17, ás 00:00, no
Café-cultural Roi Xordo .

AMES
¬EXPO. Máis que auga. Exposi-
ción organizada pola Obra Social
Caixa Galicia. Composta por foto-
grafías de Ezequiel Martínez, a
mostra repasa a importancia da
auga para a vida no planeta. Até o
27 este mes, no Pazo da Peregrina.
¬TEATRO. Cósima. Unha nena
marcha a vivir a unha árbore, fu-
xindo dun pai autoritario e distante.
Teatro para nenos polo grupo Sara-
bela. O domingo 18, ás 17:00, na
Casa da Cultura do Milladoiro.

ARTEIXO
¬TEATRO. A arte do imposible.
Espectáculo de maxia do ilusionista
lucense Mago Rafa,  o venres 16, ás
20:30, no  Centro Cívico Cultural.

AS PONTES
¬TEATRO. A orixe dos Ghazafel-
hos. A Dra. Mon Champignóm e o
Dr. Pe Arrepío deciden investigar, no
máis profundo da fraga, se os míti-
cos "ghazafelhos" existen ou son
quizais unha invención. Polo grupo
Ghazafellos, odomingo 18, ás
18:00, no Cine Alovi.

BUEU
¬EXPO. Historia da navega-
ción. 90 modelos ( barcos fenicios,
gregos, a vela ou motor). Mostra
permanente no Museo Massó.
¬MÚSICA. Edu Manazas &
Whiskey Tren.  Da "manaza" de
Edu saen os diversos ritmos do
blues (shuffle, funky, latin, etc.) den-
tro dos máis variados estilos. Música
de calidade avalada pola experien-
cia da banda.O domingo 18, ás
21:30, na sala Aturuxo.

CALDAS DE REIS
¬MÚSICA. Batusi. Xuntanza de
membros de grupos tan consolida-
dos coma Meu e Ultracuerpos,
para dar vida a este experimento
musical, que consegue a súa mellor
versión nas actuacións en directo.
Actúan este venres 16, ás 00:00, na
Zona Zero.

O Congreso da Guerrilla ,

unha iniciativa para a recuperación

da memoria da loita antifranquista

galega, celébrase esta fin de se-

mana na Coruña.

2009, ano 
de Cabanillas

Affiche de A ponte sobre o río Kwai, magnífico clásico do cine de calquera tempo.

Ramón Cabanillas

¬ ARTE/FOTO
Eduardo Blanco Amor.
A ollada do desexo. 
Obra gráfica 1933-1973

Eduardo Blanco Amor é un dos
autores máis importantes da lite-
ratura galega do século XX. A súa
obra literaria abrangue todos os
xéneros, da poesía aos libros de
viaxe, pasando polo relato e a no-
vela, onde destaca A Esmorga,
considerada pola crítica como re-
novadora do xénero no ámbito
da literatura galega.

Paralelamente ao seu labor
como escritor e xornalista, desen-
volveu unha intensa e continuada
actividade como fotógrafo. E é
que o Blanco Amor fotógrafo é
inseparable do Blanco Amor escri-
tor, xa que esta obra gráfica foi de-
senvolvida polo autor durante
toda a súa vida cunha intención
claramente estética e documen-
tal. Unha forma máis, pero ben
importante pola dedicación que
lle consagrou, da súa necesidade
de apreixar o mundo no que viviu,
de integralo na súa vida e de ten-
tar explicalo dende a súa propia

concepción da realidade.
Deste xeito, a obra gráfica de

Blanco Amor ten un importante
valor como documento histórico,
ao recuperar para a cultura galega
a memoria histórica e biográfica
dun dos seus escritores máis sa-
lientables. Así mesmo, boa parte
das súas fotografías está formada
por retratos dos seus amigos.
Aquí atopamos reflectida a ami-
zade con escritores como Alberti
e García Lorca, e con políticos

como Manuel Azaña ou Indale-
cio Prieto. A ollada do desexo pre-
tende, a través dun discurso esté-
tico contextualizado polos refe-
rentes históricos coetáneos ao
autor, dar a coñecer a súa ollada
particular, a súa personalidade,
querenzas e actitudes diante da
multiplicidade coa que o mundo
se lle mostraba e que el trasladou,
tamén, á súa obra literaria.
No Verbum-Casa das Palabras,
Vigo, até o 15 de marzo.

O escritor e fotógrafo Eduardo Blanco Amor
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A Utopía Ianqui
20.30 h. Trouble the water, Carl
Deal e Tia Lessin, 2007. 90´. Subtítu-
los en castelán.
Martes 20 
A Utopía Ianqui
20.30 h.Trouble the water, Carl
Deal e Tia Lessin, 2007. 90´. Subtítu-
los en castelán.
Mércores 21 
David Lean
20.30 h. A ponte sobre o río Kwai
(1957), 160 .́ Subtítulos en galego.
No Centro Galego de artes da
Imaxe, Rúa Durán Loriga, 10.
¬EXPO.Continentes vivos.
Unha exposición que convida a co-
ñecer, respectar e protexer a biodi-
versidade do planeta no que vivi-
mos. Para iso exhíbense as especies
representativas da fauna de diferen-
tes zonas do planeta.Até o 3 de
marzo,  na Domus.
¬EXPO.Pintura/Fotografía. Re-
seña de varias exposicións abertas
na cidade:
PhotoGalicia2008: W. Eugene
Smith_Más real que la realidad.
Até o 1 de febreiro, na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
Xanelas. Fotografías de Pedro I. Ca-
ramés, até o 15 de febreiro naCasa
Ponte, Juan Flórez 95.
Islandia. Iceland. Fotografías de
José María Mellado, até o 31 de xa-
neiro.Galería Ana Vilaseco.
Exposición Noutrora. Un grupo de
veciñas de Atocha Alta recolle a his-
toria do seu barrio en 300 fotogra-
fías . Até fins de mes, na Casa Museo
Casares Quiroga.
¬EXPO. Deseño holandés: Na
rúa coma na casa.Ampla mos-
tra do deseño holandés máis con-
temporáneo e innovador, con ob-
xectos creados para os espazos pú-
blico e privado. Até o 25 de xaneiro .
Na Fundación  Barrié de la Maza.

¬EXPO.A sombra habitada. Ex-
posición de artes plásticas e visuais,
onde cohabitan e se interrelacionan
distintos soportes artísticos, obra do
vasco José Luis Raymond. Até o 28
de febreiro/09, no Museo de Arte Con-
temporánea Unión Fenosa (MACUF).
¬MÚSICA.Few Days Later. Con-
certo deste grupo lucense, formado
no 2004, e que actuará este sábado
17 , ás 19:30, no FNAC.
¬MÚSICA.Guru Deva. O grupo co-
ruñés  volve subirse aos escenarios
doGarufa presentando o seu novo
disco Vago (Wonderland). A entrada
custa 3 euros. O  xoves 15, ás 23:00, no
Garufa.
¬MÚSICA/POESÍA. Avenida Atlán-
tica.  Conxunción da palabra de
Lino Braxee a música de varios artis-
tas galego-cubanos, como experi-
mento de mestizaxe cultural entre
ambos pobos. Este venres 16, ás
20:30, no Teatro Colón.
¬MÚSICA. Pitingo.  O cantaor onu-
bense, que ven de acadar o disco de
ouro polo tema Killing me softly with
this song , vai actuar este sábado 17,

ás 20:30, entradas de 20 a 30 euros,
no Teatro Colón.
¬MÚSICA. O oído contemporá-
neo. Cada unha das sesións deste
ciclo musical inclúe unha interpreta-
ción duns 45 minutos, que se vai in-
tercalando cos comentarios do di-
rector do ciclo e os seus colaborado-
res. Este domingo 18, ás 12:30,
Percusión: el latido de la música, de
Dúo Intermission. No MACUF.
¬MÚSICA. Iberojazz. Esta edi-
ción do certame desenvólvese até
o día 31en teatros e clubes da ci-
dade. Dez concertos que nesta
ocasión pretenden achegar o jazz
feito en Portugal coa presenza do
lisboeta Zé Eduardo Unit , ou co
concerto que darán estudantes
das escolas superiores de música
de A Coruña e Porto. Abre o pro-
grama unha mesa redonda sobre
o jazz en tempos de crise.  Do xo-
ves 15 ao 31 de xaneiro.
¬TEATRO. La Fura dels Baus. O
afamado grupo catalán pon en es-
cena  o espectáculo Boris Godu-
nov, a obra de Alexander Pushkin.
Pero en realidade, a obra  fai referen-
cia ao secuestro do teatro Dubrovka
en Moscova, no 2002. O venres 16,
sábado 17, e domingo 18, ás 20:30,
entradas a 10, 12, 15 e 21 euros. no
Teatro Rosalía de Castro.

