
A.G.N. / FOTOMONTAXE PACO VILABARROS

Periódico semanal
Fundado en 1907
Nº1.343

Feixóo descabeza o grupo
de Baltar

anosaterra
22  EEUURROOSS

(CON LIBRO 4,90)
2222..XXAANNEEIIRROO..0099

MA A INE. ASÍ SE PESCARON AS BALEAS..  4400--4411
POLÍTICA. AS REFORMAS DE OBAMA, UNHA A UNHA. 1177
CULTURA. MANUEL SENDÓN ANALIZA A MOSTRA DE PHOTOGALICIA. 2266

zG

TERRA DE SONEIRA,
UN NOVO LIBRO

DAS COMARCAS DE GALIZA

CO
N

 E
ST

E 
N

Ú
M

ER
O

 Á
 V

EN
D

A

Feixóo descabeza o grupo
de Baltar

contra e portada2.qxd  21/1/09  01:08  Página 3



1.343
22 DE XANEIRO DO 2009

AALDEAGLOBAL. ANOSATERRA
22-28 DE XANEIRO DE 2009

sumario
A ALDEAGLOBAL.
¬REPORTAXE

Inmigrantes e mariñeiros,
falan os que
non poden votar >4-5

¬ENTREVISTA

O xornalista Perfecto Conde 
analiza o cambio da prensa >7

POLÍTICA.
¬ENTREVISTA

Carlos Aymerich:
‘O PSOE tento amañar o
concurso eólico’ >10-11

¬NOVOS LÍDERES

Os fillos de Cuíña, Baltar e
Cacharro fan carreira >13

¬USA

A axenda de Obama >17

ECONOMÍA.
¬INDUSTRIA

O automóbil, obrigado
a cambiar >19

CULTURA.
¬LITERATURA

Ler teatro >24-25

www. anosaterra.com

RESPIRO
Xosé Ramón Pousa

Ainfame guerra de Gaza non
podía arruinar a cerimonia

de toma de posesión de Oba-
ma. O poder xudeu que tanto
peso ten no panorama nortea-
mericano, non o permitiría, e
Europa tamén tiña que facer un
xesto para a foto. O Goberno
sionista de Israel afrouxou te-
nuemente a man despois de es-
tragar a vida de máis de 1.200
seres humanos, a terceira parte
nenos, só unhas horas antes da
cerimonia de Washington. Na-
mentres o mundo indignado
manifestábase polas rúas das ci-
dades, como en Santiago, que
viviu o domingo una das maio-
res concentracións dos últimos
anos. Gaza representa a infamia
da historia contemporánea,
igual que os campos de exter-
minio nazis 70 anos antes. As ví-
timas aprenderon os peores
modais dos seus verdugos para
vergoña da humanidade, nun-
ha espiral autodestrutiva para o
propio modelo israelí que se fai
cada día máis inviábel.

O respiro, talvez momentá-
neo, serve para que Obama poi-
da lanzar unha voz esperanza-
dora para os norteamericanos
abatidos pola crise e o engano
sistemático dunha maquinaria
de Estado implacábel. Para os
que pensan que é posíbel man-
ter o seu nivel de desenvolve-
mento, sen ter que destruír o
mundo, sen ter que practicar un
imperialismo feroz. Son perso-
as de cor, hispanos, inmigran-
tes, profesionais e traballadores
honrados que atoparon un cra-
vo ao que afianzarse, pero que
pode poñerse ao roxo vivo, po-
los grandes intereses dos seño-
res da guerra. O respiro Obama
é o dun político que, en lugar de
encristarse no aparato de parti-
do, recolle a palabra que soa na
rúa e a fai súa. Por iso a xente ve-
se reflectida. Este respiro, ao
que todos estaremos atentos,
pode ser a última esperanza pa-
ra un mundo sumamente com-
plexo. Agardemos que dure. �

’’

’’O respiro serve para que
Obama poida lanzar
unha voz
esperanzadora
para os
norteamericanos ”

protección e introducilas nun-
ha bolsa ou marchar con elas
postas sen pasar pola caixa nin
activar as alarmas á saída.

PAPEL DE ALUMINIO.Existen outros
sistemas máis simples pero
tan sofisticados para roubar
produtos protexidos por alar-
mas. Un deles era o que em-
pregaba unha persoa sorpren-
dida en Vigo con prendas rou-
badas en distintas tendas desa
cidade. Tratábase dunha bol-
sa de papel dun establece-
mento comercial cuxo interior
estaba forrado con papel de
aluminio. Ao parecer, este
material consegue anular o
envío de frecuencias desde o
mecanismo de alarma até os
escáneres situados ás portas
dos comercios.

No caso das persoas que
empregan este procedemento,
a policía sospeita que actúan
coordinadamente e en parellas
para non levantar sospeitas nin
ser detectados polos servizos
de seguridade das grandes ca-
deas de venda de roupa, as
máis afectadas por esta clase
de roubos. Neste caso, ao pare-
cer a persoa que subtrae a
prenda é distinta da que sae da
tenda con ela.�

H.V.
Unha vaga de roubos asola as
tendas galegas, sobre todo as
que se dedican á venda de rou-
pa. Mentres a policía patrulla
as zonas comerciais das cida-
des, os ladróns ensaian todo ti-
po de procedementos para
subtraer pezas, desde o uso da
tecnoloxía de baixo custo a
métodos máis sofisticados.

Varias páxinas electrónicas
venden en internet un sistema
magnético para levar no peto
co que desactivar os sistemas
anti furto que protexen as
prendas de vestir. “Poderá des-
prender calquera etiqueta anti
furto coa vantaxe de que o po-
de gardar no seu peto”, indica a
publicidade dunha destas web.

Unha empresa con prefixo
telefónico de Barcelona vende
esta chave a razón de 75 euros
cada unha se se adquiren me-
nos de 25 unidades. Os prezos
descenden no caso de mercar
un maior número de dispositi-
vos e cando superan os 100, hai
que pagar 40 euros por cada
un. Esta compañía, que asegu-
ra que se trata dun “produto
patentado”, tamén vende
imáns e sistemas de caza de ra-
tos noutras páxinas web.

Aínda que na páxina elec-
trónica na que se ofrecen as
chaves que desbloquean as
alarmas anti furto asegúrase
que só se trata dunha “venda
exclusiva para tendas e centros
comerciais”, asegura entregas
en 24 horas, co que non ten
tempo real para verificar a
identidade dos compradores.

O procedemento para o

roubo é levar as pezas de roupa
ao probador e, unha vez alí
dentro, retirarlles o sistema de

En internet
véndense chaves
para desactivar
as alarmas nas
prendas de roupa

Os ladróns aproveitan
a tecnoloxía

2.
ANTE A CRISE

’’Poderá desprender
calquera etiqueta anti furto
coa vantaxe de que o pode
gardar no seu peto”

Reclamo publicitario.

Perfecto Conde. PACO VILABARROS

Barack Obama. REUTERS
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Ao redor da guerrilla antifranquista. Entre o 15 e o 17 de xaneiro cele-

brouse no Paraninfo da Universidade da Coruña o Congreso da Guerrilla Ga-

lega, organizado pola Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da

Coruña, que reuniu a investigadores e estudosos, entre eles, Hartmut Hei-
ne [na foto], quen pronunciou a conferencia inaugural, Bernardo Maiz, Xoán

Carlos Garrido Couceiro, Emilio Grandío Seoane, Carlos Reigosa, Eliseo Fer-

nández, Víctor Santidrián e diversos guerrilleiros e enlaces.�
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desgastada carreira política. Se
Raxoi lembraba que Feixóo é a
primeira vez que se presenta,
non podería dicir o mesmo de
Porro. Corina foi candidata do
PP á alcaldía viguesa en 2003 e
en 2007, tras pasar pola Conse-
llaría de Asuntos Sociais para
impulsar a súa imaxe. Tanto

hai seis anos como nas últimas
municipais, Porro perdeu e só
conseguiu a alcaldía de Vigo
cando o anterior rexedor socia-
lista, Ventura Pérez Mariño,
quedou sen o apoio dos nacio-
nalistas no concello.

O paréntese de Corina Po-
rro na alcaldía viguesa serviu-

H.Vixande
Corina Porro anunciou que
marcharía do Partido Popular
no caso de que Feixóo non de-
rrogue o decreto do galego no
ensino. A ex alcaldesa de Vigo
fixo a súa aposta no decurso
dun acto no que tamén partici-
paron o portavoz do PP no Se-
nado, Pío García Escudero, e o
propio secretario xeral do PP
galego, Alberte Núñez Feixóo.

A promesa realizada por
Corina Porro chega despois de
que en varias ocasións Núñez
Feixóo asegurase que unha das
primeiras medidas que tomará
se accede ao Goberno galego o
1 de marzo sería derrogar ese
decreto. O PP asegurou que
deixará como está a Lei de Nor-
malización Lingüística, apro-
bada unanimemente polo Par-
lamento en 1983, cando o pre-
sidente da Xunta era Xerardo
Fernández Albor (PP).

No caso de emular á caris-
mática dirixente do PP en Eus-
kadi, María San Gil, Corina Po-
rro deixaría un baleiro aínda
maior no seu partido que a po-
lítica vasca; a saber: o seu posto
de concelleira e xefa da oposi-
ción en Vigo, a vicepresidencia
da Deputación de Pontevedra,
o Parlamento galego e o seu es-
cano de senadora.

Mais Corina Porro corre
poucos riscos de ter que optar
pola inmolación. Respecto o
decreto do galego, Feixóo é da
mesma opinión que a súa.
Ademais, a vitoria electoral é
algo que podería non figurar
nas posibilidades do PP, se-
gundo se extrae das palabras
de Mariano Raxoi en dúas oca-
sións moi recentes. O presi-
dente do PP estatal reservaría-
lle a Núñez Feixóo o papel de

xefe da oposición na perspecti-
va de prepararse para tratar de
alcanzar o Goberno galego
dentro de catro anos. “Núñez
Feixóo é a primeira vez que se
presenta”, lembrou Raxoi nun-
ha entrevista publicada polo
diario ABC o domingo 11 de
xaneiro, indicando que ten
marxe para unha derrota.

Sete días máis tarde, Raxoi
aseguraba nunha entrevista á
cadea Ser que “teño un man-
dado de tres anos”, en alusión
á posibilidade de que a derrota
nas eleccións galegas, vascas e
europeas precipite a súa caída
como líder do Partido Popular.
Estas manifestacións reforzarí-
an a tese de que o obxectivo do
PP en Galiza non é gobernar.

O salto con rede de Corina
Porro podería provocar efectos
distintos aos que proclama a
xefa da oposición viguesa. Un
deles sería a renovación da súa

lle, en 2007, para ser novamen-
te candidata do PP, pero no
horizonte de 2011 xa non esta-
ba moi claro que ocupase o
mesmo lugar nas listas, a me-
nos que alcance o papel de
icona dos populares galegos,
tal e como fixo María San Gil
no País Vasco.�

A María San Gil galega?
Corina Porro, segunda na lista do PP
en Pontevedra, anuncia que abandonará
o partido se Feixóo non derroga
o decreto do galego no ensino

O DEBATE DA LINGUA

Corina Porro. A.G.N.

A organización Galicia Bilin-
güe lembroulle ao PP que o seu
obxectivo non é só que derro-
gue o decreto do galego, senón
tamén a Lei e Plano de Norma-
lización Lingüística que, basi-
camente, van na mesma direc-
ción. De todos os xeitos, a pre-
sidenta desta entidade, Gloria
Lago, deulle marxe aos popu-
lares e dixo que prefería agar-
dar a que se publique o progra-
ma electoral antes de comezar
coas súas críticas.

Segundo a portavoz de

prensa do PP, Mar Sánchez,
este partido pretende a derro-
gación do decreto e non da Lei
de Normalización. De figurar
esta posición no programa
electoral, Gloria Lago asegu-
rou que “imos reclamarlles
unha revisión a fondo da súa
política lingüística; non pasa
nada por que recoñezan que
cometeron un erro”, en refe-
rencia á aprobación do PP no
seu día da Lei de Normaliza-
ción Lingüística.

Para Gloria Lago, “o Plano

de Normalización é inaceptá-
bel, eu estou convencida de
que moitos políticos nin o le-
ron”. Sobre a Lei de Normali-
zación, Lago asegurou que “o
seu preámbulo non é propio
dunha democracia”. Galicia
Bilingüe reclama un sistema á
carta para que os pais podan
escoller a lingua na que estu-
den os seus fillos e “poder se-
gregar os alumnos en aulas
distintas segundo o idioma”,
algo que prohibe expresamen-
te a Lei de Normalización.�

Galicia Bilingüe reclama derrogar
tamén a Lei de Normalización

’’De marchar, deixaría
un baleiro maior que
a política vasca: o posto
de concelleira en Vigo,
a vicepresidencia
da Deputación
e os escanos no Parlamento
Galego e no Senado”

’’Feixóo xa prometera
a derrogación do Decreto
e das palabras de Raxoi
extraese que a estratexia
do PP non é gañar
as eleccións”
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nidade máis importante, e con
maior estancia prolongada, é
de norteafricanos, maioritaria-
mente marroquís. 

En Xinzo de Limia e Pare-
des, no concello de Vilaboa,
aséntanse dúas comunidades
importantes de cidadáns ma-
rroquís. Na capital antelá hai
máis de  catrocentos en idade

Arteixo ou Vilaboa. Non em-
bargante, só o cinco por cento
poderán exercer o dereito a vo-
to. En Xinzo tan só o poderán

Alberte Rivero [TEXTO & FOTOS]

A s dificultades para
acceder á cidadanía
española provocan
que, dos catrocentos

marroquís residentes en Xinzo
de Limia maiores de idade, tan
só vinte teñen a posibilidade
de acudir ás urnas.  

A lei electoral, ancorada e
sen reformas necesarias, mos-
tra contradicións dificilmente
entendíbeis. Mentres poderán
exercer o dereito a voto 300.000
residentes ausentes, con esca-
sa ou nula relación coa nosa te-
rra e, en moitos casos, baixo a
sospeita de irregularidades
manifestas, en Galiza nin mari-
ñeiros de altura, nin inmigran-
tes con amplo arraigo de máis
de dúas decadas, poden deci-
dir o futuro político. 

En Galiza hai pouco máis de
corenta mil inmigrantes. A in-
cidencia do efecto chamada,
moi notorio no conxunto do
Estado, aquí foi mínima. Si se
notou o incremento de suda-
mericanos, hai na actualidade
máis de tres mil colombianos,
a cifra de cidadáns chineses
achégase aos mil, pero a comu-

de votar, moitos deles con máis
de unha decada de residencia
no Estado español. Un tempo
semellante levan en Ourense,

facer unha vintena, algúns de-
les xa nacidos na capital antelá. 

Para conseguir a nacionalida-
de, requisito imprescindíbel pa-

AALDEAGLOBAL.4. ANOSATERRA
22-28 DE XANEIRO DE 2009

Prohibido votar

>>>

ELECCIÓNS AUTONÓMICAS

Algún destes inmigrantes
votará por primeira vez o
vindeiro un de marzo. É o ca-
so do marroquino Mourad
Lajadoud, que conta con
trinta e seis anos. Leva vivin-
do en Galiza a metade da súa
vida. Chegou a Pontevedra
con dezaoito anos e, na ac-
tualidade, é presidente da
Asociación de Magrebís de
Xinzo de Limia. 

Na capital antelá traballa
coma comerciante e, dende
hai dez días, é español de feito
e dereito, o que lle permitirá
participar nas eleccións auto-
nómicas. Recoñece que é un
dos poucos con nacionalidade
española a pesar dos anos de
residencia: “son trámites bu-

rocráticos moi complicados,
hai que solicitar en Marrocos
moito papeleo e tamén aquí.

Resulta demasiado engorroso
ter que xustificar todo o tempo
que levas xa neste país”. 

Mourad Lajadoud, inmigrante nacionalizado
‘Dos marroquís que viven aquí só pode votar o 5%’

Máis de cinco mil
mariñeiros de
altura non poderán
exercer o dereito
a voto. Tampouco
o farán
inmigrantes
norteafricanos,
con residencia
en Galicia dende
hai máis
de unha decada

’’A lei electoral, ancorada
e sen reformas necesarias,
mostra contradicións
dificilmente entendíbeis”

’’Votarán miles de persoas
que non coñecen Galiza
pero non outras que levan
aquí quince anos”

Xosé Losada, educador do Concello de Xinzo, con Adellah Rija e Mohamed Nouri [desde a esquerda].
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ra exercer o voto, os cidadáns
procedentes de Marrocos deben
acreditar dez anos con permiso
de residencia continuada e per-
manente no mesmo lugar, sen
intervalos superiores a tres me-
ses polo medio. A partir dese
momento, a burocracia ponse
en marcha, con demoras, e sem-
pre excesivamente engorrosa.�

AGASALLO
PATRIARCAL
María Xosé Queizán

S empre que houbo unha
explotación, racista, sexis-

ta, clasista..., estivo acompa-
ñada da colaboración de per-
soas do colectivo oprimido.
Pódese falar de alienación, de
traizón, de crebar folgas ou
máis directamente de prosti-
tución, do envilecemento da
persoa, da cesión, non só do
corpo, senón da dignidade.
Mesmo que non se adoite em-
pregar a palabra, os homes
prostitúense tanto como as
mulleres. Pero a mentalidade
patriarcal tende a seguir radi-
cando a honestidade no sexo e
no corpo feminino. 

Na defensa da igualdade, as
feministas tentamos eliminar
ese prexuízo negando a natu-
ralización das mulleres e o
mérito como corpo-obxecto.
Pola contra, poñemos en valor
a capacidade feminina, non só
para o pensamento racional e
a creación, senón para desem-
peñar calquera profesión ou
todo tipo de actividades nece-
sarias na sociedade. Neste
sentido, un goberno paritario
ou a asignación a unha muller
do ministerio de Defensa son
accións que nos ponderan. Is-
to non lles gusta aos machistas
que se resarcen exercendo o
dominio sobre aquelas mulle-
res que necesitan venderse.
Pero ás veces reciben un rega-
lazo. A portavoz do PP, que
senta no Parlamento á dereita
do aspirante a dirixir o Estado,
aparece con xesto de muller-
muller (Aznar dixit) ofrecendo
o seu corpo ao pracer visual
público, gratificando a mirada
pornográfica e reafirmando o
prexuízo machista de que por
moi parlamentarias que se-
xan, ao final  todas son corpo e
devecen por mostralo. A repu-
tación do obxecto sexual in-
crementa a fachenda machis-
ta. Gocen hoxe, pero non se fa-
gan ilusións. We can. �

’’

’’Soraya Sáenz de  Santamaría
aparece con xesto
de muller-muller

(Aznar dixit)
ofrecendo
o seu corpo
ao pracer
visual ”

>>>

Xosé Ribeiro non votará o 1 de
marzo, pero non será algo no-
vo para el xa que tampouco se
acorda cando foi a última vez
que o fixo. Cálcula que debeu
ser nas municipais do oitenta
e sete. Daquelas, no seu con-
cello natal, O Vicedo, gañou
por maioría absoluta o conde-
nado Prado Villapol. 

Non é que Ribeiro, no bor-
de da xubilación, sexa un abs-
tencionista convencido e
practicante, senón que para a
súa profesión, mariñeiro de
altura, non se atopou, ou non
se quixo regular, o modo de
exercer o dereito ao voto. 