A ESTRADA
¬CIRCO.Circo itinerante. Du-
rante todo o mes, haberá circo nas
diferentes parroquias da Estrada. Na
Carpactiva actuarán Roi Sixto, Pe-
ter Punk, Fran Campos e Pedro
Brandariz. Do venres 16 ao do-
mingo 18, ás 18:00.
¬MÚSICA. As catro estacións de
Vivaldi. O grupo de cámara En-
semble Vigo 430 interpretará esta
clásica peza, o venres 16, ás 21:30,
no Teatro Principal.

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

O grupo de cámara Ensemble
Vigo 430 interpretará as Catro es-
tacións de Vivaldi, na vila ponteve-
dresa de A Estrada.

Iberojazz 2009
O festival de jazz coruñés afronta
a súa cuarta  edición, coa ollada
posta nos jazzistas do veciño
Portugal.

O festival desenvolverase en
distintos escenarios, como o Fo-
rum Metropolitano, o Teatro Ro-
salía ou pubs da cidade.

Esta nova edición contará coa
presenza do contrabajista lisbo-
eta Zé Eduardo, que ofrecerá no
Fórum Metropolitano a súa vi-
sión contemporánea do jazz co
seu grupo Zé Eduardo Unit. Por
outra banda, o saxofonista-flau-
tista madrileño Jorge Pardo,
xunto ao guitarrista Antonio
Carbonell A Bóla,encherán cos
seus sons flamenco-jazz o Teatro
Rosalía coa presentación do seu
álbum Desvaríos.

Dentro do ámbito galego, es-
tará Clunia, que celebra o seu 25
aniversario como formación e
fará coincidir a súa presenza no
festival coa gravación do seu úl-
timo traballo discográfico.

Tamén haberá un intercam-

bio de músicos de diferentes es-
colas superiores da Península, no
que participarán un combo da
Escola Superior de Música e
Artes do Espectáculo do Porto
con outro do Conservatorio Su-
perior de Música dá Coruña, e ac-
tuacións de grupos galegos en
pubs da cidade.

Ademais, no marco do festival,
desenvolverase unha mesa re-
donda sobreO jazz en tempos de
crise, e un concerto de Ton Risco
e Jacobo de Miguel, dúo de vi-
bráfono e piano que presenta-
rán oficialmente en Galicia o seu
primeiro traballo discográfico.

Outra das novidades do festi-
val será a unión da música co cine
nun espectáculo multimedia en
clave de jazz a cargo de Germán
Díaz e Antonio Bravo. O espec-
táculo percorrerá o cancionero
popular da Guerra Civil Española,
baseado nun material recollido
no libro de Luís Díaz Viana.

Do xoves 15 ao 31 de xaneiro, di-

versos locais d’A Coruña.

¬ MÚSICA

Brigada Bravo&Díaz, un dos grupos participantes no Iberojazz..

La Fura dels Baus visita A Coruña.

Congreso da Guerrilla
A Coruña
No centenario do nacemento de Benigno
Andrade García “Foucellas”, a Comisión
Pola Recuperación da Memoria Histórica da
Coruña organiza este Congreso, co que
quere dar continuidade aoesforzo investi-
gador xa realizado sobre a moi  impor-
tante resistencia antifranquista en Galiza. e
convertirse nun punto de encontro no
que os investigadores poidan aportar os
seus traballos.
Recuperar a memoria de moitos protago-
nistas anónimos daqueles feitos, achegar a
historia da aportación galega á resistencia
antifranquista fora da Galiza, historiar a sig-
nificación dos diferentes colectivos políticos
e sociais, lembrar as repercusións sociais, po-

líticas e mesmo económicas do feito guerri-
lleiro, son algunhas das tarefas a abordar
neste evento.
Os actos desenvolveranse neste calendario:
Xoves, 15.
19:00. Inauguración
19:15-20:45. Conferencia: Hartmut Heine:
Visión de conxunto da guerrilla galega. 
21:00 Actuación de Miro Casabella. Actua-
ción de Xosé Taboada/Eva Otero (Gaita e
violonchelo).
Venres, 16 .
10:30 a 11:30. Bernardo Máiz: A lexislación
represiva ata a creación do TOP.; Xosé Luis
Rodríguez Pardo: Do TOP e do xuizo aos 23
de Ferrol;11:45 a 14:00. Emilio Grandío : A
primeira resistencia. A Coruña, 1936. Até as
20:30 haberá ponencias e charlas de: Xoan
Carlos Garrido , Xulio Prada,Bechir Yazidi,
Javier Rodríguez, Alejandro Rodríguez
Gutiérrez, Francisco Xavier Redondo , e

Carlos Nuevo Cal, que pechará con A repre-
sión contra a guerrilla na Mariña lucense
Sábado, 17.
Desde as 10:00 , Carlos Reigosa: Vidas cru-
zadas, vidas paralelas; Carlos Parrado:"Cu-

ruxás": a guerrilla antifranquista na terra de
Melide e a Ulloa;Fernando Vidal Collazo:A
guerrilla na Costa da Morte bergantiñán. Ta-
mén falarán, con distintas ponencias: Ma-
nuel Pazos, Eliseo Fernández Fernández,
Uxío Breogán Diéguez, e Víctor Santi-
drián Arias : O PCE e a guerrilla, até as 14:00.
De 16:30 a 17:30, coa presenza de Ismael
Cobo (co-realizador),proxección "A Illa de
Chelo" (57´). Ás 17:30 , Intervención de gue-
rrilleiros e enlaces da guerrilla. 
De 19:00 a 20:00 será a conferencia de
clausura, por Secundino Serrano: A
guerrilla antifranquista española: unha
visión de conxunto.
Ás 20:00 , Acto de clausura e ás 20:30, actua-
ción do grupo A Quenlla. 
Cea homenaxe á guerrilla(inscrición: 25
euros).
Paraninfo da Universidade,  rúa  Maestranza,

do xoves 15 ao sábado 17, A Coruña.