É maquinista do Sempre
San Prudencio, barco con
amarre en Burela. Este buque
descargaba a semana pasada
na lonxa de Vigo o pouco pei-
xe traido da última campaña
en Cabo Verde. Coa preocu-
pación dunha mellor marea
no vindeiro mes nos Azores,
na busca de peixe espada, Xo-
sé Ribeiro non acerta coa data
exacta das eleccións autonó-
micas. Fai contas e, coma
sempre, estará na mar: “non
me acordo a votar, case sem-

pre nos pilla fóra. O que non
me parece normal é que non
atopen a maneira de que poi-
damos facelo. Modos hai”. 

No mesmo barco traballan
tres mariñeiro con igual situa-
ción que él. Marcharán a medi-
dados de febreiro e retornarán
a primeiros de maio. É o caso
de milleiros de traballadores de
altura que, unha vez tras outra,
non poden exercer o voto. 

Bieito Lobeira, deputado
do BNG, que en diversas oca-
sións solicitou pronuncia-
mentos do Parlamento para
que mudase a lei electoral, ci-
fra en máis de doce mil o nú-
mero de mariñeiros que non
estarán o vindeiro un de mar-
zo en terra. Xa é habitual que
falten os espadeiros da Guar-
da e Burela e tamén é boa épo-
ca para os que se dirixen ás

mareas nas Illas Svalvars e,
desta volta, hai que unirlles to-
dos os mariñeiros dos buques
que acuden á zona Nafo. 

Xabier Aboi, sindicalista de
CIG-Mar, asegura que, aínda
que o número de galegos nos
barcos baixou nos últimos
anos, son moitas as embarca-
cións que nesta época están
lonxe. Cando menos, tres ou
catro galegos forman parte,
sempre, das tripulacións dos
buques, abandeirados ou non
no Estado español pero con ar-
mador galego. Neste momen-
to, hai máis de cen barcos nas
Malvinas, sesenta en Maurita-
nia, outros tantos no Gran Sol,
aos que hai que sumar os habi-
tuais da época. A maioría des-
tes mariñeiros de altura proce-
den da Península do Morrazo.

Todos os que se moven
arredor do sector, tanto sindi-
catos coma os propios mariñei-
ros, recoñecen que o que falta é
gañas de solucionar o proble-
ma, por que modos de darlle le-
galidade á votación, xa sexa
diante do capitán do buque ou
mediante o voto electrónico,
serían posíbeis e doados.�

Xosé Ribeiro, mariñeiro de altura
‘A última vez que puiden facelo
foi nas municipais do 87’

No caso dos mariñeiros,
o que faltan son ganas
de resolver o problema”

’’

e votar o 5%’
O proceso, dada a su lenti-

tude, fai que moitos concida-
dáns do norte de África, a pe-
sar de levar décadas de resi-
dencia, non dan o paso:
“aquí, en Xinzo, hai xente que
leva vivindo máis de quince
anos, pero non piden a na-
cionalidade, siguen sendo só
cidadáns marroquís. Eu son
un dos poucos nacionaliza-
dos dende hai nada. Entre
Ourense e Xinzo non sei se
chegaremos a vintecinco os
que somos xa tamén espa-
ñois”. Mourad Lajadoud esti-
ma que do total de marroquís
residentes en Galiza poden
votar pouco máis do cinco
por cento.�

PERFECTO CONDE / ARQUIVO A.N.T.
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A DESTRUCIÓN
DO MINIFUNDIO

Xosé Manuel Sarille

L in con moito interese en
Vieiros un artigo de Xoán

Carlos Carreira titulado “O mi-
nifundio ¿residuo do pasado
ou proxecto de futuro?” onde
se di que a política agraria leva-
da a cabo nestes últimos 25
anos é un fracaso. Se interpre-
tei ben, o autor considera que
se está chegando tarde a todos
os cambios e que cando se
producen son inútiles ou pro-
ducen o efecto contrario ao
desexado. Pon de exemplo o
debate que nós escoitamos en
Lugo cando eramos nenos,
entre os defensores da demoli-
ción da muralla e os escépti-
cos. Afortunadamente non a
derrubaron, como vostedes
saben, mais os argumentos
eran coherentes porque se tra-
taba de “desencorsetar”, esa
era a palabra, a cidade, e facela
moderna e dinámica, só que
nos días en que xa rematara o
desarrollismofranquista. 

Carreira di que neste noso
tempo o minifundio conver-
teuse nunha riqueza a conser-
var e utilizar, para medrar, re-
cuperar o agro, manter o medio
ambiente e disfrutar da nature-
za. E que continuar a destruílo é
camiñar cara a ningures. Os
xestores políticos aspiran a que
o campo sexa como o dos paí-
ses que se incorporaron á mo-
dernización hai varios dece-
nios. O problema é que agora a
transformación xa non pasa
por aí. 

Sendo isto así, tamén se in-
túe que o banco de terras é un-
ha medida practicamente inú-
til porque apenas fican no cam-
po 60.000 persoas con dedica-
ción completa ao traballo rural.
E que o grupo lácteo resulta in-
viábel, case un atavismo. 

As teses de Carreira serán ti-
das en conta cando esteamos
noutro ciclo e a súa racionalida-
de sexa xa a doutro tempo. �

’’

Tamén se intúe que
o banco de terras
é unha medida
inútil porque
apenas fican
no campo
60.000
persoas”

’’ anos funcionando cun modelo
de xestión compartida entre os
responsábeis da administra-
ción autonómica e as diversas
asociacións xuvenís”.  Bieito
Losada, director da Casa da
Xuventude ourensá, conside-
ra que a participación directa
na toma de decisións dos mo-

Xurxo González
A Casa da Xuventude de Ou-
rense está no centro da cidade,
na rúa Celso Emilio Ferreiro. A
primeira vista, non se trata
máis que dun edificio vellote
dunha cor turquesa bastante
chamativa. Non obstante, es-
tas instalacións albergan desde
hai trinta anos unha experien-
cia que non ten comparación
en Galiza e que moitos consi-
deran un modelo a seguir de
política cara a mocidade.

Na outra capital do interior
de Galiza, en Lugo, Anxo Quin-
tana, vicepresidente da Xunta
de Galicia, inaugurou o “Com-
plexo Residencial Xuvenil Lug”.
Vicepresidencia considera que
este centro “constitúe unha ex-
periencia piloto do modelo de
centro xuvenil que se pretende a
exportar a todo o país”. Quinta-
na asegurou que “Lugo ponse á
vangarda da nova concepción
da política xuvenil galega, unha
política de centros integrais que
superan a concepción das clási-
cas casas da xuventude”.

Lalo Gómez, presidente da
de Ourense, apón que “non é
necesario inventar nada novo.
A nosa institución leva trinta

zos e mozas é a clave do éxito. 

A NECESIDADE DE FIXAR ESTÁNDARES.
Rubén Cela, director xeral de
Xuventude, amosa a súa satis-
facción co novo centro de Lu-
go. As instalacións anovadas
do que foran unha vella resi-
dencia de estudantes acollen
hoxe diversos obradoiros, salas
de gravación e edición para
grupos de música e unha plan-
ta dedicada a novas tecnoloxí-
as. Ademais, as asociacións xu-
venís disporán de servizos co-
mo unha liña telefónica única
e un apartado de correos para
as que non teñan local propio. 

?A rede de Casas da Xuventu-
de que xestiona a Xunta consti-
túe un modelo disparatado, tan-
to na súa distribución xeográfica
como poboacional”, asegura
Cela. Os axentes consultados
coinciden en que todas estas
instalacións, coa destacada ex-
cepción ourensá, limítanse a un
espazo que non ofrece contidos
que interesen á mocidade. O di-
rector xeral apunta a que esta si-
tuación comeza polo propio ori-
xe destes centros, creados moi-
tos deles como sés da Organiza-
ción Juvenil Española vixente
durante a ditadura.

Bieito Losada laiábase xa hai
anos nun artigo de que “a Casa
da Xuventude é o equipamento
máis estándar entre os específi-
cos para a mocidade e, sorpren-
dentemente, carece dun mode-
lo oficial. Cando se fala dun mer-
cado, dun centro de saúde ou

dun auditorio, todos sabemos
do que falamos e das instala-
cións que imos atopar. Nas ca-
sas da xuventude, pola contra,
case todo é posíbel”. O obxecti-
vo do departamento de Cela é fi-
xar un modelo cuns principios
semellantes aos de Ourense.

O ASOCIACIONISMO, EN DECLIVE. O
cerne do éxito de experiencias
como as dirixidas por Losada é
a participación das asociacións
xuvenís. O Consello da Casa de
Xuventude de Ourense está
formado polos representantes
dos colectivos de mozos, que
dispoñen dun voto por cada
dez asociados. As súas delibe-
racións deciden o destino de
máis de 30.000 euros anuais.
Estes fondos póñense á súa
disposición apenas sen buro-
cracia, unha das trabas máis
usuais das políticas dirixidas
cara a mocidade.

Benito Losada e Rubén Cela
inciden en que hai que dar res-
postas a novas formas de cola-
boración entre os mozos, e que
non se corresponden co asocia-
cionismo formal. O director xe-
ral de Xuventude suliña que “a
taxa de persoas asociadas está
en declive en Europa, e iso é pre-
ocupante porque é un termó-
metro fundamental para medir
a calidade democrática da so-
ciedade. Non obstante a Admi-
nistración debe dar respostas ás
novas realidades e animar as
persoas que non están asocia-
das para que participen”.�

A Casa da Xuventude de Ourense
representa unha experiencia de éxito
con trinta anos de historia, pero a Xunta
busca novos modelos de instalacións
adaptados á mocidade actual

Ofrécense casas para okupar
Grupo de mozos na Casa da Xuventude de Vigo.  PACO VILABARROS

’’Non é necesario inventar
nada novo. Levamos trinta
anos cun modelo de xestión
compartida entre a Xunta
e as asociacións xuvenís”

[Lalo Gómez]
Presidente da Casa da Xuventude de
Ourense.

’’A taxa de asociados está
en declive, e é preocupante
porque é indicativo da
calidade democrática
da sociedade”

[Rubén Cela]
Director Xeral de Xuventude.
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persoa decidida cunha idea do
que quería facer e levouno
adiante con poucos medios,
apenas 800.000 pesetas. El País
naceu con máis cartos pero ha-
bía quen apenas lle auguraba
uns poucos anos de vida, até
que houbese un cambio de go-
berno. Hoxe crear medios é qui-
zais máis difícil porque as ferra-
mentas tecnolóxicas son moito
máis caras e tristemente o que
se máis se abaratou foi a mer-
cancía dos xornalistas. Para min
a metafísica da profesión á que
nunca cheguei é a do marketing
necesario para lanzar unha pu-
blicación. En todo caso sigo
crendo que detrás de cada me-
dio ten que haber unhas poucas
persoas con carisma ou capaci-
dade visionaria, e iso pasou en
todos os grandes xornais que a
min me gustan. Pero un medio
non pode depender só diso.
EE  aaggoorraa  éé  uunn  ccoonnssuummiiddoorr  ddiiffee--
rreennttee  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn??
Os medios van mudar e eu,
que me arruinaba mercando
periódicos de todo o mundo,
hoxe leo en Internet. Sigo lén-
doos fisicamente no café ou
mercándoos a fin de semana,
pero doume conta de que os
hábitos mudaron. As cabecei-
ras serán referentes de fiabili-
dade, pero xa temos outra ma-
neira de informarnos.�

tóuselle o xeneral Luís Rosón no
despacho. A reacción de Asen-
sio foi mandar elaborar un su-
plemento monográfico en 24
horas, titulado “Por Rosones” e
o asunto que pasara da nego-
ciación á ameaza e rematou nos
xulgados. Daquela non había lí-
mites e por iso ás veces tiñamos
excesos verbais que hoxe habe-
ría que facer doutro xeito. O
grande reporteirismo é caro, e
Interviuchegou a competir co-
as grandes revistas europeas,
fosen Der Spiegl, Stern ou Paris
Match, pero a reportaxe segue
sendo esencial no xornalismo
de papel aínda que agora está a
televisión como gran potencia. 
EEnn  ttooddoo  ccaassoo  eerraa  uunn  mmooddeelloo
ppooppuulliissttaa  eenn  ccoonnttrraappuunnttoo  aaoo
qquuee  vvoosstteeddee  ffaaccííaa  eenn  EEll  PPaaííss..
Máis correcto politicamente e
tamén partindo do principio de
periódico novo que vai contar o
que non se dicía, pero nunha
linguaxe diferente. Vivinos os
dous desde a fundación pero
coñezo mellor a historia do Gru-
po Zeta-Interviu. Marchei de El
País en 1982, porque José Luís
Cebrián púxome no brete de es-
coller entre os dous medios por
un malentendido cunha entre-
vista á muller de Leopoldo Calvo
Sotelo, Pilar Ibáñez. En todo ca-
so a iniciativa de Asensio ten a
orixinalidade de que foi unha

reunión intensa en Barcelona,
–coido que cando o asunto dos
Rosón– preguntábame que mo-
delo de revista faría eu. Díxenlle
que pensaba en algo como
Triunfomentres el se reivindi-
cou máis de Cuadernos para el
Diálogo, pero sentenciou “me-
nos mal que temos a Asensio!”. A
xente progresista defendíamos
posicións que non eran as que
máis vendían e viña Asensio, coa
súa mentalidade de home da
rúa, barcelonés un pouco chulo,
e demostrábase que el tiña a fór-
mula, que inventara o famoso
Ricardo Parrota: tantos gramos
de sangue ou violencia, algo de
sexo e de política. Funcionou co-
mercialmente e tamén xornalis-
ticamente, porque se hoxe se
quere facer unha boa tese sobre
historia social de España nos úl-
timos cinco anos, hai que con-
sultar a colección de Interviú.
AA  rreeppoorrttaaxxee  ccoommoo  xxéénneerroo  xxoorr--
nnaallííssttiiccoo  ffooii  aa  ssúúaa  pprriinncciippaall  aaddii--
ccaacciióónn..  CCaall  eerraa  aa  aaxxeennddaa  ddee  ttee--
mmaass  qquuee  mmaanneexxaabbaa??
Durante moito tempo valían to-
do tipo de temas e Asensio non
poñía máis límites que se leran
e vendesen. Sen el ser unha per-
soa de esquerdas íanlle as ten-
sións e bastaba que o presiona-
ran para que respondese. Can-
do o conflito das informacións
sobre a familia Rosón, presen-

de e el, se lle interesaba, publicá-
bao. Despois xa o podía relatar
nos medios de aquí citando ao
xornal francés. Escribíao dúas
veces pero zafábame de proble-
mas. Na Transición tamén hou-
bo moitos temas que non podí-
as publicar directamente.
IInntteerrvviiúú  ffooii  uunn  iinnvveennttoo  ppeerriioo--
ddííssttiiccoo  qquuee  ssaaiiuu  bbeenn,,  ccaall  eerraa  aa
ffóórrmmuullaa??
E a pesar das dificultades sobre-
vive. A fórmula inventáraa Anto-
nio Asensio e lembro que Álva-
rez Puga, para min o mellor di-
rector da revista, despois dunha

AALDEAGLOBAL.7.

Xan Carballa
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

O sábado 24 en Compostela o
xornalista Perfecto Conde (A
Pontenova, 1943) recebe unha
homenaxe. Pioneiro na pri-
meira corresponsalía de El País
en Galicia (1976-1982) botou
parte da súa carreira no sema-
nario Interviú onde chegou á
xefatura de reportaxes na idade
dourada da publicación. Des-
de 2004 e até a súa recente xu-
bilación formou parte da re-
dacción de A Nosa Terra.
EEnn  qquuee  mmuuddoouu  xxoorrnnaalliissmmoo??
O máis difícil dunha reportaxe
non era facer o traballo de cam-
po e escribila, senón a aventura
de transmitila á redacción. Nas
miñas viaxes á selva colombiana
a facer reportaxes do narcotráfi-
co, tardaba quince días en vol-
ver, as fotos e o texto volvían co-
migo e cando escribía parecía
que falaba doutro século. Ou
pedíaslle por favor a un pasaxei-
ro dun avión que che levase un
sobre dunha cidade a outra. 
AAggoorraa  nnoonn  hhaaii  cceennssuurraa..
Non hai censura política pero
hai outras pexas. Hoxe os xor-
nais son negocios moi condicio-
nados e quizais non teñen a sin-
gularidade doutras épocas. An-
tes o capital que se adicaba a fa-
cer periódicos tiña a informa-
ción como centro de actividade.
Hoxe boto de menos aquelas
vellas empresas como o Was-
hington Post, que só facían in-
formación. En todo caso facer
xornalismo en democracia é
moi diferente a estar en Ditadu-
ra, non se me ocorre comparalo.
EEnnttrree  11997722  ee  11998844  eexxeerrccee  oo  sseeuu
ttrraabbaalllloo  eenn  GGaalliicciiaa..  CCaassee  eerraa  uunn
lluuggaarr  ccoommúúnn  ccaannddoo  ssee  qquueerrííaa
ssaaccaarr  áá  lluuzz  aallggúúnn  pprroobblleemmaa  aa
ffrraassee  ““hhaaii  qquuee  cchhaammaarr  aaoo  PPeerr--
ffeeccttoo””,,  ppeennssaannddoo  eenn  IInntteerrvviiúú ee
nnoouuttrraa  mmeeddiiddaa  eenn  EEll  PPaaííss..
Para min foi unha gran vantaxe
porque case non tiña que bus-
car os temas. Traballei en dúas
experiencias novas que nacían
no momento no que España
pasaba da longa noite de pedra
á esperanza, e que publicaban o
que outros omitían. Esa posi-
ción intelectualmente e como
xornalista permitíame infor-
marme de cousas que outros
non sabían. O curioso diso é que
seguín practicando unha técni-
ca do franquismo: cando non
podía publicar algo mandáballo
ao xa finado José Antonio No-
vais, que traballaba en Le Mon-

Perfecto Conde, xornalista

‘Na Transición había menos límites’

’’O grande reporteirismo
é caro, e Interviuchegou
a competir coas grandes
revistas europeas,
fosen Der Spiegl, Stern ou
Paris Match”

’’Sigo crendo que detrás
de cada medio ten que
haber unhas poucas
persoas con carisma
ou capacidade visionaria”
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Flickr. Ademais, crearon unha
marca, Feij009, con referencias
a outro personaxe populariza-

do por Hollywood, o James
Bondde Ian Fleming. A axencia
de creatividade dos populares é
a mesma que a de Fraga en
2001, a madrileña SWAT.

O referente do PSOE non é
un filme, senón o presidente dos
EE UU. A publicidade de Emilio
Pérez Touriño parécese á de
Obama no ton “claramente pre-
sidencialista”, recoñeceu o pro-
pio partido. Unha aposta polo
suposto carisma de Touriño que
se nota, sobre todo, nos carteis e
no lema escollido, O Presidente,
creado tamén por unha axencia
madrileña, Sra. Rushmore, a
mesma que pariu Con Z de Za-
pateronas estatais. Iso si, a prin-
cipal sintonía é claramente gale-
ga, o Quen puidera namorala,
con música de Batallán e letra de
Cunqueiro. Na rede, a gran no-
vidade é galiciaemigracion.com,
web especial creada este inver-
no para a diáspora; onde espe-
ran compensar posíbeis baixa-
das en Galiza.�
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Manuel Vilas
Así o fai o BNG en Eu son Anxo
Quintana, anuncio que rein-
terpreta o clímax de Espartaco
de Kubrick. Pódese discutir se
a figura Quintana, como pos-
tula o spot, é tan revoluciona-
ria como a do gladiador; pero
non que o anuncio, dirixido
por Antón Reixa, impactou no
público. En catro días vírono
máis de 10.000 persoas no vi-
deoblog Quin.tv, You Tube e
Facebook. Mesmo o BNG está
a pensar emitilo na televisión
nunha campaña, deseñada
pola axencia Torné y Asocia-
dos, que pega un xiro presi-
dencialista.

O Facebook é campo dunha
curiosa batalla entre os fonta-
neiros electorais. Despois de
que os conservadores presu-
misen de que o seu candidato é
o político máis popular nesta
rede social, con máis de 1.160
amigos virtuais; o PSOE res-
pondeu deseguido ridiculizan-
do tal anuncio pero lembrando
que o Facebook de Touriño
anda nos 1.163 subscritores.
Algo de impacto no electorado
ten o asunto pois, unha vez de-
satada a polémica, o BNG tar-
dou poucos días en incorporar
a Quintana, quen sumou 718
‘amigos virtuais’ en só seis días,
e a Fernando Blanco.

FEIXÓO MODERNÍZASE.Na populari-
dade do BNG na rede inflúe a
súa implantación entre os mo-
zos, un dos lastres do PP. Os
conservadores combaten este
déficit cun uso intensivo da in-
ternet. Lanzaron –canda a bitá-
cora e o videoblog de Feixóo–
espazos nas redes sociais Tuen-
tie Facebook, noYou Tubee no

PP, PSOE e BNG coinciden na procura
de que os electores identifiquen os seus líderes
con personaxes emblemáticos. Ademais, por
vez primeira, explotan internet como canle de
primeira importancia

Espartaco, Bond e Obama
CRÓNICA DE PRECAMPAÑA

ESQUECER
O FRANQUISMO
Di o presidente do goberno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero,
que temos que esquecer o fran-

quismo. E, ao mesmo tempo,
graciosamente, promete cum-
prir a Lei da Memoria Histórica.
É como dicir que se lle fará –no
Pazo de Meirás– unha agrade-
cida homenaxe á Comisión po-
la Recuperación da Memoria
Histórica polo seu traballo, pe-
ro que teñen que esquecer que
o pazo foi “substraído”. A lei da
Memoria Histórica, que deixa
claro estes días, con particular
crueza, que non se pode con-
denar os crimes do franquismo
–e dos franquistas que os fixe-
ron– impedindo que se abran
as foxas de persoas asasinadas
hai moitos anos, tampouco
permite a condena dos fran-
quistas que, nos 60 e nos 70,
nos machacaron a tantos anti-
franquistas que loitabamos po-
la liberdade –vixiándonos, con-
trolándonos, impedindo mani-
festarnos, propoñéndonos ser

confidentes, querendo expul-
sar do país a quen cresen es-
tranxeiro e non quería “colabo-
rar” coa famosa brigada políti-
co-social... torturando e, xa,
matando a vida de militantes
antifascistas e nacionalistas. 

Ás veces fálase se no cine, na
literatura, se tratou moito ou
non a Guerra Civil. O que é se-
guro é que os últimos anos do
franquismo e os primeiros da
transición teñen sido pouco
tratados en todo... no cine, na
literatura, nos medios de co-
municación, porque non se ra-
chou co franquismo, porque
parte deses franquistas segui-
ron no poder, e se non se ra-
chou co franquismo quere di-
cir que aínda non houbo a de-
bida reparación democrática: a
xente que fixo moito por aca-
bar cunha ditadura, dándose
así, por exemplo, que moitos

antifranquistas da década do
1970 non puidemos ter o gusto
de ver encarcerados a quen
nos encarcerou a nós.Non se
fixo xustiza con quen foi inxus-

to. E Zapatero quere que es-
quezamos iso. Iso non se pode
esquecer.�

Héctor Sánchez
(Oleiros)

CARTAS

’’As axencias publicitarias
de socialistas epopulares
son ambas madrileñas”

XO
SÉ

 L
O

IS

C E A  A G A S A L L O  A
D. XOSÉ NEIRA VILAS

O vindeiro 31 do mes que
andamos a Agrupación Cul-
tural O Facho organiza unha
cea agasallo a D. Xosé Neira
Vilas no hotel Riazor da Co-
ruña e faráselle entrega do
Facho de Ouro pola súa vida
adicada a prol da cultura e a
lingua galegas. Os que quei-
rades acudir ao acto podedes
facer a reserva no telf. 981
269 663 (ás tardes) ou no e-
mail lobezan@yahoo.es
Prezo da cea: 30€ persoa

Emilio Pérez Touriñoreafirma o ton de presidente. A.G.N.
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marzo, ás sete da mañá, para
recoller os votos casa por casa,
deciden facelo ás oito ou ás no-
ve, o partido perderá un ou
dous puntos porcentuais na

provincia. Moitos vaticinaban
que o PP podería perder un de-
putado por Ourense. Despois
do golpe de Feixóo, dano por
seguro.�

POLÍTICA.9.

M.  Veiga
Outubro de 2004, era o final da
era Fraga. Non faltaba moito
para as eleccións e o grupo ou-
rensán de Baltar, xunto con
Xosé Cuíña, plantábanlle cara
ao de Vilalba. Logo de varias
negociacións, o presidente da
Xunta mandaba a Ourense un
emisario, o vicepresidente pri-
meiro, Alberte Núñez Feixoo.
Durante máis de tres horas, e
sen erguerse da cadeira, Feixóo
resistiu a enxurrada de opi-
nións, críticas, recomenda-
cións e esixencias do presiden-
te da Deputación ourensá, Xo-
sé Luís Baltar. 

Desde aquela, o ourensán
foi perdendo posicións e o can-
didato á Xunta pásalle agora a
factura. Cando Baltar pensaba
que estaba a piques de recibir o
visto bo para anunciar que un
candidato seu, Rosendo Fer-
nández, ía ser o número un por
Ourense, Feixóo díxolle que
agardase. Poucos días despois,

dáballe unha orde: o candidato
será Luís Carrera e ti mesmo
valo chamar para dicirllo. 

A febleza actual de Baltar
faise evidente pola aceptación
disciplinada da orde. Pero os
seus alcaldes non deixan de
mostrar a súa desconformida-
de. As xentes de Baltar quedan
desprazadas na candidatura e
no futuro grupo parlamentar.
De Carrera, que foi alto execu-
tivo de Caixa Ourense, din os
baltaristas que sempre viviu na
provincia de Pontevedra e que
en Ourense ninguén o coñece.
Din ademais que os poucos
que o coñecen, coñéceno para
mal. Acúsano de ser cómplice
da absorción de Caixa Ourense
por Caixa Vigo e de deixar a
provincia desarmada. Antes
non tiñan que saír da capital
das Burgas para negociar ou
renegociar créditos. Carrera
sería un dos verdugos. 

Os alcaldes do PP ourensán
representaron até agora a peza

clave das eleccións. Case todos
son fieis a Baltar, moitos proce-
den de Centristas de Galicia e o
galego é a súa lingua habitual.
Se en vez de erguerse, o un de
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A candidatura de Luís Carrera por Ourense
relega a Rosendo Fernández

Feixóo humilla a Baltar no seu terreo

Que o BNG non inclúa nas lis-
tas a Bugallo ou o PSOE a Villa-
rino apunta, en cada caso, á
existencia dun problema na
organización, pero ambos son
problemas parciais, mentres
que o relegamento dos candi-
datos de Baltar na provincia
de Ourense representa algo
máis que un conflito provin-
cial. Está en xogo a propia so-
brevivencia da liña galeguista
dentro do PP. A decisión de
Feixóo, situando no primeiro
posto a Carrera, resulta con-
tundente, constitúe unha pur-
ga para o baltarismo e unha

proposta a catro anos vista. 
Non hai moito, tivo lugar o

primeiro aniversario do fale-
cemento de Xosé Cuíña, sím-
bolo máximo do sector gale-
guista. O PP celebrou, a pasa-
da fin de semana, en Lalín un
acto para reclamar o voto ru-
ral e levou como mitineiro a...
Fraga. Non quedan galeguis-
tas no partido? Voto rural do
PP e voto galeguista non son o
mesmo pero tampouco an-
dan lonxe. Para substituír a
Cuíña como referente pen-
souse en Xosé Manuel Barrei-
ro, en Crespo etc. As distan-

cias entre Crespo e Corina Po-
rro, por exemplo, constitúen
un feito que a viguesa non di-
simula. E a diferencia estriba
precisamente na concepción
que ambos teñen do papel de
Galicia dentro do Estado.

Volvendo á lista de Ouren-
se, parece que Feixóo opta po-
lo risco de perder votantes, se
con iso controla mellor o gru-
po parlamentario. Aínda non
esqueceu o encerro de depu-
tados ourensáns nun piso, no
último tramo da era Fraga. 

A pasada semana, neste
periódico, Ruíz Rivas, outro
dos deputados adscribíbeis
ao galeguismo, afirmou que o
partido está máis unido que
hai catro anos, pero a lista de
Ourense vén poñelo en dúbi-
da. E iso no marco doutro
conflito aínda maior que é do

PP estatal, no cal os que aquí
xogan de duros alí interpretan
o papel de moderados. 

O PP é un partido cunha
amplísima base, pero as súas
liortas internas estano afas-
tando paulatinamente dos in-
tereses dunha parte do electo-
rado. A súa estratexia de ma-
nifestacións, mobilización
militante, radicalismo, etc.,
arremedo do esquerdismo
dos anos setenta, parece co-
piar tamén outro vector: o
ideoloxismo, unha tendencia
que acaba conducindo case
sempre á fragmentación.�

GOLPE Á LIÑA GALEGUISTA
TRIBUNA �Manuel Veiga.

Crítico musical.

’’O PP celebrou en Lalín
un acto para reclamar
o voto rural e levou como
mitineiro a... Fraga.
Non quedan galeguistas
no partido?”

Alberte Núñez Feixóo na presentación de Luís Carrera como cabeza de lista por Ourense. A.G.N.

A BATALLA DAS LISTAS

8-9 politica.qxd  21/1/09  00:01  Página 3



Manuel Vilas
Pepe Ferrín / AGN [FOTOGRAFÍA]

Aymerich marca distancias co
socio de goberno a un mes da
campaña. En particular critica
a Pachi Vázquez, a quen lle
lembra que “tivo catro anos
para ampliar a Rede Natura,
pero pasoulle como co sanea-
mento das rías, non o deu feito,
estaría ocupado non seus ne-
gocios”. Tamén denuncia
“unha rede con 100 axentes
electorais e cinco liberados do
PSOE” na Arxentina.
PPoorr  qquuee  oo  BBNNGG  nnoonn  ssee  ooppuuxxoo
aaoo  PPllaann  AAccuuííccoollaa  mmaalliiaa  qquuee
eessttáá  eenn  ccoonnttrraa  ddee  mmooiittaass  ddaass
ggrraannxxaass??
Nunha coalición é clave respec-
tar a iniciativa de cada socio.
Que o PSOE xestione Pesca non
é casualidade, débese a un
pacto. Non vou falar do que pa-
sou no Consello da Xunta por-
que as deliberacións son secre-
tas, pero o BNG estaba en con-
tra. Agora virá a tramitación un
por un de todos os proxectos.
Igual que na tramitación do
Plan houbo granxas rexeitadas
polos informes sobre patrimo-
nio (que depende de Cultura) e
sobre a actividade agraria (emi-
tidos por Medio Rural).
VViissttoo  oo  bbooiiccoott  ddoo  PPSSOOEE  aaoo  PPllaann
EEóólliiccoo,,  ccrree  qquuee  llllee  ccoommppeennssoouu  aaoo
BBNNGG  ttrraaggaarrssee  oo  PPllaann  AAccuuííccoollaa??
O PSOE estaba de acordo co
modelo eólico do PP. Cando
estaba na oposición, protestou
algunha vez sobre as adxudica-
cións do PP? Non, ao revés, ha-
bía destacados militantes so-
cialistas beneficiados, como
Paco Vázquez, nunha adxudi-
cación que investiga a Fiscalía,
que sabemos actúa con moita
independencia [risos]. O PSOE
prefería que todo seguise igual,
que os megavatios seguisen
indo aos de sempre. En Galicia,
para catro amigos, normal-
mente como intermediarios, e
despois para Iberdrola, En-
desa, etc. Dígamolo claro, esas

son as empresas coas que eles
teñen compromisos. Por iso xa
puxeron trabas ao Plan Eólico.
DDaaqquueellaa  ppoorrqquuee  ppeennssaa  qquuee  oo
PPSSOOEE  ssee  eerrgguueeuu  ddaa  ccoommiissiióónn
ddee  rreeppaarrttoo  ddaass  eeóólliiccaass??
Porque eles pretendían intervir,
condicionar e pactar a resolu-
ción dun concurso, amañar o
concurso en definitiva. Esas son
as ofertas que fixeron, eses eran
os sinais de Pachi Vázquez
(conselleiro de Medio Am-
biente [PSOE]) antes de reti-
rarse da comisión. O día que se
ergueron os representantes das
consellerías do PSOE, xa traían
un escrito preparado dicindo
que non estaban de acordo coa
lista. O director xeral de Enerxía
(consellería de Industria [BNG])
respondeulles que non había
ningunha lista, había que facela
nesa comisión. O problema
non é ambiental, eles querían
pactar unha resolución do con-
curso seguramente para satisfa-
cer algúns compromisos, xa sa-
bemos con quen, coas empre-
sas de fóra.
PPeerroo  ooss  eeccoollooxxiissttaass  ttaamméénn  ccrriittii--
ccaann  oo  nnoovvooss  mmuuííññooss......
O decreto é o primeira lei que
exclúe a instalación de parques
en Rede Natura. Que sucede?
Hai aeroxeradores en Rede Na-
tura autorizados polo Goberno
do PP. O que se vai facer con eles
é reducir o seu impacto. Como?
Baixando o número de muíños.
VVáázzqquueezz  ddii  qquuee  nnoonn  vvaaii  aapprroo--
bbaarr  nnoovvooss  ppaarrqquueess  ddeennttrroo  ddaa
aammpplliiaacciióónn  ddaa  RReeddee  NNaattuurraa......
Tivo catro anos para ampliala
pero pasoulle como co sanea-
mento das rías, non o deu feito,
estaría ocupado non seus ne-
gocios. De feito, Política Terri-
torial, tamén do PSOE, pregun-
toulle a Medio Ambiente se ha-
bía algún problema coas áreas
potencialmente afectadas pola
ampliación e contestou que
non. Medio Ambiente non
pode botarlle ao BNG as culpas
da súa incompetencia.

VERTIDOS ILEGAIS.

NNoo  vveerráánn  ppuubblliiccoouu  uunn  aarrttiiggoo  eenn
AA  NNoossaa  TTeerrrraa nnoo  qquuee  ccrriittiiccaabbaa
ááss  ccoonnsseelllleerrííaass  ddoo  PPSSOOEE..  AAvvaallííaa
iigguuaall  oo  sseeuu  ttrraabbaalllloo  aaggoorraa??
O conselleiro de Medio Am-
biente negou no Parlamento
dúas veces que houbese ver-
quidos de SOGAMA ao Len-
güelle. Agora hai un docu-
mento oficial que recoñece
que dende hai tempo sabían
deses verquidos. Alí tamén ne-
gou que no vertedoiro da Are-
osa se depositan materiais pe-
rigosos non autorizados. Agora
temos un documento de SO-
GAMA no que se recoñece isto.
OO  pprreessiiddeennttee  ddee  SSOOGGAAMMAA
ddeebbee  sseegguuiirr  ttrraabbaallllaannddoo??

Penso que o presidente de SO-
GAMA debería ser cesado. O que
pasa é que o conselleiro man-
teno aí, mentres Touriño xa se
desentende da situación. Na
rolda de prensa do Consello dixo
“que se aclare Pachi Vázquez”. É
unha situación escandalosa.
EE  aa  llaabboorr  ddoouuttrrooss  ccoonnsseelllleeiirrooss
ddoo  PPSSOOEE??
En Presidencia, os avogados
da quenda do oficio na Coruña
están en folga, non se avanzou
na mellora da Xustiza, nin na
coordinación das deputa-
cións, nin na reforma da admi-
nistración. Nas materias de
Méndez Romeu non se avan-
zou en ningunha. Tampouco
progresou a limpeza do voto
emigrante, era esa Consellería
quen tiña que impulsala.
NNuunn  ddeebbaattee  eennttrree  FFeeiixxóóoo  ee
TToouurriiññoo  nnoo  PPlleennoo  ssoobbrree  oo  vvoottoo
eenn  uurrnnaa  nnaa  eemmiiggrraacciióónn  aa  vvooss--
tteeddee  eessccaappóóuusseellllee  uunn  ssiiggnniiffiiccaa--
ttiivvoo  ““SSooddeess  iigguuaaiiss!!””......
Si, non hai garantías para un-
has eleccións limpas. Non o
digo eu, dio Marisol Soneira
(deputada responsábel de
emigración do PSOE). Agora
está en Arxentina, teñen alí
unha rede con 100 axentes
electorais e cinco liberados do
PSOE, sen contar xa a Embai-
xada e a Delegación da Xunta.
Soneira, nunhas xornadas an-
tes da Comisión Investigación
sobre a axente electoral, dixo
que o “sistema é infame”. Ta-
mén dixo que todos sabemos
que indo ás oficinas postais de
certos países pódense comprar
miles de votos mercando as sa-
cas. O PSOE admíteo aquí (no
Parlamento) nos corredores,
en Galiza non lle vai ir ben pero
que logo din que van recuperar
dous ou tres deputados fóra.

EQUIPARAR O GALEGO CO CASTELÁN.