¬ ACTOS

Foucellas, nunha imaxe de cando mozo.
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GUIEIRO.50. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

¬CINE. Camino. O Cine Club de
Pontevedra proxecta o polémico
filme de Javier Fesser, que trata
dunha nena manipulada polo Opus
Dei, baseandose nun caso real. Será
o vindeiro mércores 21, ás 20:00.
¬EXPO. China.  A exposición multi-
media mostra fotografías realizadas
por Miguel Vidal, simbiose entre
moda, retrato e arte oriental. Na Ga-
lería de Arte Jaime Trigo.
¬EXPO. Retrato dun grupo. O
profesor e artista José María Lillo
presenta 35 retratos acompañados
dun vídeo. Até este 16 de xaneiro, na
Sala X (Facultade de Belas Artes).
.¬EXPO. Colectiva de Nadal.
Mostra de pintura de diversos/as au-
tores, que estará pendurada até o 24
de xaneiro do ano vindeiro, na Gale-
ría Trisquel e Medulio. 
¬EXPO. Katsumi Yamaguchi. A
mostra componse de 36 pinturas de
mediano formato do artista xapo-
nésKatsumi Yamaguchi. Na Gale-
ría Torrado Oliva (Sargadelos).
¬EXPO. Paisaxes humaniza-
das, terras vividas. O fotógrafo
Luís Higinioexpón  as súas fotogra-
fías de paisaxes non habitados. Até o
22 de xaneiro, no vestíbulo da Biblio-
teca Nodal.
¬MÚSICA. Elastic Band. A banda
granadina Elastic Band presenta o
su disco de debut Boogie Beach
Days, unha enérxica aposta pola di-
versión, desde o pop e a psicodelia.
Comparten escenario coa potente
presenza dos composteláns Same-
sugas. Este venres 16, ás 23:300, na
Sala Karma.
¬MÚSICA. Franc3s. Unha das ban-
das galegas da escena alternativa
que, a pesares do pouco tempo en
activo que levan, máis están dando
que falar. Este sábado 17, ás 23:00,
naSala Karma.
¬TEATRO. A boa persoa de Se-
zuán. O director Nuno Cardoso,
un dos nomes destacados da nova
escena de Portugal, conta cun
equipo artístico galego-portugués
para levar a escena a versión galega
desta obra de Bertolt Brecht,  na
primeira produción da tempada do
C DG .O venres 16, ás 10:00 (función
escolar), e sábado 17, ás 21:00, no
Pazo da Cultura.
¬TEATRO. Hamlet. O actor Juan
Diego Bottodirixe esta nova adap-
tación do clásico de Shakespeare
que se representará  o domingo 18,
ás 21:00, no Auditorio do Centro So-
cial Caixanova.
¬TEATRO. Babiliglub. Despois da
exitosa Golulá , Galitoon presenta
este novo espectáculo, unha obra
pensada para os máis novos. O do-
mingo 18, ás 18:30, e o luns 19, ás
10:00 e 12:00, no Teatro Principal.

ás 23:00, no Club Clavicémbalo.
¬MÚSICA. Tumbling Dice. O
grupo vilagarcián, cun rock&roll clá-
sico, misturado con blues, baladas e
bossanova, fan nos seus directos
versión de Queen, Rollings, Who ou
Aerosmith. Actuarán O sábado 17,
ás 00:00, no Club Clavicémbalo.

MELIDE
¬MÚSICA.Bruno T. Ford. O mú-
sico alemán afincado en Galiza es-
tará este venres, ás 01:00, noPub Ga-
tos.
¬MÚSICA. Betagarri. A banda de
Euskadi, que chega de actuar o día
anterior no Festival Terra Treme, ac-
túa este sábado 17, ás 023:00, entra-
das a 10 euros, na Sala 600.

MUROS
¬TEATRO. E ti quen vés
sendo?. Que pasaría se, de sú-
peto, alguén igualiño a ti ocupase
o teu lugar na vida?. Polo grupo
Talía Teatro, o sábado 17, ás 21:00,
no  Centro Cultural e Xuvenil.

OURENSE
¬EXPO.Mármara, o arte nas
súas ribeiras. Aberta até o 15 de
xaneiro, no Museo Municipal.
¬EXPO. Aberto e saturado.
Obras de Santiago Barreiros e
Jorge Díaz, no Centro Cultural da
Deputación.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actua-
cións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA.Los Mecánicos. Catro
xóvenes e empedernidos rockeiros,
procedentes de varios grupos gale-
gos que fan versións de clásicos dos
60.  O venres 16,  ás 21:30, no Café
Cultural Auriense.

¬TEATRO. Argelino, servidor de
dous amos. Libre abordaxe á
obra mestra de Goldoni e ó mundo
da “commedia dell’arte”, dende un
punto de partida actual, pola com-
pañía Teatro da Abadía.O domingo
18, ás 19:00, entradas de 12 a 6 eu-
ros, no Teatro Principal.
¬TEATRO. A boa persoa de Se-
zuán. O director Nuno Cardoso,
un dos nomes destacados da nova
escena de Portugal, conta cun
equipo artístico galego-portu-
gués para levar a escena a versión
galega desta obra de Bertolt
Brecht,  na primeira produción da
tempada do C entro Dramático
Galego. O mércores 21 (función
escolar), no Teatro Principal.

PONTEVEDRA
¬CINE. O cazador. Dous actores
sobre un escenario baleiro cons-
truíndo uns personaxes, sobre a
obra de Chejov. Unha curta de Án-
gel Santos, que se estrea o xoves 15,
ás 21:00, no Teatro Principal.

¬TEATRO/DANZA. O salto de Ni-
kinsky. O grupo Transit Dansa
pon en escena este espectáculo, o
domingo 18, ás 19:00, entrada a 6
euros, no Teatro Jofre.

LUGO
¬EXPO. Fernando Villapol. Ex-
posición deste escultor asturiano,
fundador-propietario do Museo Pe-
dagóxico –Etnográfico Villapol de
Bretoña (Lugo). Até este 18 de xa-
neiro, no Museo Provincial.
¬EXPO.Tangram. Exposición de
pinturas de de Ismael Rodríguez-
Fraga, na Galería Amararte.
¬EXPO.PhotoGalicia2008: Ga-
briele Basílico_Intercity. Fo-
tos expostas até o 1 de febreiro, na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO.Os naúfragos de Gali-
cia. O labor do arquitecto
Francisco Pons-Sorolla. Ex-
posición que se poderá visitar até o
15 de febreiro, no Museo Provincial. 
¬MÚSICA. Edu Manazas &
Whiskey Tren.  Da "manaza" de
Edu saen os diversos ritmos do
blues (shuffle, funky, latin, etc.) den-
tro dos máis variados estilos, con
unha sólida banda. Este venres 16,

FERROL
¬CINE.Ciclo cine documental.
Proxéctase o filme Zeitgeist , de Pe-
ter Joseph, este xoves 15, ás 19:30 ,
no Ateneo Ferrolán.
¬EXPO.Urza. Exposición de pin-
tura de Javier Meléndez, Urza. Até
o 31 de xaneiro de 2009, na Galería
Sargadelos.
¬EXPO.Museo naval. Exposición
permanente de barcos antigos, ma-
terial de navegación, mapas...De
martes a domingo, incluídos festi-
vos, de 10:30 a 13:30, noCentro Cul-
tural e Social de Herrerías.
¬MÚSICA. Edu Manazas &
Whiskey Tren.  Da "manaza" de
Edu, recreanse os diversos ritmos do
blues (shuffle, funky, latin, etc.) den-
tro dos máis variados estilos. Música
de calidade avalada pola experien-
cia e a profesionalidade da banda.
Este sábado 17, ás 23:00, na sala Run
Rum.
¬TEATRO. Animales Artificia-
les. Espectáculo do grupo Mata-
rile, sempre peculiar na escena ga-
lega, dirixido por Ana Vallés e mu-
sicado por Baltasar Patiño. O
venres 16, ás 20:30, entrada a 9 eu-
ros, no Teatro Jofre.

ANOSATERRA
15-21 DE XANEIRO DE 2009

O grupo vigués Franc3s,  que tocará estes días na Sala Karma pontevedresa.

A exposición Nazón de Breogán chega á vila dezana de Silleda.