OO  sseeuu  hhoommóóllooggoo  nnoo  PPPP,,  RRuuíízz  RRii--
vvaass,,  ddeennuunncciiaabbaa  nneessttaass  ppááxxiinnaass
uunn  ssuuppoossttoo  ccoonnfflliittoo  lliinnggüüííssttiiccoo  ee

ddeeffeennddííaa  aa  ““ppaacciiffiiccaacciióónn””......
Conflito lingüístico hai en cal-
quera país no que hai unha lin-
gua propia e outra historica-
mente imposta, que agora é a
lingua natural de moita xente,
que é o castelán. Hai unha
pugna entre dúas linguas por
acadaren espazos. O PP quere
converter este conflito lingüís-
tico nun conflito social, nun
conflito entre diferentes comu-
nidades, negando que sexamos
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Carlos Aymerich, voceiro parlamentario do BNG

‘O PSOE ofreceu amañar
o concurso eólico para
satisfacer empresas de fóra’

’’Non é de recibo que
o Estado lle dea 150.000
millóns á banca e que agora
o sector naval teña
problemas de liquidez”

‘O BNG
subirá’
CCaall  éé  aa  ssúúaa  qquuiinniieellaa  ppaarraa  aass
aauuttoonnóómmiiccaass??
Subiremos en todo o país.
Creo que o BNG sacará en-
tre 17 e 18 deputados
(agora ten 13), o PSOE bai-
xará un ou quedará igual
(agora ten 25). Polo que o
PP baixará até 32 ou 34 de-
putados (agora ten 38).�

’’Eu non podo vivir aquí
e pretender que non
entendo o español, pero hai
xente que quere vivir en
Galiza sen ter o deber,
sequera cívico, de entender
a nosa lingua”

’’É difícil de entender que
unha das caixas teña
problemas por ter investido
en construtoras de Levante,
as veces de xeito
especulativo”
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unha nación e dicindo que hai
unha comunidade de galegofa-
lantes e outra de castelánfalan-
tes. Iso é xogar con lume, pode
causar enfrontamentos graves.
A paz lingüística do PP consiste
en que os galegofalantes renun-
ciemos aos nosos dereitos e que
non se cumpra a lei.
QQuuee  aalltteerrnnaattiivvaa  tteenn  oo  BBllooqquuee  aa
eessttaa  ttááccttiiccaa  ddoo  PPPP??
Legalmente, equiparar o esta-
tus do galego co do español,
por iso queremos un novo Es-
tatuto. A Constitución di que
hai deber de coñecer o caste-
lán, nós entendemos que ta-
mén debe existir ese deber
para o galego. Isto non quere
dicir obriga de falar galego,
quere dicir obriga de enten-
delo, algo que xa sabe o 99 por
cento. Só os máis recalcitrantes
din non entendelo.
SSee  oo  ggaalleeggoo  éé  pprriioorriittaarriioo  ppaarraa  oo
BBllooqquuee,,  ee  nnoo  ccaassoo  dduunnss  rreessuullttaa--
ddooss  eelleeccttoorraaiiss  ssiimmiillaarreess,,  nnoonn
ddeebbeerraa  oo  BBNNGG  cceeddeerr  aallgguunnhhaa
áárreeaa  ddee  ggoobbeerrnnoo  aa  ccaammbbiioo  ddee
ffaacceerrssee  ccoonn  PPoollííttiiccaa  LLiinnggüüííss--

ttiiccaa??  CCoommoo  aavvaallííaa  oo  ttrraabbaalllloo  ddoo
PPSSOOEE  nneessttaa  SSeeccrreettaarrííaa  XXeerraall??
O pacto de goberno establecía
unha área mancomunada. A
secretaria xeral debera ter sido
nomeada por consenso e ao fi-
nal nomeouna Touriño unila-
teralmente. No organigrama
hai xente do BNG, pero practi-
camente non se conta con ela.
Nós coidamos que subiremos
nas eleccións, polo que dirixi-
remos máis áreas e dende logo
a lingua será unha delas.
NNoo  ccaassoo  ddee  ffaacceerrssee  ccooaa  SSeeccrreettaa--
rrííaa  XXeerraall,,  qquuee  ppoollííttiiccaass  llaannzzaa--
rrííaann??
Pode parecer revolucionario,
pero non imos facer nada ex-
traordinario. Imos aplicar a lei.
Respectando os dereitos de to-
dos, aquí non se trata de impo-
ñer nada, trátase de poñer o
galego onde non está. O PP dá-
lle azos á xente que pretende
vivir en Galiza coma se o galego
non existise. Eu non podo vivir
aquí e pretender que non en-
tendo o español, pero hai xente
que quere vivir en Galiza sen

POLÍTICA.11.

miso máis estreito coa creación
de emprego. É difícil de enten-
der que, sobre todo unha das
caixas, teña problemas por  ter
investido en construtoras de Le-
vante, as veces de xeito especu-
lativo. Temos que establecer
mecanismos legais para que o
aforro dos galegos non marche
a construtoras como Astroc,
Colonial ou similares.
ÉÉ  rreeaalliissttaa  oo  oobbxxeeccttiivvoo  ddoo  BBNNGG
ddee  ssuuppeerraarr  oo  tteeiittoo  ddooss  1188  ddeeppuu--
ttaaddooss  ssee  ccaannddoo  oo  aaccaaddoouu,,  eenn
11999977,,  oo  PPSSOOEE  eessttaabbaa  nnaa  ssúúaa
ppeeoorr  ccrriissee??
As enquisas coinciden en que
somos a única forza que su-
birá. Pasamos a travesía do de-
serto en 2002 e 2003, coinci-
dindo co cambio de líder e coa
recuperación do PSOE a nivel
de Estado. Asemade mantive-
mos deputados en Madrid e en
Santiago e entramos na Xunta.
Polo tanto, agora que o PSOE
comeza a devalar estamos na
mellor posición para pasar ou-
tra vez á ofensiva e superar os
resultados do 97.�

ter o deber, xa non digamos le-
gal, senón cívico de entender a
nosa lingua.

A CRISE.

CCaalleess  ssoonn  aass  pprrooppoossttaass  ddoo  BBNNGG
ccoonnttrraa  aa  ccrriissee??
Maior intervención na econo-
mía. Propoñemos un instituto
de crédito oficial galego. Non é
de recibo que o Estado lle dea
150.000 millóns á banca e que
agora o sector naval en Galiza
teña problemas de liquidez.
Igual temos que eliminar inter-
mediarios, canalizar eses in-
vestimentos a través dun ins-
trumento público.
TTaamméénn  aappoossttaann  ppoorr  ccaammbbiiaarr  aa
lleeii  ddaass  ccaaiixxaass  ddee  aaffoorrrrooss  ......
Si, temos un déficit social moi
importante, malia que se er-
gueu o Sistema Galego de Be-
nestar. A obra social das caixas
non pode ser construír edificios
suntuarios por duplicado en
cada cidade, terá que atender
necesidades máis inmediatas.
As caixas deben ter un compro-
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Ceferino Díaz

F oron mil os mortos até que
Israel concede unha tregua

unilateral; até que Hamas fai o
mesmo. Na comunicación da
tregua por separado, con condi-
cións interpretábeis, queda
claro que o conflito queda
aberto, ate a próxima.

Unha vez máis, na transmi-
sión do conflito a televisión e a
prensa gráfica ensínannos os
corpos inertes de nenos mortos
nos bombardeos tratando de
tocar a nosa fibra sensíbel. Tén-
tase chegar ao corazón da
maioría da cidadanía e así pre-
sionar sobre os gobernos para
que alí onde se pode (debería
ser a ONU) se lle poña couto a
unha invasión (que se xustifica
como defensiva) reflexo dun
problema sen resolver onde os
perdedores sempre son os mes-
mos, os  palestinos.

É dificilmente explicábel que
a estas alturas os conflitos se si-
gan resolvendo polas armas.
Aínda máis que un de vello
como o palestino siga vivo de-
bido aos preconceptos e mala
conciencia de Occidente e a un
estraño interese dos países ára-
bes por manter campos de refu-
xiados palestinos. Entre tanto,
un pobo palestino manipulado
e golpeado por uns e outros,
cando non instigado a des-
truírse entre si.

Na África negra as calamida-
des son só noticiábeis cando
hai secuestro ou morte de
home branco ou é moito o san-
gue que chega ao río.

Non é sostíbel deixar que os
conflitos se amañen por si mes-
mos. Debemos esixirlles aos go-
bernos comprometerse coa cre-
ación dunha autoridade mun-
dial con capacidade para atallar
os desenfreos que fan que este
mundo, disque civilizado, ca-
miñe cara á súa destrución.

Fai falla unha autoridade e un
novo orde mundial sostíbel para
todos. Tamén vai con nós. �

PALESTINA
E A NOVA ORDE
’’

’’Debemos esixirlles aos
gobernos a creación dunha
autoridade con capacidade

para atallar
os desenfreos
mundiais”
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Abofé que NNúúññeezz  FFeeiixxóóoo  ten
esa vontade de cambio que
asegura Fraga, quizais por iso
publicou un anuncio en distin-
tos medios de comunicación
que parece ideado polos seus
contrincantes. “Chegou o mo-

mento”, titúlase a campaña,
inspirada tal vez nos inefábeis
“tempos son chegados”? No
relatorio dos dez puntos figu-
ran frases tan rebuscadas co-
mo “chegou o momento de su-
perar os antagonismos e dua-

lismos ideolóxicos”, “chegou o
momento dunha nova cohe-
sión interxeneracional”, “che-
gou o momento de recuperar o
sentido fecundo das leis”,
“chegou o momento de expli-
citar o espírito que presidirá a
nosa forma de gobernar”.

Desde logo, representa un
cambio respecto á retórica de
Fraga, con consignas como “ga-
lego coma ti”, “a rúa é miña” ou
“máis para Galicia”. Feixóo ten
o seu público; mesmo a XXoosséé
LLuuííss  BBaarrrreeiirroo  gustoulle, como
comentou na súa columna en
La Voz de Galicia. Tal vez teña
razón. Está ben non incidir en
lemas tan populistas, mais se
cadra non é cuestión de optar
por un discurso que, para a
maioría da poboación, resulta
incomprensíbel. Tamén cabe-
ría a posibilidade de interpretar
que a precipitación levou a un-
ha redacción trapalleira do tex-
to, será por que TToouurriiññoo  leva
meses avanzando que as elec-
cións serían en marzo?

En todo caso, o oitavo punto
do decálogo é o que resulta
máis rechamante. “Chegou o
momento do idioma galego, si-
nal de identidade e medio de
expresión do noso talento, nun-
ca utilizalo como arma de im-
posición, nin fomentalo pola
forza”. Fomentar un idioma po-
la forza? Resulta enigmático.�

UNHA FOTO
QUE ESCANDALIZA
A DEREITA

Sen dúbida, PPeeddrroo  JJ..  RRaammíírreezz
imprimiulle a El Mundo o seu
gusto pola lencería e outras exu-
berancias. Con grande escán-
dalo, o venres 16 incluía como
foto de portada unha polémica
imaxe da portavoz do PP SSoorraayyaa
SSááeennzz  ddee  SSaannttaammaarrííaa  cunha in-
dumentaria comprometida
que provocou reaccións máis
reviradas na dereita que na es-
querda. Tratábase de anunciar
unha entrevista coa política po-
pular que había de publicar o
suplemento dominical, o Ma-
gazine, que renova os seus con-
tidos. A entrevista, cualificada
como “insólita” polo propio
xornal, céntrase na súa perso-
nalidade máis que na política,
aínda que desliza algunhas opi-
nións: “Eu traballo e traballo ao
meu ritmo, que é lixeiriño. Vou
como as formiguiñas, deixando
as xenialidades para outros”, ou
“preocúpame moito o político
que o ve todo como un chanzo
na súa carreira, sen pensar no
que pode facer polos demais.
Eu aprendín que o político é un
instrumento absolutamente
prescindíbel”. Magoa que a xor-
nalista NNiieevveess  HHeerrrreerroo  non lle
preguntase a quen se refería!�

QUEN LLE PAGA
OS ASESORES A FEIXÓO?

MMaannuueell  FFrraaggaa  pasouse ao gru-
po de normalizadores de apeli-
dos. Contan, varios xornais,
que nun acto celebrado en La-
lín polo PP, o ex presidente da
Xunta referiuse ao candidato
como FFeeiixxóóoo. Non foi a única
licencia que se permitiu, xa que
ademais comparouno ao Pai
Feixóo pola súa “modernidade
e vontade de cambio”.

ENPOLEIROALLEO

Soralla Sáens de Santamaría.

DEBATES’’
Antón Losada

Anda a precampaña ade-
mais de aburrida un tanto

enleada co dos debates: que si
a dous, que si a tres, que si a ca-
pela... O día que Quintana se
retire da política, alguén lle re-
coñecerá que foi a súa cabezo-
nería, campaña tras campaña,
quen devolveu á vida ese cadá-
ver que deixaba o Fraguismo.
Primeiro meteu o asunto nun-
ha axenda política galega onde
levaba una década ausente. E
logo foi levando aos outros
candidatos a ter cada vez un
pouco máis difícil negarse. 

Logo do debate das Xerais,
parecía una cuestión pechada
e que Galicia ía ver debater
aos candidatos a presidila, co-
ma nun país normal. Pero se
algo arrepía á dereita dende
meniña é  razoar cara á cara co
opoñente. Primeiro porque é
traballoso: hai que falar moito
e argumentar o que se di e re-
bater o dito polos outros e fai-
se cansado, sobre todo cando
é sabido que a razón téñena
eles. Segundo porque onde se
veu que deban dar explica-
cións e andan faltos de costu-
me. Así que xa temos a Feijóo9
pedindo que os debates aquí
sexan a dous mentres os po-
pulares vascos reclámanos a
tres que en Euskadi. Un deta-
lle que non é  unha contradi-
ción, senón una proba máis
da riqueza e pluralidade do
Partido Popular.

A actitude do candidato Po-
pular proba que contraria-
mente o que proclama, non
chegou o seu momento. Se ti-
vera chegado, non se andaría
con perralladas e debatería
con quen se lle puxera diante.
A resposta de Quintana em-
prazándoo a pedir aquí o que
propoñen alá, pono no seu si-
tio. O silencio calculado de
Touriño, dálle alas a unha es-
tratexia que de ter tido un ro-
tundo non socialista xa lle tería
estoupado nas mans. �

Se algo lle arrepía á dereita
dende meniña é  razoar
cara á cara
co opoñente”

’’
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H. Vixande

UNHA DE CAL
E OUTRA DE SOLBES

Semana de entrevistas na
prensa de Madrid. Público,
GGaallllaarrddóónn; El País, SSoollbbeess. O
alcalde de Madrid, AAllbbeerrttoo
RRuuíízz  GGaallllaarrddóónn  (PP), presénta-
se como o líder popular capaz
de sumar forzas, cunha actitu-
de dialogante con todos: “Evi-
dentemente entre [Esperan-
za] AAgguuiirrrree  e eu existen dife-
renzas, mais tamén moitas
coincidencias. Un partido de
tan amplo espectro ten que
ter análises distintas sobre
moitas situacións, mais iso
non significa que non colla-
mos os dous dentro dun mes-
mo proxecto político”. Tamén

lle bota un capote a NNúúññeezz
FFeeiixxóóoo: “Nas [eleccións] gale-
gas, ninguén discute que vai
gañar o PP, mais nós aspira-
mos a alcanzar unha maioría
suficiente para gobernar”.

Coa mesma arte de non
dicir nada preséntase o mi-
nistro de Economía, PPeeddrroo
SSoollbbeess, ante El País. O titular
que escolle o xornal é: “Em-
pregamos toda a marxe que
temos contra a crise”. Nas pá-
xinas interiores, destácanlle
que “vivimos unha situación
insólita e distinta ao aconteci-
do nunca; imos a algo moi ex-
cepcional”. Parece que esta-
mos no tempo das incógni-
tas, algún oráculo virá a desci-
frarnos as súas mensaxes.�

TER OS DEDOS
LONGOS, PROFESIÓN
CON FUTURO

O diario económico Expansión
e outros medios europeos co-
mo Libération fanse eco dun
estudo publicado na revista da
Academia Nacional de Cien-
cias Americana que demostra
que ter o dedo anular máis lon-
go que o índice é proba de efi-
cacia no traballo no caso dos
axentes de bolsa. O informe foi
elaborado por investigadores

da Universidade británica de
Cambridge e explica que “se-
leccionaron a 44 operadores da
City londiniense que participa-
ban nun tipo de transaccións
que supuñan unha toma rápi-
da de decisións e reaccións físi-
cas inmediatas. Correlaciona-
ron a lonxitude dos dedos cos
beneficios e perdas dos opera-
dores ao longo dos 20 meses
anteriores e atoparon unha re-
lación”. Tras este estudo reali-
zado entre especuladores fi-
nanceiros, xa comprendemos

o significado da expresión “ter
os dedos longos”.

Expansión tamén inclúe o
sábado 17 un artigo do seu di-
rector de redacción, IIññaakkii  GGaa--
rraayy, no que explica que “os ex-
pertos económicos, con toda a
súa ciencia a costas, vense im-
potentes para dar unha solu-
ción convincente [á crise]. Nin
a agresiva política monetaria
dos bancos centrais, co prezo
do diñeiro tendendo a cero,
nin a inxección de liquidez es-
tán a conseguir que a máquina

volva a funcionar”. É intere-
sante ver que a prensa econó-
mica máis á dereita admita
que non dá coa receita contra
a crise, aínda que no artigo a
continuación parece darse
unha solución que mete me-
do: “Precisamos de contado
outra burbulla que nos permi-
ta soñar outros cinco anos, do
mesmo xeito que a burbulla
do ladrillo tomou o relevo da
burbulla puntocom”. Parece
que Garay non ten que medir-
se do dedo índice.�

’’Agora resulta que 
os señoritos Touriño e
Quintana van ensinarme
o que é o rural,
manda carallo na
Habana!”

[Alberte Núñez Feixóo]
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ra tentan vender que está en
marcha un cambio moderado
para o que necesitan máis tem-
po”, argumenta Cuíña en sin-
tonía coas teses dos seus artigos
en Vieiros. Entre as eivas do bi-
partito destaca o incumpri-
mento do voto en urna na emi-
gración que o Parlamento non
escollese ao director da CRTVG
por maioría cualificada.

M. Vilas
Se tivese que escoller unha eti-
queta para definirse ideoloxica-
mente, Rafael Cuíña apostaría
por “galeguista”. O seu nome
sona como probábel nos postos
de saída das listas electorais do
PP en Pontevedra. Cuíña sería o
estandarte que Alberte Núñez
Feixóo enarboraría como sím-
bolo dunha suposta renovación
galeguista e da aproximación á
mocidade. O partido plasmou
esta estratexia nun documento
(Polo Cambio en Galicia, Estra-
texia ante as eleccións autonó-
micas 2009) este inverno. O
aparato do partido negou a súa
existencia do memorando, moi
criticado polo sector as teses
centralistas. Polo de agora, Cuí-
ña rexeita entrar en calquera es-
peculación sobre a súa entrada
nas listas. “Nin confirmo nin
desminto”, indica.

Iso si, este empresario de La-
lín non teme expor o seu ideario
e avaliar cun “aprobado raso” o
bipartito, no que gaba especial-
mente o labor de dous consellei-
ros nacionalistas, Alfredo Suárez
Canal e, sobre todo, Fernando
Blanco. Do conselleiro de In-
dustria salienta “a seu labor
constante, eu diría que a súa ob-
sesión por facer país, que é o que
a min, como galeguista, me inte-
resa”. Iso si, ataca o “escurantis-
mo” do concurso eólico e pre-
gúntase se non sería criticábel
que Fraga tivese adxudicado
tantos novos parques a poucos
meses duns comicios.

Fixeron moito máis por di-
namizar o país os conselleiros
do BNG que os do PSOE, o re-
sultado global a vista dos feitos
é que no comezo da lexislatura
falaban dun cambio total e ago-

mar, ao colocar a como cabe-
za de cartel Luís Carrera no lu-
gar de Rosendo Fernández
non afecta a Baltar Blanco.
Salvo un cataclismo popular
en Ourense, recuncará na Cá-
mara pois ocupará un dos
postos de saída. É máis, no ca-
so de que o PP logre a maioría
absoluta, este funcionario do
corpo superior da Xunta ten
todas as cartas para dirixir un-
ha consellería.�

DE GAÑAR O PP, O FILLO DE BALTAR SE-
RÍA CONSELLEIRO. Con todo, o
gran referente entre os des-
cendentes de dirixentes po-
pulares é Xosé Manuel Baltar
Blanco, vicesecretario do Par-
lamento de Galicia e líder do
grupo ourensán entre os de-
putados populares. O golpe
de man de Alberte Núñez Fei-
xóo contra o poder do presi-
dente da Deputación de Ou-
rense, Xosé Luís Baltar Pu-

A presenza do
sobriño de Manuel
Fraga, Pedro Puy
Fraga, nas listas
do PP non é
anómala. Varios
descendentes
da primeira
xeración de líderes
da dereita galega
están a entrar
na elite política

Os fillos de Cuíña, Baltar e Cacharro
na carreira política

Quen finalmente non se pre-
sentará será outro fillo dun
veterano barón do PP, Fran-
cisco Cacharro Gosende, des-
cendente do ex-presidente da
Deputación de Lugo, Francis-
co Cacharro Pardo. O seu no-
me era unha dos ases na
manga de Unión Progreso y
Democracia (UPD), o partido
españolista de Rosa Díez. Ca-
charro Gosende participou
na creación da agrupación lu-
guesa de UPD, malia ser o se-
cretario xeral da Deputación

de Ourense, posto ao que ac-
cedeu tras unhas polémicas
oposicións. Abandonou a mi-
litancia no PP a finais de 2007,
molesto tanto polo trato dado
ao seu pai por parte do apara-
to popular como por unha su-
posta virada galeguista dos
conservadores en aspectos
como o da lingua. Malia ser o
persoeiro máis coñecido de
UPD no país, finalmente o ca-
beza de lista por Lugo será o
neumólogo Luís Alexandro
Pérez de Llano.�

Cacharro milita
no partido de Rosa Díez

Francisco Cacharro Gosende.
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Xosé Luís Baltar [á esquerda] dalle a man ao seu filloXosé Manuel Baltar Blanco; [abaixo]Rafael Cuíña, fillo de  Xosé Cuíña, é saudado por Feixóo. PEPE FERRÍIN / A.G.N.

’’Rafael Cuíña nin confirma
nin desminte
a entrada nas listas”
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X.C.
Un xornalista da dereita, Jesús
Cacho, retratou a intensa activi-
dade política de Esperanza Agui-
rre nas últimase semanas, con-
centrada en dous únicos asun-
tos: os cambios nas presidencias
de Real Madrid e Caja Madrid. A
potencia mediática e de negocio,
por diferentes vías, de ambas
institucións, fixéronas sempre
gorentosas. Cando Aznar estivo
de presidente do goberno colo-
cou á fronte da financeira a unha
persoa afín, Miguel Blesa, e o
propio Aznar non oculta que lle
gostaría presidir o club de fútbol
ao xeito de Berlusconi.

Pero pasan os anos e outros
son os interesados. A substitu-
ción de Blesa á fronte da cuarta
entidade financeira do Estado
por volume de negocios (257.068
millóns de euros en 2007), desa-
tou todos os intereses enfronta-
dos entre Gallardón e Aguirre. A
pugna inclúe cambios de leis du-
rante o proceso electoral, feito no
penúltimo día do ano na Comu-
nidade de Madrid, e a certeza, a
varios meses vista da substitu-
ción, de que o asunto vai rematar
nos tribunais.

Esperanza Aguirre tentaría
empoleirar ao alto mando da en-
tidade ao vicepresidente Fran-
cisco González, mentres Ruíz
Gallardón pugnaría por manter
a Blesa outro mandato para que
a presidenta Aguirre non conta-
se cun as, acaso decisivo, na ba-
talla permanente para substituír
a Raxoi na carreira á Moncloa.

IMPORTANCIA DE CAIXA MADRID. A
análise é demoledora para o
Partido Popular, o asalto  supón

manter de novo ao PP nunha
guerra interna que non terá nin-
gún vencedor claro e si moitos
perdedores, moita xente con fe-
ridas, moitas institucións co
prestixio fanado. “Esperanza,
contra Mariano e Alberto. É difí-
cil crer que o alcalde Gallardón
defenda a Blesa gratia et amore,
porque o que realmente lle im-
porta é impedir que Francisco
González chegue a ocupar a

presidencia" –asegura Cacho.
Raxoi xógase moito porque en
mans de Aguirre a potencia eco-
nómica de Caja Madrid obriga a
desfilar aos presidentes de co-
munidades autónomas polo
despacho da presidenta madri-
leña, que tería unha verdadeira
de panca de poder interno, deci-
sivo para poder moverlle a ca-
deira Raxoi nun futuro Congre-
so e buscar a postulación como
candidata á Moncloa.

Daquela, montar ese cabalo
cun home da súa plena confian-
za é para Esperanza Aguirre es-
tratéxico para salvagardar as sú-
as posibilidades de “alternativa”.
As actuacións dos meios afíns
nestas semanas veñen traba-
llando na hipótese de que Raxoi
non ature os previsíbeis fracasos
–segundo os datos demoscópi-
cos– de País Vasco e Galiza. O
primeiro xa está amortizado e
conta co antídoto de Mayor Ore-

ja como candidato a Bruxelas.
Galiza é máis relevante porque é
o seu territorio natural, onde co-
mezou a súa carreira política, e
onde o líder é Núñez Feixóo, a
persoa que renovou os estatutos
en Valencia e humillou os “opo-
sitores” dando por eleito a Raxoi
como candidato para 2012. 

FENDAS NOS SOCIALISTAS. O papel dos
outros representantes do PSOE,
IU e os sindicatos non é peque-
no, aínda sendo minoría. Un dos
representantes socialistas foi de-
cisivo para desfacer o empate en
favor das opcións de Blesa-Ga-
llardón ao non votar seguindo as
indicacións do presidente dos
socialistas madrileños, Tomás
Gómez, desbloqueando unha
iniciativa de Esperanza Aguirre
que semella decisiva (a presiden-
cia da Comisión de Control) e
afectando tamén á unidade dos
socialistas madrileños.�
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Dani Álvarez

A lgúns estanse a decatar
estes días dunha eviden-

cia, e de que fixeran un mal
prognóstico: Arnaldo Otegi nin
foi apartado nin eliminado po-
liticamente. Certo é que algúns
tentaron facelo desaparecer,
non só en Euskadi senón ta-
mén en Madrid a través de es-
premer ao máximo o Código
Penal. Pero a fame política de
Otegi segue sendo difícil de sa-
ciar. Eu diría que haberá Otegi,
polo menos, até que haxa solu-
ción á violencia.

Desde que saíra da cadea  en
agosto, Otegi estivo pulsando o
sentir da esquerda abertzale
tras a ruptura do proceso de
diálogo. E ese pulso ten unha
diagnose clara: moitos queren
facer política e só política, e van
fartos dos atrancos que lles pon
a ETA coa súa obsesión asasina.
Mais a esquerda independen-
tista ten unhas regras do xogo
que xamais se han rachar, o
que supón que xamais haberá
condena á ETA. Igual que o PP
non condena o franquismo nin
a esquerda condenará nunca a
loita antifranquista.

Quere dicir a reaparición de
Otegi que hai unha nova opor-
tunidade? Aínda non. Tan só, e
non é pouco, que desta vez si
un sector notábel de Batasuna
comeza a traballar para lle dar a
volta á tortilla. Até agora era ao
revés, era a ETA quen decidía
cando se paraba. Búscase parar
para sempre. Por iso é impor-
tante reparar no que di estes dí-
as aínda que poucos o fagan.
“Non hai na esquerda abertzale
apego abondo a determinados
métodos a día de hoxe. Hai que
confrontar co Estado no terreo
onde somos máis fortes, no dos
argumentos políticos. Pode-
mos construír un novo Estado
en Europa se acadamos a
maioría democrática suficien-
te”. Afirmouno este domingo
nun Kursaal ateigado. Cando o
entenderá a ETA? �

A VOLTA DE OTEGI
’’

Espionaxe política en Madrid. Novo elemento na dura batalla interna do PP

en Madrid: Fancisco Granados, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Interior do

Goberno da Comunidade de Madrid, posúe o seu propio  servizo de espionaxe

formada por ex policías e ex gardas civís, segundo informacións do xornal 'El Pa-

ís'. Ao parecer tería espiado clandestinamente ao vicepresidente madrileño, Ig-

nacio González [na foto] e tamén a persoas próximas a Gallardón. Esperanza

Aguirre di que haberá que investigallo.�

’’Moitos queren facer 
política e só política, e van
fartos dos atrancos que lles
pon a ETA”

É a cuarta entidade
financeira española
por volume de negocio.
A sucesión de Miguel
Blesa na presidencia
de Caja Madrid
pon á vista a crúa loita
interna do PP

Aguirre cabalga sobre Caja Madrid
DEBATE NO PP

Miguel Blesa con José Luís Rodríguez Zapatero. SERGIO PEREZ / REUTERS

Caja Madrid é, por tamaño, a

cuarta entidade financeira do es-

tado, só por tras do Banco de

Santander, Bilbao e La Caixa.

Hai un ano conseguiu 2.333

millóns de euros de plusvalías

grazas á venda da súa participa-

ción en Endesa, unha cantidade

que ten previsto investir na com-

pra dalgunha entidade interna-

cional. En novembro mercou o

10,5% da propiedade de SOS

Cuétara, para o que desembol-

sou 149 millóns de euros, pero é

que ademais é a primeira accio-

nista de Iberia e Indra, unha das

maiores de NH e comparte lide-

rádego con FCC na inmoviliaria

Realia. De feito, os analistas eco-

nómicos lembran que foron

poucas as operacións de calado,

realizadas ao longo de 2008, en

España que non tivesen a Caja

Madrid como protagonista. En

decembro de 2007 xa consegui-

ra facerse co 15% de Mafpre. A

súa participación na primeira

aseguradora española está valo-

rada no mercado en máis de

1200 millóns de euros.�

Protagonista en todas as operacións de calado

’’En mans de Aguirre,
a potencia económica
de Caja Madrid obrigaría
a desfilar os presidentes
de CC AA polo despacho da
presidenta madrileña, que
tería unha verdadeira
de panca de poder interno”
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Ánxelo González
vicedirector do IGADI (www.igadi.org)

Cada vez que Rusia aparece
na axenda da actualidade in-
ternacional, unha parte da
prensa occidental, e especifi-
camente a española, esfórzase
por encontrar no país eurasiá-
tico o herdeiro do Estado que
lideraba o bloque comunista
durante a Guerra Fría. Parece-
ra existir algunha nostalxia da-
quel magnífico inimigo co-
mún, constante ameaza ás
portas da Europa “boa”, que
tan útil resultaba para amorte-
cer a inexorábel heteroxenei-
dade interna presente en di-
versos Estados europeos, en-
tre outros asuntos que tamén
se aproveitaba para secunda-
rizar.

Así, após se ter coñecido na
semana pasada a intención
dun ex axente da intelixencia
soviética, actualmente empre-
sario, de comprar un xornal
británico, aparecían titulares
tan pouco tendenciosos como
“Unha ex espía do KGB nego-
cia a compra dun xornal britá-
nico” ou nin máis nin menos
que “Os rusos chegan á prensa
británica”. Sería bo coñecer se
os titulares terían asumido
tons semellantes no caso de
que un ex axente da CIA meti-
do a empresario comprase a
participación maioritaria de
calquera negocio. É posíbel

que até nin fose noticia.
Loxicamente, esta tenden-

cia tamén tiña que se manifes-
tar na crise do gas protagoni-
zada por Ucraína e Rusia. Non
tardaron en aparecer titulares
como “Bulgaria, refén de Ru-
sia”, e discursos a ecoaren no-
vamente a idea de Rusia estar a
utilizar a enerxía como “arma
política”. Concepto que pro-
babelmente teña orixe na pro-
pia Ucraína, cuxo xefe de Esta-
do ten ben pouca simpatía po-
lo veciño do leste. Vista a facili-

dade con que a herdeira da
URSS é culpada en calquera
controversia, poderá ter al-
gunha utilidade facer un exer-
cicio minimamente crítico de-
sa tese.

32 CLIENTES DE GAS. O certo é que
na actualidade son 32 os paí-
ses europeos que compran
gas a Rusia, e con algúns deles
as relacións son ou teñen sido
tanto ou máis tensas que con
Ucraína, mais ningún deles se
ten queixado de cortes de sub-
ministro con intención de
exercer presión política. Lém-
brese o recente conflito de Xe-
orxia, na que o país transcau-
cásico provocaba unha reac-
ción do Estado máis extenso
do mundo, iniciándose un pe-
ríodo de relacións que, como
mínimo, deberan ser conside-
radas pésimas e que duran até
hoxe. Pois sendo Xeorxia
compradora de gas ruso, en
ningún momento deixou de
recibir esta substancia, en nin-
gún momento deixou de pa-
gala. Quéixanse os osetios do
sur de que é Xeorxia quen blo-
queou o envío de gas para esta
rexión separatista. A poboa-
ción de Osetia do Sur leva des-
de fins de agosto sen gas, o
que constitúe un drama do
que nada sabemos. 

Outro caso ben coñecido de
más relacións con Rusia é o de
Polonia, que foi aliado de Xe-

orxia e que se constituíu en fir-
me defensor do escudo anti-
mísiles estadounidense. O 12
de xaneiro, após se ter coñeci-
do que Obama podía reconsi-
derar os planos para a instala-
ción do escudo, o ministro de
Asuntos Exteriores de Polonia,
Radoslaw Sikorski, saía na de-
fensa da continuidade dos ta-
les planos. Tamén Polonia é
un dos dous países que blo-
quean na actualidade un novo
acordo para o relacionamento
entre a Rusia e a Unión Euro-
pea. Polonia non padeceu in-
terrupción de subministro
ningún, a pesar de importar do
país eurasiático case a metade
do gas que precisa. Despois de
comezada a actual crise, de fei-
to, Rusia esforzouse por conti-
nuar a fornecer a cantidade
contratada polos polacos, des-
viando o subministro que era
enviado por Ucraína para Bie-
lorrusia.

Semella que Rusia, nalgúns
casos ben significativos, sabe
diferenciar entre negocios e
política. Por que non con
Ucraína? A quen beneficia que
Europa e Rusia non avancen
no estreitamento das súas re-
lacións? Pensa Europa que
non relacionándose con Rusia
vai axudar a que a sociedade
do xigante eurasiático se de-
senvolva e esixa a mellora e
aprofundamento da súa de-
mocracia? �

A recente crise
do gas ou a
Guerra de Xeorxia
son temas nos
que a visión
occidental
sobre Rusia
se mostra
excesivamente
crítica

O temor a Rusia segue vivo
en Occidente

X.L. Franco Grande

Con ser moitos os desafíos
que vai ter Barack Obama,

non parece que haxa ningún
que teña comparanza cos do
Iraq e Afganistán, dúas guerras
xa perdidas e que, en diante,
non será posible gañar. Nin os
conflitos con Palestina e Israel,
ou con Irán e Paquistán, lle van
ocupar tanto tempo.

Están aparecendo informes
moi ben fundados que din, no
tocante a Afganistán, que o en-
vío a este país de 30.000 solda-
dos máis só vai ter como resul-
tado o incremento da oposición
á ocupación. Serán esas forzas
un novo problema, non unha
solución. Botar máis leña á fo-
gueira.

Así resulta do chamado “In-
forme Dreyfuss”, publicado en
The Nation dos días 13 a 17 des-
te mes de xaneiro, no que ta-
mén se di que os asesores mili-
tares de Obama tampouco
pensan que se poida gañar esa
guerra, senón tan só estabilizar
a situación e convencer os líde-
res islamitas de chegar á mesa
de negociacións.

O que poría de manifesto
que, polo que se foi vendo, care-
ce Obama dunha verdadeira
estratexia para Afganistán, que
xa non pode ser levar a demo-
cracia e a Ilustración a aquel pa-
ís. Sería non ter a menor idea do
que é, e de como está artellada,
aquela sociedade.

Polo que se refire ao Iraq, xa
dixemos noutra ocasión que é
boa a súa idea dunha retirada, a
condición de que abranga ta-
mén as bases construídas no
país, algo do que non falou nun-
ca. Pero tampouco en canto ao
Iraq demostrou ata agora nin-
gunha estratexia. E dá mala es-
piña que manteña nos seus
postos a Robert Gates e o xene-
ral Douglas Lute.

Os cen días de Obama per-
mitirannos coller o tempero da
súa política. �

LATEXOS

OBAMA, IRAQ
E AFGANISTÁN

’’

Tampouco en canto
ao Iraq demostrou Obama
ata agora
ningunha
estratexia”

’’

’’Na actualidade son 32 os
países europeos que
compran gas a Rusia mais
ningún deles se ten
queixado de cortes de
subministro”

Os primeiros ministros de Ucraína, Iulia Timoshenko,e Rusia, Vladimir Putin,fechan o acordo sobre o subministro do gas.

’’A poboación de Osetia do Sur
leva desde fins de agosto
sen gas, o que constitúe un
drama do que nada
sabemos.”
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súa muller Hillary, nova minis-
tra de Exteriores.

Leon Panetta, novo director
da CIA, foi xefe de gabinete pre-
cisamente con Clinton durante
tres anos. Veterano político, é
respectado nas chancelarías eu-
ropeas.

O NOVO SOCIO DE KIOTO. Obama quere
acabar coa ausencia dos EE UU

dos grandes foros sobre quece-
mento global. Se os grandes alia-
dos de George Bush foron os pe-
troleiros do sur, o novo presiden-
te quere crear unha alternativa
enerxética que lles reste influen-
cia. Coa escusa do cambio cli-
mático (outra herdanza dos
tempos de Clinton e Al Gore que
el recupera) lanzará un ambicio-
so programa de enerxías renová-

beis que suporá unha inxección
á industria e tamén á agricultura,
que recibirá novas subvencións
para o cultivo de cereal destina-
do ao biodiésel.

Os nomes que seguir son Al
Gore, que influirá como voz
“independente” a prol da aten-
ción ambiental e Steven Chu,
novo ministro de Enerxía. Chu
recibiu o premio Nobel de Físi-
ca e é unha das máximas auto-
ridades na chamada “nova xe-
ración enerxética”, baseada
nas renovábeis e en nucleares
“harmónicas” co contorno e
outras fontes non dependen-
tes dos combustíbeis fósiles.

MÁIS POLÍTICAS PÚBLICAS. Se ben fa-
labamos dunha presenza cons-
tante da Era Clinton na axenda
de Obama, onde máis se nota
ese “retorno ao pasado” será nas
amplas reformas da sanidade e
da educación públicas. Nun pa-
ís onde gran parte do gasto fami-
liar é en servizos públicos, o ca-
miño cara ao Estado do benes-
tar ten outros piares no aumen-
to do salario mínimo e unha re-
forma fiscal que a minoría repu-
blicana, curiosamente, quere
converter no seu grande éxito
dos próximos catro anos.

Atención á nova ministra de
Traballo, Hilda Solís, antiga lí-
der sindical e partidaria de esti-
mular o consumo aumentan-
do os soldos.