Edu Manazas, o guitarrista que,
acompañado da banda Whiskey
Tren, se prodiga en varios escena-
rios de Galiza, nesta semana.
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Ucieda, Carlos Maciá e Montse
Rego, os portugueses José Lou-
renço e Isaque Pinheiroe os brasi-
leiros José Spaniol e Rosana Ri-
calde. Na Galería Goran Govorcin.
¬EXPO.Exposicións de pintura
Reseña de varias exposicións aber-
tas na cidade:
Pinturas e esculturas,  de Manuel
Penín, até o 9 de febreiro, en Gal-
yarte.
Artísticamente (in)correcto. In-
tervención da artista ponteve-
dresa Amaya González, até o 8 de
febreiro, na Zona  “C”, San Domin-
gos de Bonaval.
Paisaxe cotiá. Obras de Sabela

Arias. Na Galería Sol & Bartolomé.
¬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 mos-
tra, 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 do-
pobo Galego.
¬EXPO. A arte de regalar arte.
Unha mostra colectiva baixo este
título, na que intervirán artistas
como Luis Iglesias
Fernández,Carmen Rodríguez
Palop, Acisclo Manzano ou a ne-
oiorkina afincada en Córdoba, Rita
Rutkowski. Na Galería Auriol.
¬EXPO. Pegadas da memoria.
Unha ollada ás paisaxes cul-
turais de Tacuarembo. O Labo-
ratorio de Patrimonio do CSIC orga-
niza esta mostra, con material foto-
gráfico e audiovisual sobre o medio
rural uruguaio. Até o 28 de xaneiro,
na Fundación Araguaney.
¬EXPO. A sombra da historia /
Os proxectos que veñen. Ter-
ceira 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. 

GUIEIRO.51.

PONTEDEUME
¬MÚSICA. Festival Treme a Te-
rra. Chega este  XIV Festival
Treme a Terra, no que actuarán Be-
tagarri, Chámalle Xis, Arenga e
Magnifique Bande. O vindeiro
venres 16, a partires das 21:30 . O
festival será na polideportiva do Par-
que Sarmiento. A entrada é de balde. 

O PORRIÑO
¬EXPO. O siñor Afranio. Expo-
sición sobre as circunstancias ex-
tremas na Guerra, e a vida de
Alonso Ríos, deputado galego
que narrou a súa odisea como o
esmolante siñor Afranio na novela
homónima. Até o día 20 deste
mes, no Centro Cultural.

SADA
¬TEATRO. E ti quen vés sendo?.
Que pasaría se, de súpeto, alguén
igualiño a ti ocupase o teu lugar na
vida?. Polo grupoTalía Teatro, o do-
mingo 18, ás 20:00, na  Casa da Cul-
tura Pintor Lloréns ..

SANTIAGO
¬CINE.Mañá mudámonos.
Filme do ciclo Chantal Akerman
(Demain on déménage, Franza/Bél-
xica, 2004, 110', VOSP). O mércores
21, ás 22:00, no Centro Social  Xenta-
lla do Pichel.
¬EXPO.Superficies Minimais.
A exposición, que estará vixente até
marzo de 2009, confórmase coa
obra de artistas como os galegos
Rubén Ramos Balsa, Damián

ANOSATERRA
15-21 DE XANEIRO DE 2009

A exposición O siñor Afraniochega ao Porriño, na súa itinerancia polos lugares da singladura de Alonso Ríos, narrada nesa novela.

Treme a Terra celebra a XIV edición.

E ti quen ves sendo? do grupo
Talía Teatro, ten función doble es-
ta semana, en Muros e Sada.

Quere saber máis?                                       anosaterra.com
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Tamén permanece aberta a exposi-
ción de deseñadores, En torno da
Baskerville, até o 1 de marzo.
¬EXPO. Jirí Kovanda. O CGAC
acollerá a primera retrospectiva
do artista checo no estado, até o 1
de febreiro.
¬EXPO. Marxes e mapas. A cre-
ación 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 90, momento de inicio e
afirmación dunha serie de impor-
tantes mudas e procesos na reali-
dade galega. Até o 1 de febreiro, no
Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA. Lori Meyers e Hyde
Casino. O grupo granadino Lori
Meyers atacará en directo as can-
cións do seu último disco, titulado
Cronolánea. Os composteláns Hyde
Casino tocarán temas do seu disco
Meeting Point. Actúan este xoves 15,
ás 21:30, na Sala NASA.
¬MÚSICA. Os Estalotes. O vete-
rano grupo de música galega

monta a festa ou “estalotada”, e a
xente baila, canta ou toca, se sabe.
O venres 16, dende as 22:00, na Xen-
talla do Pichel.
¬MÚSICA. Real Filharmonía

de Galicia. O ano 2009 arranca
con forza na RFG. Neste segundo
concerto do ano a orquestra inter-
pretará a Thaikovsky e Beetho-
ven baixo a batuta de Anne Man-

son e co violonchelista Asier
Polo. este xoves 15, ás 21:00, no
Auditorio de Galicia.
¬TEATRO. Duques de bergara
unplugged. Espectáculo de
one-man-show, a cargo de Sergi
Faustino. O venres 16, ás 21:30,
na Sala NASA.
¬TEATRO. Coriolano. A compañía
Teatro sen Repertorio dá os seus
primeiros pasos no escenario da
man de Ana Otero e Antonio Tra-
vieso con esta adaptación dunha
das últimas traxedias de William
Shakespearebaseada na vida do diri-
xente romano Marcio. O xoves 15, ás
21:00, no Teatro Principal.
¬TEATRO. Noite de Reis. Esta
exitosa produción do CDG retoma
dun xeito moi particular, con direc-
ción de Quico Cadaval, o clásico
de Shakespeare: Sebastián e Vio-
leta, irmáns xemelgos, naufragan
ante a costa de Iliria. O xoves 15 , ás
11:00 (escolares), domingo 18 ás
18:00, e mércores 21, ás 11:00 (es-
colares).  No Salón Teatro.
¬TEATRO. Nexus 6. O Festival CSQ

Danza, que achega a Compostela fi-
guras da danza de relevancia mun-
dial, enceta cun espectáculo de
danza contemporánea da man
dunha das maiores especialistas ga-
legas: Blanca Novoneyra.O venres
16, ás 21:300,  no Teatro Principal.

SERRA DE OUTES
¬MÚSICA. Álvaro Muras .Un estilo
definido como funk-fusion instru-
mental é o que se interpreta neste
proxecto musical, influído pola ne-
cesidade de crear algo diferente e
orixinal. Este venres 16, ás 00:30, no
Café Concerto Antano.
¬EXPO. Xoan Mariño. Exposición
de pinturas de Xoán X. Mariño, na
Casa da Cultura.

SILLEDA
¬EXPO. Nazón de Breogán. A
exposición promovida por Vicepre-
sidencia ven percorrendo os conce-
llos desde hai dous anos, comemo-
rando os 70 anos do plebiscito esta-
tutario galego. Estará en Silleda até o
30 deste mes, na Casa de Cultura.

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS ANOSATERRA
15-21 DE XANEIRO DE 2009

O grupo granadino de pop Lori  Meyers, que actúa en Santiago xunto aos locais Hyde Casino.

Os Estalotes , grupo de música ga-

lega habitual nas foliadas e festas

composteláns, montará unha das

súas participativas “estalotadas” este

venres, no Centro Social O Pichel.

X Premio Riscode creación literaria
Biblos Clube de Lectores S.L., co propósito de
contribuír ao achegamento e a participación
das mozas e mozos na cultura galega, e de des-
cubrir aqueles creadores máis novos que poi-
dan ter unha obra de interese necesitada de
apoio para a elaboración final e a súa proxec-
ción pública, convoca o 5º Premio de Crea-
ción Literaria Biblos-Pazos de Galiciapara
mozos e mozas, nesta quinta edición dirixido á
novela, co copatrocinio de Pazos de Galicia e a
colaboración da Consellería de Cultura e De-
porte, a Asociación de Escritores en Lingua Ga-
lega e a Secretaría Xeral de Política Lingüística,
e de acordo coas seguintes
Bases:
-Poderán participar neste Premio todas as mo-
zas e mozos que ao rematar o ano 2009 non te-
ñan cumprido os 25 anos e amosen o coñece-
mento do idioma galego necesario para de-
senvolver nel unha obra narrativa de calidade.
- Os/as autores/as deberán presentar unha me-
moria de entre 30 e 40 folios na que incluirán:
a) Unha exposición precisa das características
que terá a futura novela, aportando a maior in-
formación posible sobre o argumento (trama,
época e lugar en que se desenvolve a acción,
personaxes, etcétera) e as técnicas narrativas
que prevé utilizar.
b) Un capítulo ou fragmento que permita valo-
rar o estilo do autor/a.
O/a gañador/a terá liberdade no seu caso para
intruducir as modificacións que estime oportu-
nas no proxecto e no texto de mostra e adapta-
los ás esixencias da novela no seu desenvolve-
mento, así como aos consellos que reciba do
escritor titor.