EVITAR A CRISE. Se temos en conta
que o neoliberal Bush marchou
convencido do papel regulador
do Estado na economía, Obama
xa ten moito camiño andado
para convencer das bondades
do papel do Estado como esti-
mulante da industria. O primei-
ro obxectivo será a industria do
automóbil, con plan de rescate
propio valorado en 5.000 mi-
llóns de dólares.

Haberá que ver até que pun-
to hai conexión entre as propos-
tas do seu gabinete e o modelo
financeiro da Reserva Federal
durante o ano que lle queda de
presidente a Ben Bernanke.

O propio Bernanke será de-
cisivo para saber a receita que
usarán os EE UU para lidar coa
crise. Seguirase a doutrina Gre-
enspan de xuros baixos para
que “flúan os dólares”? O outro
nome chave é o seu posíbel
substituto no 2010, Lawrence
Summers. O que fora ministro
de Finanzas con Clinton é ago-
ra man dereita de Obama en
asuntos económicos.�

especial relevancia na relación
con Israel. Xudeu educado en
colexios ortodoxos, veraneaba
en Israel cando novo e conti-
nuará o legado proisraelí de Bill
Clinton, agora seguido pola

César Lorenzo Gil
Barack Obama iniciou o seu
mandato arroupado por máis
de un millón de persoas ao pé
do Capitolio de Washington. A
súa investidura, histórica por ser
a primeira vez que un afroame-
ricano ocupa a Casa Branca, é
preludio dunha serie de refor-
mas que o xa presidente encara-
rá nos próximos meses.

O NOVO MAPA  MUNDI. A primeira
gran medida, xa anunciada hai
meses, é a retirada das tropas do
Irak. O calendario previsto ten
como data límite para que o de-
rradeiro soldado estadouniden-
se saía do país o comezo do ve-
rán do 2010.

Resta por saber que fará
Obama coas moitas bases que
protexen a rede de oleodutos e
cantos norteamericanos fica-
rán en Bagdad como asesores
ou “traballadores privados de
seguranza”. Non se espera que
ningunha das licenzas a com-
pañías de reconstrución como
a polémica Blackwater sexa re-
vogada.

A outra gran promesa é o pe-
che de Guantánamo. Obama
non precisou datas e xa recoñe-
ceu que será un desafío diplo-
mático recolocar os presos da
prisión cubana noutros centros
espallados por todo o mundo.

A atención preferente seguirá
en Asia. Haberá máis tropas en
Afganistán e a “caza” a Ben La-
den segue en pé. O control do
petróleo no mar Caspio e a vixi-
lancia á China pesan hoxendía
máis que as demandas de aten-
ción en antigos espazos de in-
fluencia, caso de América Latina.

Tres nomes son clave na po-
lítica exterior dos EE UU neste
2009. Robert Gates é o primeiro
ministro de Defensa que per-
manece no cargo após un cam-
bio presidencial, que ademais
responde a un candidato do ou-
tro partido. Obama confía nel
polo seu amplo coñecemento
da situación dos exércitos, fun-
damental para acelerar os mo-
vementos de tropas.

O seu xefe de gabinete,
Rahm Emanuel, vértice de
moitos outros temas, ten unha

Reformular a intervención militar no
estranxeiro, cambiar o modelo enerxético,
fortalecer o sistema de servizos públicos e
estimular o consumo, principais urxencias
do novo presidente dos EE UU

O caderno de Barack Obama

’’O control do petróleo
no Caspio e a vixilancia
á China pesan hoxendía
máis que as demandas
de atención en antigos
espazos de influencia,
caso de América Latina”

Ao redor de 10.000 persoas participaron na manifestación en repulsa ao ataque de Israel sobre Gazaque
discorreu polas rúas compostelás o 18 de xaneiro. A protesta estivo convocada por diferentes siglas do
ámbito político, sindical, cultural e dos movementos sociais. Nin o PP nin o PSOE secundaron a mobili-
zación. Os lemas repetidos polos asistentes e reflectidos nas pancartas pediron a fin da ocupación de Pa-
lestina, o alto ao fogona faixa de Gaza, a intervención internacional na zona, o boicot aos produtos orixi-
narios de Israel e o envío de axuda humanitaria á zona para evitar máis mortes. Entre as autoridades pre-
sentes, destacou o vicepresidente do Goberno, Anxo Quintana. O manifesto lido ao final da marcha pro-
nunciárono a actriz María Bouzas e a cooperante de Galiza por Palestina Laila Tillawi. �

JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

ROI CAGIAO

’’Coa escusa do cambio
climático  lanzará
un ambicioso programa
de enerxías renovábeis que
suporá unha inxección
á industria e tamén
á agricultura”
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Latina, que foi dando bandazos
editoriais até situarse a carón
das teses do exilio cubano de
Miami, próximo aos intereses
das grandes fortunas do conti-
nente que teñen nesta cidade a
súa segunda base de opera-
cións económicas ou a residen-
cia alternativa.

EN QUEDA LIBRE. Nos últimos

anos, a tendencia das vendas
da prensa escrita e, por tanto,
dos ingresos, beneficios e valor
en bolsa, non deixa de caer,
mesmo logo de despedir mi-
lleiros de traballadores, como
vén de facer o maior grupo de
comunicación do mundo,
Gannet, ao eliminar no 2009 o
15 por cento dos empregados e
pedirlle ao resto que asuman
unha semana sen salario.

Existe un paralelismo entre
crise económica, diminución
de vendas e caída da publicida-
de como constatan os medios
de comunicación europeos e
norteamericanos. Pola contra,
a prensa asiática goza de mo-
mentos álxidos e a latinoame-
ricana vive a inercia do crece-
mento do último lustro.�

bune anunciaron suspensión
de pagamentos a pesar de su-
perar entre ambos os dous a ti-
rada de 1.300.000 exemplares.
Semellante é o caso da Mc-
Clatchy Company, grupo que
supera os 30 xornais e conta con
máis de 50 revistas e medios
non diarios en 29 Estados, que
reciben 2.700 millóns de visitas
anuais, pero que tivo necesida-
de de pór en venta a cabeceira
de maior tirada, a do Miami He-
rald, e o seu fillo o Nuevo He-
rald, un dos xornais en lingua
española máis lidos de América

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

O máis grande, ambicioso e
vangardista predio construído
en Nova York, dende o atenta-
do contra das Torres Xemelgas
en setembro de 2001, vén de
ser hipotecado polo seu princi-
pal inquilino e propietario, a
The New York Times Com-
pany, titular das cabeceiras:
The New York Times e The
Boston Globe.

A decisión de colocar como
fianza por valor de 225 millóns
de dólares o flamante símbolo
da Oitava Avenida, obra do re-
coñecido arquitecto italiano
Renzo Piano, obedece á nece-
sidade de afrontar débedas su-
periores aos 1.000 millóns de
dólares, xusto o seu valor apro-
ximado en bolsa, logo de ter
perdido o 60 por cento duran-
te 2008.

A noticia non é unha illa no
panorama da prensa escrita. O
pasado mes de decembro,
grandes grupos de noticias nor-
teamericanos como Tribune,
que posúe as cabeceiras Chica-
go Tribuneou Los Angeles Tri-

ANOSATERRA
22-28 DE XANEIRO DE 2009
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A crise económica
arrastra a prensa escrita
Despedimentos masivos e constantes
perdas para os grandes grupos de
comunicación de papel

ELECCIÓNS/ EL SALVADOR

VITORIA DA ESQUERDA 
NAS LEXISLATIVAS

A Fronte Fa-
r a b u n d o
Martí para a
Liberación
N a c i o n a l
conseguiu a
vitoria nas
eleccións le-
xislativas e
municipais
de El Salvador. O triunfo en-
téndese como un reforzo ás
posibilidades de vitoria do
candidato de esquerda,
Mauricio Funes, nos comi-
cios presidenciais do 15 de
marzo. A dereita goberna o
país desde o 1989 e ten ao
seu favor o triunfo rotundo
en Sal Salvador.�

CRISE ECONÓMICA /ITALIA

OS TURISTAS PODERÍAN 
PAGAR OS SEUS RESCATES

Se hai unhas semanas o par-
lamento italiano rexeitaba
unha proposta da Lega Nor-
te (de dereitas) que propuña
un imposto especial para in-
migrantes que lles gravaba o
permiso de residencia ou a
apertura de negocios, agora
é o centro-esquerda quen
propón outra taxa exótica.
Co fin de disuadir os turistas
de viaxaren a países perigo-
sos, Italia quere que os se-
cuestrados no exterior en
“viaxe de pracer” paguen os
seus propios secuestros. O
Estado italiano pagou con-
tiosos rescates en Somalia
ou Iemen, por exemplo.�

DIPLOMACIA / LATINOAMÉRICA

CUBA AMPLÍA A 
COLABORACIÓN EXTERIOR

Cuba está a
renovar os
contactos
diplomáti-
cos e comer-
ciais con di-
ferentes paí-
ses da con-
torna. Se hai
poucas se-
manas asinou acordos de va-
rios millóns de euros co Bra-
sil, Panamá, Ecuador ou Ve-
nezuela, estes días visita La
Habana a presidenta da Ar-
xentina, Cristina Fernández.
En todos os acordos, Cuba
ofrece principalmente coñe-
cemento en dúas áreas fun-
damentais para Latinoamé-
rica: prevención de catástro-
fes naturais e biotecnoloxía e
asistencia médica.�

Mauricio Funes.
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’’Pola contra, a prensa
asiática goza de momentos
álxidos e a latinoamericana
vive a inercia
do crecemento
do último lustro”

Mais existen novos hábitos. O
doente New York Times tivo
62 millóns de entradas na súa
páxina web o día da elección
de Barack Obama. Dato que
contrasta co número de lecto-
res de xornais escritos nos EE
UU, que baixou dez puntos na
última década até situarse no
48 por cento. Tan só no último
ano grupos de comunicación
españois como Prisa ou Vo-
cento perderon ao redor do 20

por cento da súa facturación.
A publicidade está a fuxir

dos medios escritos para ir ao
marketing directo ou a inter-

net, que gaña lectores sen pa-
rar. Mais no mercado da pu-
blicidade na internet, a distri-
bución de ingresos muda
substancialmente o mapa
dos medios escritos. Mentres
nos grandes grupos nortea-
mericanos tan só o 8,8 por
cento dos seus ingresos pro-
vén da publicidade on line,
Google controla entre o 25 e o
30 por cento de publicidade
na rede.�

Os anunciantes prefiren a internet

’’Google controla entre o 25 e
o 30 por cento de
publicidade na rede”

Revisión de erros na impresión do Detroit News. A dirección do xornal anunciou reducións no reparto a domicilio e maior investimento na edición dixital. REBECCA COOK / REUTERS
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Xurxo González
Os expedientes de regulación de
emprego e a non renovación de
persoas con contratos eventuais
sucédense desde hai semanas
nas plantas de ensamblaxe es-
pañolas. A de Citroën en Vigo
non foi unha excepción. No
resto de Europa a crise do auto-
móbil golpea con dureza os re-
sultados das empresas e os pos-
tos de traballo. No mundo, as
principais marcas estadouni-
denses aceptan axudas públicas
para afrontar pagamentos e o xi-
gante xaponés Toyota, o maior
produtor do planeta, asume per-
das de 1.200 millóns de euros. 

Ante esta situación é difícil
pensar máis alá do curto prazo
que supón o mantemento do
emprego, pero con todo trátase
dunha oportunidade para refle-
xionar sobre o futuro desta in-
dustria vital en moitos países e
que constituíu un dos piares do
crecemento en Galicia e en todo
o Estado. A fabricación de auto-
móbiles insírese no sector do
transporte, estratéxico para o
desenvolvemento dunhas so-
ciedades que tenden, e en moi-
tos casos aspiran, a mellorar as
interconexións. O debate sobre
os modelos a seguir para artellar
o transporte de mercadorías e
pasaxeiros non son novos, pero
agudízanse nos tempos de crise.

PROBLEMAS ECONÓMICOS E AMBIEN-
TAIS. O carácter estratéxico do
automóbil afecta nos países
produtores ao emprego dunha
parte importante da súa poboa-
ción. Non obstante, nun enfo-
que máis global, o aumento ex-
ponencial de automóbiles ao
longo dos anos implica serias
contradicións coa protección
do medio ambiente. Aínda que
un dos puntos fortes dos acor-
dos para reducir a contamina-
ción é a redución de emisións
dos automóbiles e a mellora da
súa eficiencia enerxética, os
avances neste sentido son moi
pouco visíbeis.

Os ecoloxistas téñeno claro.
Nun recente artigo, a asocia-
ción española Ecoloxistas en
Acción resumía a súa postura:
“Aínda que entendemos o
gran peso que a industria do
automóbil ten na economía
nacional e nos lamentamos
polas persoas que poden per-
der o seu posto de traballo,
consideramos un tremendo
error manter artificialmente a
produción insostíbel de co-
ches. Dar diñeiro público con
este fin é, ademais dun estrago
de diñeiro, un frustrado in-
tento de manter un modelo de
crecemento insostíbel nun
mundo de recursos finitos”.

Se pola banda da ecoloxía
está bastante claro o que hai que
facer, producir menos, os ope-
rarios non concordan con solu-
cións tan sinxelas. Se nos cen-
tramos no caso español e ga-
lego, as dificultades que se atra-
vesan non derivan só da crise de
consumo actual, senón de pro-
blemas de competitividade in-
ternacional. A produción tende
a desprazarse cara países con
menores custes laborais como o
leste de Europa e de Asia. Isto é
posíbel porque o mercado do
automóbil é moi maduro, isto é,
a tecnoloxía que usa é común
en moitas áreas do planeta.

MÁIS TECNOLOXÍA, NOVO MODELO. A
busca dunha vía que solucione
a difícil disxuntiva entre medio
ambiente e emprego presenta
dous camiños principais: a pro-
dución de modelos de peque-
nos automóbiles que empre-
guen menos petróleo ou a pro-
moción de transportes colecti-
vos, como o tren ou os autobu-
ses. En ambos casos diminúe a
dependencia desta materia
prima e mantéñense os postos
de traballo, xa que o desenvol-
vemento deste tipo de vehículos
require fornecedores que sexan
capaz de achegar compoñentes
cunha tecnoloxía non tan co-
mún como a dos coches.

A reconversión do tecido
produtivo hoxe dedicado á pro-
dución de coches cara a de au-
tobuses ou trens non implica un
salto moi grande. De feito, ou-

senvolvemento, aínda que xa
hai algúns modelos no mer-
cado. Aínda queda un camiño
longo para acadar a populariza-
ción destes modelos. Honorato
López Isla, conselleiro delegado
de Unión Fenosa, considera
que “existe unha nova política
europea de transportes e plans
de mobilidade sostíbel, pero o
que sería máis inmediato e efi-
caz é impulsar un novo com-
portamento social”. O executivo
galego fixo estas declaración o
pasado setembro nunha confe-
rencia sobre a sostibilidade do
automóbil organizada pola
Fundación Eduardo Barreiros.�

tros sectores do ámbito do me-
tal xa teñen demostrado que
con avances tecnolóxicos non
moi destacados as empresas
poden mellorar as súas posibili-
dades de negocio e o seu mer-
cado. Grandes cilindros ocos de
metal poden servir como tubos
para condución de líquidos ou
para elaborar grandes antenas
para a exploración espacial. As
diferencias de produción par un
ou outro uso non son tan gran-
des como podería parecer.

Os automóbiles propulsados
por novas fontes de enerxía
(electricidade, biocombustí-
beis) están aínda en fase de de-

A resistencia dos fabricantes aos cambios
na produción de coches aviva un debate
sobre a sostibilidade desta industria

Automóbil: menos ou mellores?

Iberdrola aposta pola enerxía nuclear no Reino Unido.  A empresa

española anunciou que constituirá unha alianza coa británica Scottish

and Southern Energy para afrontar o programa de construción de cen-

trais atómicas previsto para a próxima década.�

RESPOSTAS Á CRISE

O Toyota Prius xa conta con
máis de dez anos de historia.
A súa principal particulari-
dade é que consta de dous
motores, un de gasolina e ou-

tro eléctrico que se combinan
para aproveitar a enerxía do
combustíbel e reducir as emi-
sións de dióxido de carbono.
O motor eléctrico recárgase
como unha batería, co move-
mento do propio vehículo.
Foi o primeiro modelo destas
características e apareceu en
Xapón en 1997. En 2000 foi
comercializado en Estados
Unidos, onde acadou un no-
tábel éxito e se converteu nun
dos símbolos do ecoloxismo.
Actualmente pode com-

prarse tamén en Europa.
O Prius cumpre coa nor-

mativa da UE sobre redución
de emisións contaminantes,
pero o seu auxe estivo exento
de críticas. As principais eivas
que se lle atribúen é a conta-
minación que xeran as plan-
tas onde se fabrica e a produ-
ción das súas baterías de ní-
quel, ademais dos transporte
que se precisa, tanto de pezas
para a ensamblaxe como de
modelos acabados para a dis-
tribución.�

As polémicas do mañá xa están aquí:
Toyota Prius

’’Este modelo emprega
un motor de gasolina e
outro eléctrico. As baterías
cárganse co movemento
do propio vehículo”

Liña de produción do Toyota Prius no Xapón. Este modelo foi o primeiro con motor híbrido. REUTERS

’’Existe unha nova política
europea de transportes
e plans de mobilidade
sostíbel, pero sería máis
eficaz impulsar un novo
comportamento social”

[Honorato López Isla]
Conselleiro delegado de Unión-Fenosa.
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Xurxo González
O pasado día 16 de xaneiro Pe-
dro Solbes, ministro español de
Economía e Facenda, anun-
ciou un déficit público moi
preto do 6% do PIB para 2009.
O Executivo socialista racha así
a ortodoxia económica im-
posta pola UE nos países do
euro desde o ano 1997, fixada
no Pacto de Estabilidade, e que
consideraba un dogma o man-
temento deste indicador por
debaixo do 3%. Na súa etapa de
comisario europeo de Asuntos
Económicos e Financeiros, Sol-
bes foi un dos grandes valedo-
res deste estreito marxe de en-
debedamento para os Estados.

Pola contra, os economistas
de esquerda en xeral considera-
ron durante moitos anos que
este limiar e a obsesión polo dé-
ficit cero respondía máis a crite-
rios ideolóxicos en contra do
gasto público que a unha nece-
sidade das economías europeas
para a súa estabilidade. Non
obstante, en tempos de crise os
Estados rachan coas regras que
se impuxeron a si mesmos. Ta-
mén a Alemaña de Angela Mer-
kel anunciou que en 2010 o seu
déficit superará o 4%.

FALTAN INGRESOS.Desde unha pers-
pectiva de economía liberal or-
todoxa (que guía a meirande das

políticas comunitarias), o 6%do
PIB de déficit público é escanda-
loso. Non obstante, Carlos Ay-
merich, voceiro de asuntos eco-
nómicos do BNG no Parla-
mento de Galicia, considera que
“non é momento de preocu-
parse polo déficit público, senón
por apoiar os sectores produti-
vos que o precisan”.

Xavier Vence, catedrático de
Economía Aplicada na USC,
pensa que o preocupante non é
a cifra de déficit público, “aínda
que é elevada”, senón a súa
orixe. O académico afirma que
unha das causas principais
constitúea os menores ingresos
dos que dispón o Estado. Isto dé-
bese á crise económica, que pro-
voca a diminución do recadado
vía impostos, pero tamén a deci-
sións dos poderes públicos,
como a eliminación de taxas, en-
tre os que destaca o de Patrimo-

nio, que gravaba ás clases máis
altas. Aymerich incide “na nece-
sidade de revisar a eliminación
deste imposto”. O dirixente na-
cionalista apunta ademais á ur-
xencia de combater a fraude fis-
cal, “que alcanzou uns niveis
moi elevados segundo asocia-
cións de técnicos de facenda”.

Por outra banda, o incre-
mento da débeda do Estado
está condicionada por gastos
extraordinarios, como a inxec-
ción de fondos na banca e no
sector inmobiliario e da cons-
trución e outras medidas de
apoio á economía, como o plan
para inxectar 8.000 millóns de
euros aos concellos. Vence ase-
gura que “o problema non é o
incremento do gasto público,
senón o uso que se fai del”.
Neste sentido, “medidas como
o apoio do sector financeiro sen
que se acompañe de cambios
profundos no seu regulamento
non ten máis consecuencia que
a de afondar os problemas es-
truturais que existen hoxe”.

O 6%do PIB de déficit anun-
ciado por Solbes é a suma de to-
das as administracións, locais
autonómicas, central. O déficit
previsto para 2009 pola Xunta
de Galicia é do 1%, o máximo
que permite a lei de Estabilidade
española. Aymerich considera
que isto non significa que o Es-
tado central concentre a débeda
e polo tanto o gasto público, se-
nón que ten competencias
como a do subsidio de desem-
prego que drenan cantidades
moi importantes de fondos.�
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’’O problema
non é o incremento
do gasto público,
senón o uso que se fai del”

[Xavier Vence]
Catedrático de Economía Aplicada
na USC.

O ministro español de Economía, Pedro Solbes, saúda a súa homóloga francesa, Christine Lagarde, durante a xuntan-

za de ministros de Finanzas da Eurozona en Bruxelas o 20 de xaneiro.                                                              SEBASTIEN PIRLET / REUTERS

Algúns economistas critican que o Estado
renuncie a impostos como o de Patrimonio
cando se prevé un déficit público do 6 por cento

SSoollbbeess  aabbaannddoonnaa
aa  ddoouuttrriinnaa  ffiissccaall  lliibbeerraall
Solbes abandona
a doutrina fiscal liberal

MEDIDAS CONTRA A CRISEManuel Cao

OMinisterio de Economía e Facenda presentou o 16 de
xaneiro a Actualización do Programa de Estabilidade

2008-2011 engadindo un novo cadro macroeconómico no
que se anuncia que en 2009 o PIB caerá un 1,6 por cento, a
taxa de desemprego chegará ao 15,9 por cento e o déficit
público será do 5,8 por cento. Tres día despois, o 19 de xa-
neiro, a Comisión Europea predí para España no 2009
unha caída do PIB do 2 por cento, unha taxa de desem-
prego do 16,1 por cento e un déficit público do 6,2 por
cento. As diferenzas entre as dúas previsións aumentan
para o ano 2010 sobre todo no referente ao paro pois men-
tres o ministerio prevé un 15,7 por cento a Comisión prog-
nostica un 18,7 por cento, que sería a taxa máis alta da UE e
case duplica a media comunitaria. 

A evolución económica tarda un certo tempo en obser-
varse nos indicadores estatísticos pero os datos revelan un
grave deterioro e agochan quizais unha caída menos im-
portante no benestar polo efecto compensatorio das pres-
tacións por desemprego e a economía somerxida xunto
coa existencia dunha deflación encuberta debido á forma
de elaborar os índices. Afastar a deflación é o principal ob-
xectivo da política económica dados os efectos letais no
consumo e nos investimentos pero o axuste nos prezos re-
lativos está a xeneralizar as operacións e intercambios con
rebaixas moi importantes.

No medio prazo, os datos da Comisión son menos opti-
mistas que os do ministerio pero tanto uns como outros te-
ñen pouca fiabilidade na situación de incerteza que esta-
mos a vivir. Na economía globalizada, a interrelación dos
mercados e dos axentes condiciona a dinámica de cada
país e serán as fortalezas e feblezas de cada un as que mar-
carán boa parte da evolución futura pero sen descartar fac-
tores imprevistos. Os bandazos nos mercados enerxéticos
(prezos do cru, peche da billa do gas natural ruso, etc) confi-
guran unha situación cambiante que en principio favorece
os gobernos pola vantaxe informativa e a maior capacidade
de resposta pero leva consigo un desgaste político crecente. 

Os indicadores teñen grande importancia nos merca-
dos políticos e o seu seguemento é crucial para elaborar os
discursos e manexar a axenda. O recoñecemento da crise
en España estivo sometido á oportunidade político-electo-
ral: ao principio non se lle deu importancia, despois foise
introducindo na axenda e agora acéptase con toda a súa
crueza e póñense as bases dun futuro plan que pode requi-
rir do consenso de todos os axentes no caso de que se
agrave aínda máis. 

A fluidez da situación fai que as previsións deban ac-
tualizarse en períodos cada vez máis curtos para que os
axentes coñezan o estado real da economía e eviten o di-
vorcio entre a economía real e os datos oficiais. É im-
prescindíbel captar a realidade e transmitírllela aos cida-
dáns por se fose necesario tomar medidas conflitivas e
impopulares. Pódense enmascarar os problemas ou
agochalos pero o resultado será un boomerang que le-
vará por diante os gobernantes e sumirá no descrédito a
política económica futura. �

A fluidez da situación
fai que as previsións deban
actualizarse en períodos
cada vez máis curtos
para que os axentes coñezan
o estado real da economía”

’’

’’
NOVAS PREVISIÓNS
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O Goberno anuncia a primeira redución do PIB desde 1993. O vi-

cepresidente económico,  Pedro Solbes [na imaxe], compareceu o día

16 para informar dun cambio nas previsións do seu gabinete para este

ano. O Executivo prevé unha contracción da economía dun 1,6 por

cento, un aumento do paro até o 16 por cento e un déficit público do

5,8 por cento do PIB. �

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO PRESIDENTE U.S.A.

Por que razón os Estados Uni-
dos non dispoñen aínda hoxe
dun seguro médico universal?
Tal ausencia converte a maior
potencia industrial do mundo
nunha excepción única entre
os demais países industrializa-
dos. No século XX, nos anos
trinta, os países europeos in-
dustrializados xa lle dedicaban
a tal seguro tantos recursos
coma os que os Estados Uni-
dos lle dedicaban en 1970. Non
deixa de sorprender que na pa-
sada campaña electoral norte-
americana fose a estensión do
seguro médico a toda a poboa-
ción a gran oferta do Partido
Demócrata; oferta á que, por
suposto, se opoñen feroz-
mente os republicanos. Paul
Krugman, premio Nobel de
economía en 2008, dá unha
explicación simple e convin-
cente a tal misterio no seu úl-
timo libro, The Conscience of a
Liberal(2007, traducido ao es-
pañol como “Después de
Bush”); unha explicación que,
ao mesmo tempo, propor-
ciona a chave para entender as
repetidas vitorias dos republi-
canos grazas ao voto dos tra-
balladores brancos, especial-
mente dos estados do sur.

O seguro médico universal é
un dos xeitos máis eficaces para
redistribuír a renda dun país. Os
máis beneficiados por tal redis-
tribución son sempre aqueles
que carecen de calquera tipo de
ingresos. As clases medias de-
berían sentirse concernidas
pola mellora das condicións de
vida dunha parte da poboación
entregada ao submundo da
miseria pois repercutiría no ali-
vio do seu paranoico apego á
seguridade. Porén, vén  compli-
calo todo a percepción, distor-
sionada polo factor racial, que
os estadounidenses teñen dos
seus pobres,  ao que cómpre
engadir o feito de que unha
parte importante desa poboa-
ción estea composta por inmi-
grantes acabados de chegar ao
país. Segundo un rigoroso es-
tudo publicado en 2001 por tres
economistas de Harvard –Ale-
sina, Glaser e Sacerdote, citados
por Krugman–, existe en todos
os estados unha estreita corre-

lación entre maior poboación
negra e menor gasto social. Isto
leva á conclusión de que no
voto da clase traballadora esta-
dounidense hai unha impor-
tante compoñente racista e que
os republicanos se aproveitan
do racismo para impoñer pro-
gramas descaradamente con-
trarios aos intereses da maioría
dos votantes. Os republicanos
son os maiores expertos en ex-
plotar en proveito propio asun-
tos que implican non as ideas
ou os intereses dos cidadáns,
senón as súas emocións (nada
mellor para iso que apelar aos
prexuízos racistas e xenófobos).
Aquí, grazas ao PP, coñecemos
e aturamos a diario case todos
eses trucos.

UN MODERADO OBXECTIVO. Os des-
trozos das políticas republica-
nas durante as últimas déca-
das son de tal calibre, que un
demócrata  autodenominado
progresista coma Paul Krug-
man  reduce as súas aspira-
cións á consecución do que xa
existe, por exemplo, nun país
coma o veciño Canadá: presta-
cións médicas universais, se-
guro de desemprego e recons-
titución do movemento sindi-
cal. E nada máis? Nada máis.
Krugman presenta tal exiguo
programa coma o intento de
completar o New Deal de Roo-
sevelt e, dese xeito, acceder ao
que Estados Unidos chegou a
ser na década dos sesenta do
século pasado e que hai tempo
que deixou de ser, unha socie-

dade de clases medias. Se-
gundo isto, o ideal dun social-
demócrata como Krugman
hai tempo que xa foi realizado,
e todo o seu imaxinario polí-
tico oriéntase a recuperar os fe-
lices anos sesenta. Claro que
semellante ideal ten en fronte
ao dos republicanos que, ao
igual que o dos demócratas
progresistas, tamén xa foi reali-
zado hai agora un século, du-
rante a chamada Idade Dou-
rada, un período que abran-
guería dende o final da Guerra
de Secesión (1865) até a crise
de 1929. Ambos os dous ideais,
á parte do seu inequívoco aire
milenarista característico de
todas as decadencias, teñen en
común algo máis importante
que no libro de Krugman non
aparece por ningures: o es-
treito vencello daqueles dous

períodos de prosperidade eco-
nómica coas guerras que os
precederon.

O MOTOR DA GUERRA. Xa se men-
cionou que o inicio da Idade
Dourada do XIX (o ideal reali-
zado dos republicanos) coinci-
diu co final da guerra civil norte-
americana; e, no que se refire ao
ideal realizado dos demócratas,
o extraordinario desenvolve-
mento económico dos Estados
Unidos dos anos cincuenta e
sesenta do pasado século débe-
llo todo á II Guerra Mundial. Ao
fío da actual crise financeira pa-
rece que se lle quere devolver o
brillo ao maltreito prestixio de
Keynes atribuíndolle case en
exclusiva a expansión posterior
á II Guerra Mundial ás súas su-
xestións económicas. Á parte
de que resulta dubidoso que
nalgún momento se deixasen
de empregar tales directrices (o
reaganismo foi denominado,
con propiedade, coma “keyne-
sianismo de dereitas”). En 1933
o presidente Roosevelt xa tivo
noticia das recomendacións
keynesianas, pero estas apenas
tiveron efecto, aínda con ser
aplicadas en parte. Para que a
economía estadounidense se
recuperase totalmente dunha
depresión durante a cal chegou
a haber un 50% de paro houbo
de chegar a guerra. N. Gregory
Mankiw, profesor de Harvard e,
na actualidade, un dos econo-
mistas máis prestixiosos, es-
cribe na súa “Introducción á
economía” (2001): “A expan-
sión económica do inicio da dé-
cada de 1940 é fácil de explicar.
A causa obvia é a II Guerra
Mundial. Cando os EE UU en-
traron na guerra, o goberno tivo
que destinar máis recursos para
os militares. As adquisicións gu-
bernamentais de bens e servi-
zos aumentaron case cinco ve-
ces entre 1939 e 1944. Esa signi-
ficativa expansión da demanda
agregada case dobrou a produ-
ción de bens e servizos da eco-
nomía e provocou un aumento
de 20% no nivel de prezos. O
desemprego caeu do 17% en
1939 até cerca do 1% en 1944, o
menor da historia dos EU”.

O goberno de Roosevelt

aplicou unha fórmula de éxito
asegurado que lle debía moito
máis a Hitler ca a Keynes. O
Nobel Paul Samuelson, mestre
de economistas, lembraba tal
lección nun artigo aparecido
en Los Angeles Timesen 2002:
“E que sacou á Alemaña da De-
presión nos anos trinta? A inte-
lixencia política económica de
Hitler? Todo o que fixo falta
para dar emprego a ese alemán
de cada catro que estaba no
paro en 1933 foi un enorme
programa de gastos para pre-
parar a guerra de vinganza
contra o Tratado de Versalles.
Non cómpre dicir que a II Gue-
rra Mundial non fixo senón su-
bliñar a sinxela lección de que
as actividades militares sacan
adiante a macroeconomía”.

Queda a curiosidade por sa-
ber de que xeito o capitalismo
vai saír da actual crise. Quen
pense que todo se solucionará
co aumento do gasto por parte
dos estados menos endebeda-
dos (os da UE) en infraestrutu-
ras, etc., seguramente se equi-
voca. A cousa pode dar, como
moito, para ir tirando durante
uns poucos anos (menos
dunha década).  As receitas
keynesianas darán un respiro
moi breve (tampouco el, o de-
fensor das políticas curtopra-
cistas, pretendía moito máis
por aquilo de que “a longo
prazo todos mortos”).

A malsá curiosidade formú-
lase esta simple pregunta:
Como se vai poñer en marcha
o, para o capitalismo tan im-
prescindible, proceso da “des-
trución creativa”? En capita-
lismo a “destrución creativa”
veu historicamente acompa-
ñada de guerras mundiais e
carreiras armentísticas. É unha
historia monocorde e, a estas
alturas, xa moi sabida. Que
sorpresa nos ten preparada
para esta ocasión o sistema?
Aceptando iso de que non hai
alternativa, trataríase de algo
moi parecido a un milagre.
Como, pola contra, todo con-
sista  no mesmo menú que o
capitalismo vén servindo
dende a súa aparición, hai xa
dous séculos, a cousa é para
botarse a tremer.�

A CONCIENCIA DUN SOCIALDEMÓCRATA
TRIBUNA �Luís Fernández.

Crítico musical.

Barack Obama na ceremonia inaugural “Somos un” celebrada no Lincoln Me-

morial de Washington o pasado 18 de xaneiro.                                               JIM YOUNG / REUTERS 

’’Existe en todos os estados
dos EE UU unha estreita
correlación entre maior
poboación negra
e menor gasto social”

’’A expansión económica
do inicio da década de 1940
é fácil de explicar.
A causa obvia
é a II Guerra Mundial”
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Carlos Sainz non leva catro ou
cinco anos competindo senón
que ten unha traxectoria de 30.
En tanto tempo poden oco-
rrerche moitas cousas, sexan
ou non deportivas.
PPóóddeessee  ddiicciirr  qquuee  ttiivvoo  mmaallaa  ssoorrttee??
Non me atrevo a dicir que fose
tan só iso. Foi unha das moitas
circunstancias que poden oco-
rrer nunha competición desa
magnitude. Cando se leva tanto
tempo correndo nestas probas
sabes que o que che pode pasar.
Alguén que foi dúas veces cam-
pión do mundo e estivo moitas
outras nos podios non se pode
dicir que teña mala sorte. Para
min, se non estás enfermo, se
tes unha familia, amigos que te
queren, e por enriba bens ma-
teriais, non podes ir facendo vi-
timismo pola vida e Carlos
Sainz non é desas persoas.

PREPARADO PARA O TRIATLÓN.

CCaammbbiiaannddoo  ddee  tteerrzzoo..  QQuuee  eessttáá
aa  ffaacceerr  nneessttee  mmoommeennttoo  LLuuííss
MMooyyaa??

Antonio Cendán
Para o que fora copiloto de
Carlos Sainz, o galego Luís Mo-
ya, o accidente sufrido polo au-
tomobilista madrileño no rall-
ye Dakar que se está a celebrar
en terras americanas non pa-
sou de ser unha anécdota. Mo-
ya segue vinculado ao mundo
do automobilismo cun cargo
federativo.
QQuuee  llllee  ooccoorrrreeuu  aa  CCaarrllooss  SSaaiinnzz
nnoo  rraallllyyee  DDaakkaarr??
Tiven a oportunidade de falar
con el nos últimos días e vin
que estaba tranquilo. Nos me-
dios comentáronse moito, por
razóns lóxicas, as cuestións da
avaría que o fixeron abando-
nar a proba. Non quero entrar
nunha cuestión que é propia
de especialistas. O que si podo
dicir é que Sainz díxome que o
accidente fora unha cuestión
anecdótica. É verdade que se
volveu reeditar a célebre avaría
que tiveramos os dous no
mundial de rallyes de 1998, pe-
ro coido que non ten nada que
ver. Hai que ter en conta que

Luís Moya, campión do mund

‘O accidente que t
de ser unha anécd

QQuuee  llllee  ddii  oo  ssuubbccaammppiioonnaattoo
ddee  EEssppaaññaa  ddee  VVaalllleejjoo??
Para min foi algo marabillo-
so, unha das mellores cousas
do deporte galego. Vallejo é
un extraordinario piloto que
estivo até a última proba en-
cabezando o Campionato de
España e que perdeu no últi-
mo momento. Penso que a el
xa se lle debe moito en Gali-

cia, non só polo feito de ser
subcampión de España, se-
nón tamén por sacar adiante
os GTS. Tivo tamén un gran
patrocinador e iso é moi posi-
tivo xa que sen sponsors que
che axuden é moi difícil com-
petir e saír adiante.
AA  nniivveell  ddee  eessttaaddoo,,  oo  aauuttoommoo--
bbiilliissmmoo  aattrraavveessaa  uunn  bboo  mmoo--
mmeennttoo??