- Cada traballo será presentado co nome e ape-
lidos do autor/a, así como as indicacións nece-
sarias para poder localizalo (dirección, teléfono,
correo electrónico). Non se admitirán obras
baixo pseudónimo nin colectivas.
-Os traballos serán enviados a Biblos Clube de
Lectores. Quintá, 8-Mandaio. 15391 Cesuras
(A Coruña).
- O premio conlevará:
a)Unha escultura conmemorativa deseñada
expresamente por un recoñecido escultor ga-
lego.
b)A estancia dun mes, incluída a manutención,
nun dos establecementos de Pazos de Galicia,
nun lugar singular que reúna as condicións ne-
cesarias para que, se o escritor/a o desexa, de-
senvolva a última fase do seu proxecto.
c)Un ordenador portátil que, unha vez con-

cluída a obra, quedará da súa propiedade.
d)A tutela dun escritor de renome, designado
por Biblos coa colaboración da Asociación de
Escritores en Lingua Galega, que asesorará ao
gañador/a en xuntanzas periódicas durante
ese mes.
e)A publicación do libro en galego na colec-
ción Mandaio de Biblos nas mesmas condi-
cións que os autores precedentes, coa percep-
ción dos correspondentes dereitos de autor.
f )A tradución da novela ao castelán de cara a
unha edición destinada aos clientes non gale-
gos de Pazos de Galicia. Neste caso, o premio
considérase un anticipo dos dereitos de autor
da primeira edición.
-A admisión dos traballos pecharase o 16 de
marzo do 2009.
-As/os autoras/es finalistas deberán presentar
antes do 13 de xuño as súas novelas cunha ex-
tensión non superior aos 150 folios no estado
máis avanzado posible de acabado.
-O/a autor/a gañador/a dedicará o mes de ou-
tubro a traballar na súa novela, seguindo un
plan que acordará co titor.

ACoruñaSon 2009
A que tes algunha canción en galego que paga
a pena escoitar con atención? Xa podes rexis-
trarte para participar no mellor certame musi-
cal do ano. Até o 31 de xaneiro de 2009 está
aberto o prazo para presentar vídeos ou MP3 á
segunda edición do certame ACoruñaSon09 .
Os/as 10 gañadores/-as recibirán como premio
un obradoiro de composición de música po-
pular (rock, pop, folk, jazz, hip-hop, etc.) con
Santiago Auserón (do 21 febreiro ao 1 de
marzo) e gravarán un disco colectivo.
Poderán participar, segundo o previsto nas

presentes bases, todas aquelas persoas físicas,
autoras de canción popular en galego, que se-
xan usuarios rexistrados de http://acoruna-
son.eu
Os participantes deben ter a certeza de que os
contratos discográficos, editoriais e/ou de re-
presentación artística ou calquera outros a que
poidan estar suxeitos non supoñen unha limi-
tación á difusión que se realizará das maquetas,
á gravación do disco colectivo e ás actuacións
que terán lugar nos concertos a realizar polos
gañadores ou que limiten os dereitos de uso
de imaxe dos participantes.
Os gañadores de ACS08, se ben non poderán
concursar en 2009, si poderán subir as súas
cancións á web acorunason.eu e a máis votada
de cada un será incluída no disco ACS09.
Inscrición:
Todos aqueles Autores que queiran participar
no certame ACoruñaSon e reúnan os requisitos
expostos deberán rexistrarse e enviar a/s súa/s
maqueta/s en formato de vídeo e/ou MP3 a
través da web http://acorunason.eu xunto co
formulario de inscrición no certame.
Formulario Inscrición de Autores.
Para poder participar é necesario, ao mesmo
tempo que se envía a Maqueta, cumprimentar
o formulario cos seguintes datos:
-Nome do autor
- Tipo de música
- Titulo da obra presentada
- Provincia
- Código postal
- Letra da obra presentada
- Teléfono e enderezo de correo electrónico de
contacto
- Foto do autor formato jpeg/jpg peso máximo
2 MB por foto.

¬ CONVOCATORIAS
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¬MÚSICA. Overlook. Grupo de
música electrónica formado no
2000 en Caldas de Reis. Actúan o
mércores 21, ás 22:00, entradas a 6 e
8 euros, en La Casa de Arriba.
¬TEATRO. Hamlet. O actor Juan
Diego Bottodirixe esta nova adap-
tación do clásico de Shakespeare
que se representará  o sábado 17, ás
20:30, no Teatro Sala de Concertos do
Centro Social Caixanova.

VILAGARCÍA DE AROUSA
¬TEATRO. Ifixenia en Áulide  .
Representación do clásico do grego
Eurípides. Agamenón,  esnaquizado
entre as razóns de Estado e o amor
pola súa filla Ifixenia, disponse a dar
unha contraorde en segredo que
evite o seu sacrificio. Pola compañía
Arela das Artes. O sábado 17, ás
21:00, no Auditorio.

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

¬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 fe-
breiro, no Museo Municipal Quiño-
nes de León.
¬EXPO. Scriptorium Verbum-
diense. Mostra do laborioso pro-
ceso de creación dun códice, e  a im-
portancia que tivo Galicia neste
campo. Até  xuño do 2009, no mu-
seo Verbum, Casa das Palabras.
¬MÚSICA. Edu Manazas &
Whiskey Tren.  Da "manaza" de
Edu, recrean os diversos ritmos do
blues (shuffle, funky, latin, etc.) den-
tro dos máis variados estilos. Música
de calidade avalada pola experien-
cia e a profesionalidade da banda.O
xoves 15,  ás 23:00, en La Iguana
Club . 
¬MÚSICA. Calexico.A banda rock
americana de Tucson (Arizona), for-
mada principalmente por Joey
Burns e John Convertino, tocará

en Vigo presentando o seu máis re-
cente traballo Carried to dust, sexto
da súa discografía. O concerto está
enmarcado dentro do ciclo Música
Babel. Entradas entre 18 e 13 euros.
O venres 16, ás 20:30, no Centro Cul-
tural Caixanova.
¬MÚSICA.Holywater. Unha
banda luguesa de rock en estado
puro. O seu son baséase en dúas
guitarras envolventes, acompaña-
das por unha potente base rítmica,
pero sobre todo destacan as melo-
días. O sábado 17,  ás 00:00, entrada
5 euros, en La Iguana Club . 
¬MÚSICA.Creole Kings. Un trío
de Vigo con grande calidade vocá-
lica e que fai rock sen máis envoltu-
ras, con versións de Elvis e outros
clásicos, apoiados nun depurado
estilo crooner dos seus dous can-
tantes.  O sábado 17, ás 22.30, na
Casa de Arriba.
¬MÚSICA. Damon & Naomi.
Este dúo norteamericano que xa
ten actuado por estas terras volta a
Vigo para unha actuación , o do-
mingo 18, na sala Vademecum.

VIGO
¬EXPO. Puro Arte. Os visitantes de
Puro Arte 2007 poderán atopar
obras de Picasso, Dalí, Miró, Carun-
cho, Tapies, etc.., por citar tan só a
unha mínima parte dos autores máis
valorados do panorama contempo-
ráneo, nunha cita de galerías de
todo o mundo,que acoden a Galiza
co fin de presentar e promover os
seus artistas. Do xoves 15 ao luns 19,
no Instituto Feiral de Vigo, IFEVI.
¬EXPO. Eduardo Blanco
Amor. A ollada do desexo.
Obra gráfica 1933-1973. A ex-
posición pretende, a través dun dis-
curso estético contextualizado po-
los referentes históricos contempo-
ráneos ao autor,dar a coñecer a
ollada particular do escritor, a súa
personalidade, querenzas e actitu-
des. Até o 15 de marzo , no Verbum,
Casa das Palabras.
¬EXPO. Jose Batista Marques e
Pedro Valdez Cardoso. Dous
artistas plásticos portugueses que
inauguran exposición este venres
16, ás 20:00, na Galería Bacelos.

¬EXPO.Fernando Botero.
Abu-ghraib-O Circo. Mostra
que presenta dúas series recentes
deste artista colombiano. A exposi-
ción componse dun total de 95
obras. Até o 1 de febreiro, na Casa
das Artes.
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Creole Kings son unha formación
galega que aborda clásicos do
rock&roll dos 60, sen máis reviravoltas
pero con grande solvencia musical.

O dúo Damon e Noemiactúan en Vigo.

� Traspásase Café no centro de Gondo-
mar en pleno funcionamento. 
Tel: 635626113, chamar de mañá.

� Busco relación cunha muller que lle
goste falar galego, de 38/43 anos. Preferi-
belmente da comarca de Ordes. Chamar
ao 650 930216.

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

�Ofrécese rapazapara coidar anciáns e
nenos. Con experiencia e  título. Polas
mañás e fins de semana. En Santiago e
comarca. Tel: 617 407 697.

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

� Fanse traballossobre apelidos dos ga-
legos/as censados en Galicia dende o
2001. Apelidos de todos os concellos.
Dous apelidos/persoa, 3 €. Dúas per-
soas,5€. Xabier: 664754764 de 18 a
20:00.gallaecia2008 @hotmail.com

� Licenciado en Xeografía e Historia im-
parte clases particulares a domicilio en
Santiago  e cercanías.Todas as materias
de letras. Telf: 687 5811 37

�  Véndense móbeis e maquinaria de
caféen bo estado (só tres anos de uso). 
Telf: 986438339
� Alúgase casa no Porto do Cabo (Ce-
deira) todo o ano non sendo nos meses
de xullo e agosto. 
Telf. 676 727 518.

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

� Vendo guitarra do trinque, feita por un
artesán,sin estrear. A bó prezo.
Teléfono: 986 23 02 42

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

�Ofréceseelectricista, fontaneiro.Res-
ponsable e con rapidez. 
Telf.: 608527989

� Alugo piso en Ribadeo durante o
curso escolar.
Teléfono: 676 727 518

� A Federación de Asociacións de Per-
soas Xordas de Galicia (FAXPG) ofrece
cursosde língua de signos. www.faxpg.es
cursos.lse@faxpg.es.
Telf.: 687 050 926 / 687 051 258.

� Fanse plantacións,podas, limpeza de
fincas e montes, desbroces manual e me-
cánico, calquer traballo agrícola. 
Tlfno: 686 75 31 05 (Carlos).

� Compro calquera material relacio-
nado 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? Especia-
lista en deseño ofrécese para confeccio-
nar 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 to-
dos. Tel.: 667 293 752.

�Facemos traballos en pedra: escultura,
artesanía, construción, reformas, restau-
ración.
Teléfono: 698 163 989

� Gustaríache ter un albergueturístico
na derradeira etapa do Camiño de San-
tiago”?. Conxunto histórico en pedra 600
metros. Finca 2.000 metros. Semirrestau-
rado. 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, Or-
tigueira. Incluso fins de semana. 
Telf:  982501784, 625722060.

�  Mercaríacinta andadora, usada. San-
tiago. Escribir ao correo: tiroliro123@hot-
mail.com

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

¬ ANUNCIOS DE BALDE

� Poña aquí GRATISo seu anuncio, fa-
cendoo chegar a:

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com .
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quecidos, Katt viviu outro mo-
mento de gloria protagonizando
este slapstickde pantasmas que
se converteu en filme de culto
grazas á mestura de terror e co-
m e d i a .
Produce o
director de
Venres 13 e
dirixe un
profesional
do xénero,
coñecido
polas súas
secuelas da
saga do psi-
cópata da
máscara de
hóquei ou
polas ache-
gas á saga
de Halloween. O filme tivo va-
rias continuacións. Para os máis
fans Manga Films edita unha
versión en caixa coas tres pri-
meiras entregas.

TV.
Concursante 
Dirixe: Rodrigo Cortés.
Intérpretes: Leonardo Sbaraglia,
Myriam Gallego.
Drama. Galiza, 2007

“Versión Española”. Venres, 16 de xa-

neiro, 22h00, La 2.

O ourensán Cortés, multipre-
miado e recoñecido curtame-
traxista, debutou na longa con
esta peculiar fita que picaba na
comedia, no drama e mesmo
no thrillercon mensaxe na que
Sbaraglia protagoniza. A historia
dun home común que ve como
o seu destino experimenta unha
viraxe brutal ao gañar nun con-
curso televisivo o maior premio
da historia do medio. Obtivo o
premio da crítica no Festival de
Málaga, se é que iso lles axuda
en algo: na opinión do que isto
asina, está entre o mellor do
boomaudiovisual galego, xunto
cos traballos da adoptada Patri-
cia Ferreira.�

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.
A clase
Dirixe: Laurent Cantet.
Intérpretes: François
Bégaudeau, Nassim Amrabt.
Drama. Francia, 2008

Un dos filmes de referencia do
2008, Palma de Ouro en Cannes
e éxito de público e crítica –dupla
ben difícil– en todo festival polo
que pasou , Cineuropa incluído.
O director de Recursos huma-
nosvolve escaravellar na ferida,
desta volta cunha vocación di-
dáctica asombrosamente explí-
cita en clave docudrama sobre
os conflitos de integración no
microcosmos escolar nos ban-
lieues, os suburbios parisinos,
onde un grupo de mestres mo-
zos trata de manter a ilusión e o
idealismo pedagóxico co seu
conflitivo alumnado. Adapta o li-
bro homónimo de François Bé-
gaudeau, escritor e intérprete
que tamén protagoniza o filme.

Sete almas
Dirixe: Gabriel Muccino.
Intérpretes: Will Smith,
Rosario Dawson.
Drama. EE UU, 2008 

Smith repite co italiano Muccino
–O último bico, Ricordati di me–
tras o éxito de En busca da felici-

Ritchie regresaba aos coñeci-
dos territorios da acción rufia-
nesca logo do fiasco de Varridos
pola marea. Protagoniza un
Liotta pasado de revolucións e
figura o indispensábel  Stat-
ham, marca da casa e patibula-
rio rostro de presenza obrigada
en todo filme de acción con vo-
cación de videoxogo. Disque
Brad Pitt e Harvey Keitel rexei-
taron participar no proxecto
polo malo que era o guión. Se-
guimos a esperar pola estrea en
territorio peninsular de I'm not
there ou Control,por non falar
do desaprecido Diary of the
Dead de Romero.

DVD. VENDA.
House, unha casa
alucinante
Dirixe: Steve Miner.
Intérpretes: William Katt,
George Wendt.
Comedia. EE UU, 1986

Katt é para toda unha xeración
de televidentes o torpe Ralph
Hinkley, ataviado con pixama
vermello como o Gran Heroe
Americano. Referencia catódica
do xénero superheroico décadas
antes de que os Heroesde Tim
Kring lle desen dimensión épica
ao xénero na televisión. Antes de
se ir esvaendo no limbo dos es-

dade. O que buscan, de novo, é a
canddiatura ao Oscar para o
Príncipe de Bel Air, reconvertido
dende o éxito de Alíen actor dra-
mático con ambicións. Na liña
“manual-de-autoaxuda” do seu
anterior traballo conxunto,
Smith interpreta aquí un axente
do fisco americano deprimido e
ao bordo do suicidio polos erros
do pasado, que decide buscar a
redención axudando os demais
–as sete almas do título. Polo ca-
miño namórase de Dawson e os
seus proxectos iranse compli-
cando. Non defraudará a quen
non busque máis ca boas inten-
cións con enfoque brando.

A semente do mal
Dirixe: David S. Goyer.
Intérpretes: Gary Oldman,
Odette Yustman.
Terror. EE UU, 2008

Guionista de culto no novo ci-
nema de superheroes –el foi o
responsábel do boomcos éxitos
da triloxía dos Bladecon Wesley
Snipes antes de asinar os estu-
pendos guións dos Batman de
Christopher Nolan– Goyer
proba sorte agora co novo ci-
nema de terror nesta fita de pan-
tasmas e espíritos atormentados
que se beneficia do bo facer do
camaleónico Oldman como
misterioso experto en temas pa-

Xosé Valiñas

ranormais. Logo de esgotar o ca-
tálogo de refritos xaponeses, a in-
dustria do terror norteamericana
comeza a navegar en solitario.
Anúnciase segunda parte.

Revolver
Dirixe: Guy Ritchie.
Intérpretes: Ray Liotta, Jason
Statham.
Thriller. Gran Bretaña, 2005

A recuperación de certa credibi-
lidade crítica e comercial con
Rocknrolla –aínda en cartel–
propicia que as salas estatais re-
cuperen o inédito filme anterior
do ex de Madonna. Un rutinario
thrillerde montaxe acelerada e
modernidade mórbida co que

Fotograma d’A clase. Leonardo Sbaraglia enConcursante. 

Rosario Dawson e Will Smith en Sete almas. MERRICK MORTON

Ethan Cutkosky enA semente do mal.
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Escena de Revolver.

William Katt, no

tempo en que prota-

gonizou House, unha

casa alucinante.
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CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

Paul Charles Morphy (Nova Orleans 1837-1884) é considerado un dos mellores
xogadores de todos os  tempos pese a que renegou do xadrez e deixou de xogar
moi cedo. Acabou os seus estudios aos 20 anos e como até os 21 non era legal
exercer a avogacía no estado de Luisiana, adicouse a xogar ao xadrez vencendo a
cantos se lle poñían por diante. De familia aristócrata, fillo dunha acaudalada
francesa e dun xuíz español de ascendencia irlandesa, renunciaba con frecuencia
os premios dos torneos e dáballos á familia do seu rival. Campión indiscutíbel de
América,  viaxou a Europa e venceu a Lowenthal, Harrwitz, Anderssen, Dufresne e
aos mellores xogadores do momento agás a Stauton, que evitou reiteradamente
o enfrontamento. Aos 22 anos abandonou o xadrez competitivo, e incomodá-
base ostensibelmente cando o citaban como xadrecista.

Paul Morphy,1846
A posición de hoxe foi composta de neno
por Morphy e é moi coñecida pola súa ele-
gante sinxeleza. Aconsello ó lector que an-
tes de mirar a solución coloque as pezas
nun taboleiro e pare uns minutos ten-
tando resolvela: as brancas xogan e dan
mate en dúas xogadas. Como noutras ar-
tes os xenios do xadrez teñen con frecuen-
cia unha visión tráxica da vida e unha rela-

ción tortuosa co mundo. Morphy estivo
un tempo zigzagueando sobre a delgada
e inqueda líña que separa a cordura da
loucura para finalmente fundirse nesta úl-
tima. Apartouse da sociedade e sofreu de-
lirios persecutorios. Falaba perfectamente
inglés, francés, alemán e español e, se-
gundo testemuña da súa sobriña, durante
un tempo vagou polas estancias da casa
repetindo enigmaticamente: "Él izará la

bandera del castillo en los muros de Madrid
gritando: la ciudad ha sido conquistada y el
reyecito se tendrá que ir", frase que curiosa-
mente parece ilustrar a solución do pro-
blema: 1. Th6!! gxh6 [a calquera outra o
mate é inmediato con 2.Txh7#] 2.g7
mate.

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

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Prolongación córnea da boca das aves. Cando marcha a luz en moi-

tas casas. 2- Calidade de quen se produce con cariño e bós sentimen-

tos. 3- Contracción involuntaria e dolorosa dun músculo. Así tiña que

ser un bon nazi, aínda que o seu xefe non o era. 4- Abreviatura de

“expedición”. Categoría, nas artes marciais. 5- Balbordo, desconcerto.

Empezar a saír o sol pola mañá. 6-Aguantar unha situación desfavora-

ble, permitir. 7-Aquel que non deixaba beber a aqueloutro, porque

caera no pote de pequeno. Ao revés, río cantado por Rosalía.8- Monar-

ca. Explorador, no seu termo inglés que se fixo popular. 9-Apoñer, dei-

xar constancia de que algo ou alguén son causantes dun feito. Noiro,

inclinación da terra nun desmonte. 10- Tratamento dalgunhas enfer-

midades pola acción de radiacións naturais ou artificiais.11-Cercar un

sitio con arames. Descontrol, situación de total confusión.

Verticais:

1- Vide nova para plantar, ou vara desta. Parte branda do pan. 2- Repre-

sentación gráfica ou visual. Nome non oficial de certo equipo de fútbol

galego. 3- O que comparte con nós nacimento ou nacionalidade. 4-

Universo, conxunto das cousas que existen. Custou poñer esta matrí-

cula, e logo foron e quitáronas. O que vai tras do CD. 5- Proba xudicial

de carácter máxico relixioso destinada a manifestar a culpabilidade ou

a inocencia dun acusado, que usaba xente tan fina como os inquisido-

res. Símbolo do Tantalio. 6- Peza para agarrar un recipiente. Díodo elec-

troluminiscente, popularizado últimamente como luz de baixo consu-

mo, por exemplo nas luces do Nadal. Río catalán. 7- Numeriño que na

escola había que saber, aínda non sabemos moi ben para qué. Quei-

mar fortemente. 8- Unha fada que fala castelán, pero non sabe escribi-

lo...  Exclamación de ánimo, na que son especialistas os andaluces (co

permiso da ministra de Fomento). Onomatopea que representa, entre

outras cousas, o peche dunha caixa de madeira ou metal. 9- Cuarto ou

lugar para gardar certas cousas, que nunca hai nos “pubs” ou bares. 10-

Non querer nada, pero nada ben. A parte sonora dun filme, grava-

ción.... 11- Luz azulada, e gas que a produce. Literalmente, colocar na

cabeza certo atributo propio dos reis ou raíñas. Presente do subxunti-

vo, 2ª persoa, do verbo “estar”.

O reiciño terase que ir

SOLUCIONS

Crucigrama

Horizontais:
1-Bico.Apagón.2-Amorosidade.3-
Cambra.Ario.4-Exped.A.Dan.5-Lea.Albear.6-
O.Tolerar.E.7-Druída.Ras.8-Rei.A.Scout.9-
Apor.Talude.10-Fototerapia.11-Aramar.Caos.
Verticais:
1-Bacelo.Rafa.2-Imaxe.Depor.3-Compatriota.4-
Orbe.OU.ROM.5-Ordalía.Ta.6-Asa.Led.Ter.7-
Pi.Abrasar.8-Ada.Ea.Clac.9-Gardarroupa.10-
Odiar.Audio.11-Neón.Esteas.

Autodefinido

Horizontais:

Lamentación.Afín.Axenda.VI.Gorentar.Adase.Té

.D.Caen.Franco.Urraca.Uso.N.Ilustrado.Cavón.O

e.Ab.Alá.Horario.Soriano.Use.

Verticais:

Lavacuncas.Afinar.Aló.Mi.Derivar.Enganalo.I.N.

Os.Cunha.Tarefas.On.Axe.R.Toro.Centáurea.Inte

nsa.Ru.Oda.Codais.Nardo.Oboe.

AUTODEFINIDO
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Alberte Rivero
Con apenas corenta e dous
anos, e con sorpresa, coma ela
mesma recoñece, esta marisca-
dora de Lourizán asumiu os des-
tinos da confraría dende o pa-
sado outubro. O marisqueo a pé
achega a maior parte dos traba-
lladores, pero so catro membros
para o cabildo. Agora no mesmo
existe paridade: seis homes e seis
mulleres. Para ser patrona, Mari
Carme necesitou o apoio dou-
tros sectores e membros mascu-
linos do cabildo. Recoñece que o
mar tradicionalmente “é un sec-
tor de homes” e que é difícil
cambiar de golpe. No seu man-
dato afronta un grave problema
na confraría: en toda a zona de
marisqueo está prohibida a ex-
tracción polos efectos dos verti-
dos da depuradora de Praceres.
A administracción compensa-
lles a situación indemnizándoas
con setecentos euros por oito
días de traballos de limpeza, tres
días, a maiores, marisquean
noutras zonas pero lonxe do que
gañaban hai dous anos.
UUnnhhaa  mmuulllleerr  ppaattrroonnaa  mmaaiioorr??
Cando saín elixida preguntei
cantas eramos, penso que aínda
moi poucas. Tradicionalmente
o mar é un sector de homes, se-
guen mandando de maneira
maioritaria. É máis, eu leveime
unha sorpresa cando saín ele-
xida. Pensamos que ían seguir
mandando os de a flote, os ho-
mes, pero algún me tivo que vo-

Belén Regueira

D isque as mudanzas son
unha das situacións vitais

máis estresantes para o ser hu-
mano occidental. Cambiar mo-
tiva, pero tamén angustia carre-
tar a vidiña dun lugar a outro e
sentir no lombo o peso da equi-
paxe material e existencial que
se foi acumulando. Pero vivir
esixe estarmos dispostos a facer
as maletas, sobre todo se se te-
ñen altas aspiracións políticas.

A hixiene democrática acon-
sella que os edificios institucio-
nais cambien periodicamente
de residentes, para que corra o
aire, pero hai casas con espírito
de seu, máis forte ca as vontades
dos seus moradores. É coñecido
o endeusamento que experi-
mentan os afectados pola sín-
drome da Moncloa, e Obama xa
demostrou antes de instalarse
no despacho oval o control que a
Casa Branca exerce sobre el.

Cando o bipartito se mudou
a San Caetano atopou un piso xa
amoblado, se cadra algo pasado
de moda pero altamente confor-
tábel. E é sabido que quen se
muda ten tanta urxencia en ins-
talarse que é frecuente que dea
preguiza meterse en reformas
tan incómodas como reempra-
zar tubaxes ou cambiar a cociña.
Novos inquilinos deben traer
novos decoradores de interiores.

Os partidos no goberno pi-
den outra lexislatura para com-
pletar a mudanza, o reclamo
que os levou á Xunta. O PP, que
en 2005 se viu obrigado a aban-
donar unha casa que xa sentía
súa, pasou estes catro anos de
alugueiro e exhibe as credenciais
de sufrimento opositor como
garantía de que presidirá exem-
plarmente a comunidade de ve-
ciños. Quen merece as chaves?�
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Xan Carballa

Avella ladaíña israelita do
“dereito a defensa”
quere facer esquecer a

inexistencia dun “dereito de
ocupación e expolio” das terras
palestinas. O incumprimento
constante das disposicións da

ONU desde 1967 desacreditan
por completo a un estado que,
contra os argumentos da súa
propaganda, carece agora de le-

xitimación democrática ao ter
ao millón longo de cidadáns ára-
bes que viven no seu territorio
sen dereito de nacionalidade e
prohibíndolle presentar as súas
propias opcións á contenda
electoral. Etnicista até o ex-
tremo, ou racista segundo

queira escoller o lector, Israel
pode acabar disolvendo o seu
papel no concerto das nacións
pola vía de extinguirse na súa
propia violencia desatada, ao
considerar a unha parte da súa
poboación como inimiga po-
tencial sen dereito a voto.�
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OCUPACIÓN 
E DEFENSA

Oito confrarías en Galiza están dirixidas por mulleres, catro son patronas maiores dende finais do pasado ano
Barallobre, Mugardos, Ribadeo e Lourizán. O peso da muller no mar é sensibelmente maior á hora de traballar
que de dirixir o futuro do sector. En Lourizán son o setenta por cento. Dende hai tres meses, Mari Carme Vázquez
e a patrona maior, sendo tamén a máis nova de toda Galiza. 
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tar para agora estar eu aquí.
AA  mmuulllleerr  tteenn  ppoouuccoo  ppeessoo  nnoo
mmaarr??
No traballo non, somos máis do
setenta por cento, por exemplo
na confraría de Lourizán. Pero,
ao ser o voto ponderado tan so
temos catro representantes no
cabildo as de marisqueo a pé,
dos doce que o conforman. Iso,
imaxínome que pasará noutras
confrarías, por iso hai tan pou-
cas patronas maiores.
SSeegguuiiddeess  sseenn  ppooddeerr  mmaarriissqquueeaarr??
É van dous anos. Os problemas
veñen da depuradora de Prace-
res que sempre foi unha decan-
tadora, polo que seguen fa-
cendo análises e siguennos
considerando Zona C. (na que
está prohibido marisquear,
pola toxicidade dos bivalbos).

Incluso, ao principio, enfadá-
monos moito por que a zona
de a flote, pegada á nosa, se
consideraba zona B, cuestión
que non entendíamos.
TTeerráá  ssoolluucciióónn  aa  ccuurrttoo  pprraazzoo??  
Iso agardamos. Dende o pasado
setembro, dixéronnos que em-
pezou a funcionar a depuradora
como o que é. Parece que ta-
mén as analises realizadas ulti-
mamente dan mellorías notá-
beis na zona de abaixo. Arriba
está máis complicado por que
se realizan bombeos sen depu-
rar o que contamina o marisco,
xa falamos co Concello de Pon-
tevedra e agora farémolo co de
Poio para que solucionen defi-
nitivamente o problema. 
MMaarriissqquueeaann  nnoouuttrrooss  lluuggaarreess??
Pero tan só tres días ao mes,

non é nada. Por exemplo, en
xaneiro tan só marisqueamos
o luns pasado na Seca. A maio-
res compénsannos con oitos
días facendo labores de lim-
peza. Pero nin de lonxe chega-
mos ao que cobrabamos antes.
Agora andamos nos setecen-
tos euros ao mes. Menos mal
que nos ampliaron este plan
seis meses máis.
NNoonn  uuttiilliizzaann  oo  mmoonnttee  mmaaiioorr  ((rree--
ppaarrttoo  ppoorr  iigguuaall  ppaarraa  ttooddaass  aass
mmaarriissccaaddoorraass))  áá  hhoorraa  ddee  ccoobbrraarr??
Non me parece xusto, aquí
cada unha cobra polo que ex-
trae. Hai xente que non tería
este traballo coma primeira
ocupación e cobraría o mesmo
que os que a temos. O sector en
moitos lugares está aínda an-
corado no pasado.�

Mª Carme Vázquez, patrona maior de Lourizán
‘No mar seguen mandando os homes’

’’Novos inquilinos deben
traer novos decoradores
de interiores” 
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