‘Vallejo é un piloto extraordinar

>>>

Luís Moya [esquerda] xunto ao seu compañeiro de equipo en Toyota Carlos Sainz logo de gañaren o rally de Montecarlo

no 1998.                                                                                                                                                                                     ERIC GAILLARD / REUTERS

AUTOMOBILISMO
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Pois o de sempre. Estou a
traballar e viaxar moito. Ares-
tora intento sacar adiante un
proxecto con distintas produ-
toras de televisión no que esta-
mos a rodar programas sobre
automobilismo, un deporte
que, na miña opinión, goza de
boa saúde.
EE  nnoo  eeiiddoo  ddeeppoorrttiivvoo,,  sseegguuee  aacc--
ttiivvoo??
Dende logo que si. Agora teño
a sorte de que a Federación Es-
pañola de Automobilismo me
vén de nomear presidente da
súa Comisión de Deportistas.
Este organismo é o encargado
de relacionar os entes federati-
vos e a xente vinculada ao de-

DEPORTES.23.ANOSATERRA
22-28 DE XANEIRO DE 2009

porte. Con el preténdese que
haxa máis diálogo, coñecer as
inquietudes duns e outros para
que se poida mellorar en todos
os ámbitos.
PPeerroo  ttaamméénn  pprraaccttiiccaa  ddeeppoorrttee,,
nnoonn??
Pois si. E agora xa non é tan só o
automobilismo. Procuro estar
moi activo fisicamente para
manterme en forma. De feito,
agora estou a adestrar para facer
a media triatlón de Barcelona.
CCoommoo  eessttáá  oo  aauuttoommoobbiilliissmmoo
ggaalleeggoo  nneessttee  mmoommeennttoo??
Está nun instante magnífico
por varias razóns. A principal é
que temos unha gran afección
que acode de xeito masivo aos
rallyes e as probas que se cele-
bran por toda Galicia. Tamén
se organizan moitos eventos a
nivel local que favorecen a di-
fusión deste deporte. Outra
cousa que me está a sorpren-
der moi positivamente é a
grande canteira de pilotos que
están a xurdir nos últimos
tempos e os éxitos que están a
acadar.�

Iván Pozo, campión de Europa de boxeo. O púxil galego Iván Pozo re-

cuperou o cetro europeo do peso mosca despois de derrotar aos puntos

ao Cristophe Rodríguez, nun combate celebrado no pavillón das Travesas,

en Vigo. O boxeador vigués xa estivera en posesión da coroa continental

desta mesma categoría boxística e que lle fora arrebatada en Milán no ano

2006 polo italiano Andrea Sarritzu.�

n do mundo de rallyes

e que tivo Carlos Sainz non pasou
aanécdota’

Coido que magnífico. É certo
que os nosos automobilistas
están a acadar grandes éxi-
tos, o cal redunda en benefi-
cio do deporte, pero iso non
sería posíbel senón houbese
uns organismos federativos
que funcionasen ben. O pre-
sidente da Federación Espa-
ñola de Automobilismo, Car-
los Gracia é un magnífico

xestor. Leva moitos anos no
cargo por méritos propios e
unha persoa respectada por
todos os organismos supe-
riores o que favorece moito a
este deporte, a máis de ser
escoitado en todos os foros.
Gracia pode chamar a Jaime
Littzavesky que o recibe en
calquera momento e iso é
moi positivo.�

xtraordinario’

’’Agora estou a adestrar
para facer a media triatlón
de Barcelona”

>>>
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te panorama, unha colección
como a Biblioteca-Arquivo
Francisco Pillado Mayor, espe-
cializada en literatura e pensa-
mento teatral, lograse sobrevivir
editando un bo número de
obras ao longo destes últimos
anos, acadando, ademais, un
enorme prestixio non só no pa-
ís, tamén alén das fronteiras ga-
legas. E con razón, xa que se tra-
ta dunha iniciativa pioneira con
poucos equivalentes en Europa. 

DE ARISTÓTELES A MANUEL LOUREN-
ZO. En 1996, Francisco Pillado
Mayor –cofundador de O Fa-
cho, da Escola Dramática Ga-
lega, da Compañía Luís Seoa-
ne e, en definitiva, unha das
persoas que máis fixo polo tea-
tro galego contemporáneo–
doou a súa biblioteca especia-
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Manuel Xestoso

A bonda con que lles
botemos unha olla-
da aos andeis das li-
brarías para nos de-

catar da escasa presenza de li-
bros de ou sobre teatro. O exclu-
sivo monopolio que a novela
exerce sobre a meirande parte
dos lectores en combinación
cun falso mito que propaga a es-
pecie de que o teatro é “máis di-

fícil de ler” ca outros xéneros
provoca que a literatura dramá-
tica sexa a grande esquecida das
editoriais. Máis aínda que o en-
saio ou que a poesía. Non em-
bargante, un cuantioso número
dos autores considerados cen-
trais no canon occidental –de
Shakespeare a Beckett, de Sófo-
cles a Molière– proceden da lite-
ratura dramática. Daquela, a es-
caseza de edicións teatrais ao
dispor dos lectores pódese de-

ber a que son considerados tex-
tos puramente técnicos: un ins-
trumento ao servizo da posta en
escena. Ou, sinxelamente, á ab-
soluta carencia de promoción. 

Varias das trabas que deben
superar os libros de teatro son
comúns a outros xéneros: tira-
das pequenas, público minori-
tario… mais os principais im-
peitizos para a súa difusión
constitúeno, por unha banda, o
case completo silencio que
arrodea a súa publicación, a
completa falta de atención que
os medios lles prodigan; por ou-
tra, a deficiente distribución, a
práctica imposibilidade de ato-
par as novidades nas librarías. 

E, non embargante, o teatro
amáñase para sobrevivir tamén
na imprensa. Sorprende moi
gratamente que, no medio des-

lizada á Universidade da Coru-
ña. Pioneira en Galiza, os fon-
dos daquel conxunto biblio-
gráfico contiñan miles de li-
bros vencellados co teatro ga-
lego e, ademais, obras inéditas
mecanografadas, vídeos, car-
taces, revistas, programas de
espectáculos, deseños esceno-
gráficos, notas de prensa… A
esta doazón sumáronse axiña
outras coma a de Manuel Lou-
renzo, que cedeu parte do seu
arquivo persoal, e a de Celso
Álvarez Cáccamo, que legou
unha parte dos fondos perten-
centes a seu pai, Xosé María Ál-
varez Blázquez. Aquel conxun-
to pasou a denominarse Bi-
blioteca-Arquivo de Teatro
Francisco Pillado Mayor e foi o
xermolo da actual colección de
textos que edita o Departa-

O teatro tamén é para ler
Aínda que segue a ser difícil para as obras de
teatro lograr o éxito no mundo do libro, a
Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado
Mayor achégase aos sesenta títulos publicados
e consegue traspasar as fronteiras galegas
grazas a un rigoroso traballo editorial

A LITERTURA DRAMÁTICA

Francisco Pillado Mayor, artífice da Biblioteca Arquivo Teatral. XAN CARBALLA
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tema teatral galego” destaca Ro-
berto Pascual, crítico e profesor
da Escola Superior de Arte Dra-
mática de Galiza. “Primeira-
mente, é un exemplo de organi-
zación, cun comité científico
que asesora sobre as publica-
cións. En segundo lugar, pola
calidade duns textos editados e
prologados por especialistas in-
ternacionalmente recoñecidos,
que garanten o rigor dos libros
incluídos na colección. E, final-
mente, pola propia selección
das obras, que lles aseguran a
existencia dunha oferta diversa
e de calidade aos lectores gale-
gos, xa que, neste caso, a solidez
dos estudos críticos non obsta-
culiza a vontade de divulga-
ción”. Pascual sinala que os li-
bros da Biblioteca teñen un pa-
pel fundamental na configura-
ción de programas docentes e
salienta que “as edicións críticas
de autores galegos contempo-
ráneos aseguran a continuidade
dun pensamento crítico sobre o
teatro feito dende Galiza”.

Canto á difusión, todo aquel
que ten algo a ver co teatro en
Galiza coñece a importancia
desta colección, pero talvez falta
dar o paso para que os libros se-
xan máis populares entre os lec-
tores non especializados. “Pen-
so que é un problema que non
atinxe só ao teatro”, di Martínez
Pereiro, “senón que afecta a to-
do o mundo editorial galego. O
certo é que o público, en canto
entra en contacto coa literatura
dramática, acéptaa sen reparos,
mais é un deses círculos viciosos
que se dan no mercado: aquilo
que non é visíbel non ten de-
manda e, en consecuencia,
tampouco entra dentro das
prioridades de quen elabora a
oferta. Nós, dentro das nosas
posibilidades, procuramos fa-
cer promoción do teatro lido
–elaboramos hai uns anos unha
campaña co lema O teatro ta-
mén se le, pero, pola propia na-
tureza da Universidade, con-
centrámonos máis no inter-
cambio con outras institucións
universitarias ou profesionais
vinculadas co mundo teatral”. 

En todo caso, a relevancia
desta biblioteca para o mundo
académico nótase na diferenza
marcada por uns profesores que
teñen acceso a textos imprescin-
díbeis para a docencia, non só
en institucións especializadas,
senón tamén nas ducias de cen-
tros de ensino primario e medio
nos que se realizan actividades
de animación teatral. Algo que,
sen dúbida, redundará na cali-
dade do teatro do futuro.�

ción poderá atopar a Poéticade
Aristóteles, O paradoxo sobre
actorde Diderot ou a Arte do te-
atrode François Riccoboni a ca-
rón de obras de autores como
Xesús Pisón, Hélène Cixous,
Manuel Lourenzo, Oscar Wilde,
Camões ou Llorenç Villalonga.
Ensaios sobre a música teatral
ou sobre os proxectos dramáti-
cos de Baudelaire xunto á Me-
moria crítico-bibliográfica del
teatro gallegode Uxío Carré. Os
últimos volumes, publicados
nas últimas semanas, corres-
póndense cos Escritos sobre te-
atro de Gramsci e dous textos
de Camilo Castelo Branco, O
Morgado de Fafe em Lisboa eO
Morgado de Fafe Amoroso.

OFERTA DIVERSA E DE CALIDADE. “O
traballo realizado pola Bibliote-
ca-Arquivo Francisco Pillado é
de suma importancia para o sis-

mento de Galego-Portugués,
Francés e Lingüística.

Na actualidade, a colección
abrangue seis series: literatura
teatral en galego, en portugués,
en francés, outras literaturas tea-
trais, Pensamento e estética, e
Documenta, –dedicada, como o
seu nome indica, á edición de
documentos relevantes para a
historia do noso teatro. Xuntas
brindan un espléndido exemplo
do que debe ser unha biblioteca
teatral: alterna a literatura propia
coa estranxeira, ofrece esta últi-
ma en versións bilingües, atende
tanto a textos contemporáneos
coma históricos e combina as
obras literarias con outras teóri-
cas que presentan as principais
correntes de pensamento nas
que se apoiou a creación dramá-
tica ao longo da historia. 

Carlos Paulo Martínez Perei-
ro, coordinador científico e edi-
torial da Biblioteca, indica que
os textos publicados pretenden
“ser editados co rigor propio da
Universidade, pero sen renun-
ciar a un público máis xeral,
persoas interesadas no teatro
que queren ler obras ben tradu-
cidas e cunha introdución que
as contextualice”. Dende ese
punto de vista, insiste, “trata-
mos de encher ocos, de publi-
car libros que as editoriais co-
merciais –que, loxicamente, te-
ñen que pensar nos beneficios–
non inclúen habitualmente nos
seus catálogos”. 

O abano cuberto por eses li-
bros e amplo e variado: quen se
achegue ao catálogo da colec-
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A creación do Centro Dramá-
tico Galego e do IGAEM –o
antigo Instituto Galego de Ar-
tes Escénicas e Musicais–, a
principios dos anos oitenta
do pasado século, iniciou un
cambio na edición de libros
teatrais. En colaboración con
Xerais, os centros da Xunta
promoveron a colección ‘Os
libros do CDG’, que publicou
máis de corenta títulos. A esta
colección seguiulle a ‘Biblio-
teca Dramática Galega’, ta-
mén en colaboración con Xe-
rais. Entrambas coleccións,
pódense atopar nesta edito-
rial títulos tan significativos
para o teatro galego como Os
Irmandiñosde Daniel Corte-
zón, Saxo tenorde Vidal Bola-
ño e Limpeza de sangue, de
Rubén Ruibal. Ou, entre ou-
tros, os únicos títulos traduci-
dos para o galego de autores
como Arthur Miller, Harold
Pinter ou Elfriede Jelinek. 

Mais é ao comezo deste sé-
culo cando as publicacións
sobre teatro dan un verdadei-
ro paso adiante, probabel-
mente relacionado co nace-
mento da Escola Superior de
Arte Dramática. Nestes últi-

mos anos diversas editoriais
iniciaron coleccións especifi-
camente teatrais, dedicadas
ben a obras dramáticas, ben a
ensaios sobre historia e técni-
ca. Así, a Editorial TrisTram
inaugurou a colección Másca-
ras; Laiovento –que xa editaba
os ‘Cadernos de teatro’ e que
sempre lle outorgou un lugar
importante ao teatro no seu
catálogo xeral– comezou un-
ha nova colección, Escena
aberta. Baía, principiaba a pu-
blicar teatro infantil na colec-
ción Barriga Verde. Pola súa
parte, Galaxia, na súa Bibliote-
ca de Teatro editou xa case
vinte manuais relacionados
con diversas facetas da crea-
ción teatral e anuncia a próxi-
ma aparición dunha nova co-
lección de obras literarias con-
sagrada a autores como Sarah
Kane ou Juan Mayorga.�

Novas e nutridas
coleccións

Marcello Magni nun intre de Fragments, sobre textos de Samuel Beckett.
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’’A creación do Centro
Dramático Galego iniciou
un cambio na edición
de libros teatrais”

Carlos Paulo Martínez Pereiro, coordinador científico e editorial da Biblioteca. 
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’’Especialistas  recoñecidos
internacionalmente
garanten o rigor dos libros
incluídos na colección”

’’As edicións críticas
de autores galegos
aseguran a continuidade
dun pensamento crítico
sobre o teatro”
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Neste outono inaugurouse
PhotoGalicia organizada pola
Fundación Caixa Galicia. Nun
principio poderíase pensar que
se trata dun festival máis, similar
a algún dos existentes, como o
Outono Fotográfico de Ourense
ou Revela, ou a outros xa desa-
parecidos, como a Mostra Foto-
gráfica de Lugo ou a Fotobienal
de Vigo. Porén hai unha gran di-
ferenza. Estes festivais, a pesar
das distintas concepcións ás
que respondían, foron pensa-
dos e realizados dende Galiza,
mentres PhotoGalicia consiste
en importar PhotoEspaña a Ga-
liza cambiándolle o nome. Trá-
ense as exposicións realizadas
en Madrid, engadíndolle a dun-
ha artista galega, como se con is-
to xa fose abondo para conver-
terse nunha produción galega.
E se ben é certo que a empresa
organizadora de PhotoEspaña
ten todo o dereito a vender aquí
as súas exposicións, outra cousa
ben diferente é usurpar os no-
sos sinais de identidade, pre-
sentando o festival como unha
creación galega.

Que a Fundación Caixa Gali-
cia, ou calquera outra institu-
ción, mostre exposicións reali-
zadas noutras latitudes obvia-
mente non só non é criticábel,
senón que é desexábel, é un bo
complemento a outras pensa-
das e organizadas dende aquí.
Outra cousa ben diferente é
mercar todo o paquete en blo-
que e reducir a iso a programa-
ción do festival, facéndoo pasar
por unha produción galega, co-
ma se non fósemos quen de
pensar por nós mesmos e selec-
cionar o que queremos mostrar
e como queremos facelo. Con
esta forma de proceder a institu-
ción dá a impresión de ser inca-
paz de producir un produto
propio que contribúa á dinami-
zación da creación fotográfica
en Galiza e cumprir desa forma
co seu papel de institución pú-
blica. Galiza ten que participar
no debate da contemporanei-
dade e iso pasa necesariamente
por confrontar o propio co alleo,
co que isto leva consigo de de-
bate e reflexión, pero non se
acada converténdose nunha
axencia de recepción. É tan es-
téril o illacionismo como o mi-
metismo ante o alleo. Imaxí-
nanse a existencia de PhotoCa-
taluña? Ou á Fundación La Cai-
xa mercando todo o paquete e
cambiando España por Catalu-

ña? Evidentemente non existe
PhotoCataluña, como non exis-
te PhotoEuskadi.

O EXEMPLO DE VICTORIA DIEHL.A ex-
posición galega que inclúe, Frí-
as, frágiles, durmientes, de Vic-
toria Diehl, merece un comen-
tario. En primeiro lugar debo di-
cir que considero de extraordi-
nario interese a súa obra, que
coñezo e admiro. No Centro de
Estudos Fotográficos editamos
o seu libro Vida e morte das es-
tatuase organizamos a súa pri-
meira exposición. O seu traballo
é do máis interesante que se fixo
en fotografía neste país nestes
últimos anos. Unha vez dito isto
debo engadir dúas cousas. Pri-
meiro: non hai reciprocidade na
relación con Galiza, dado que
esa exposición non foi incluída
en PhotoEspaña e non creo que
o vaia ser, a pesar de que o seu
interese transcende claramente
o ámbito galego, como demos-
tra a súa proxección fóra. Se-
gundo: a exposición presentada
en Vigo só ten dúas imaxes no-
vas e nela están as fotos que hai
poucos meses mostrou a  Gale-
ría Bacelos na mesma cidade.
Un festival fotográfico ten senti-
do se contribúe a dinamizar a
creación e a reflexión fotográfi-

ca. Habería, polo tanto, que
aproveitar a ocasión para pro-
porlle á artista, co tempo ade-
cuado, a realización de novas
fotografías, unha boa oportuni-
dade para encetar un novo pro-
xecto. Iso esixe dedicación e in-
terese, en definitiva outra for-
mulación, pero se o que se que-
ría era exhibir unha imaxe nas
rúas, nos aeroportos ou na pu-
blicidade mediática, entón claro
que non era preciso contribuír á
produción de algo novo. A refle-
xión sobre isto transcende esta
exposición en concreto e léva-
nos a reflexionar sobre a fun-
ción das exposicións e progra-
macións, e sobre o papel das
institucións e dos comisarios na
produción cultural.

O DIÁLOGO CO UNIVERSAL. Os tem-
pos que vivimos, caracteriza-
dos polos cambios nas tecnolo-

xías da comunicación, fan que
non haxa fronteiras para o co-
ñecemento. Isto é extraordina-
riamente positivo e introduce
modificacións na relación entre
os centros de poder importan-
tes e a periferia, á que en maior
ou menor medida pertence-
mos, abrindo novas posibilida-
des para a difusión de proxec-
tos dende ela, pero tamén leva
implícita unha gran tendencia
ao uniformismo a partir dos va-
lores e características da cultura
dominante. Isto fai que adquira
máis valor que nunca o dito de
que a única forma de participar
do universal é dende a defensa
do particular, pensamento
moitas veces repetido pero moi
poucas aplicado con tino. A mi-
ña experiencia de comisario,
xunto con Xosé Luí Suárez Ca-
nal, da Fotobienal de Vigo de-
móstrame a eficacia desta for-
mulación e como cunha pro-
posta que teña certa singulari-
dade se logra o respecto e inte-
rese por parte doutras culturas,
así como o enriquecemento da
propia e a súa proxección no
exterior, e posibilítase realizar
propostas que noutro caso serí-
an imposíbeis ou de moito
máis alto custo económico.

Xorde o interrogante de se
hoxe, coa plena incorporación
da foto á arte (co que isto im-
plica no plano orzamentario)
unido á proliferación de cen-
tros de arte contemporánea,
seguen a ter sentido os festi-
vais fotográficos tal como eran
concibidos nas décadas dos
oitenta e noventa. Aínda que
iso é outra cuestión.

Quero deixar claro antes de
concluír que non estou a facer
unha crítica á calidade das ex-
posicións de PhotoGalicia, nin
á escolma de autores realizada.
Recomendei aos meus alum-
nos que as visitasen e, dunha
forma particular, a de Eugene
Smith polo seu extraordinario
interese. Teño que dicir tamén
que, dende o seu inicio en 1998,
teño colaborado con PhotoEs-
paña formando parte de dife-
rentes xurados e facilitando o
contacto con fotógrafos que
querían incluír nas súas progra-
macións logo de expoñeren na
Fotobienal de Vigo. Non obs-
tante, as reflexións aquí expos-
tas leváronme a non aceptar a
invitación que me fixeron para
participar nunha mesa redon-
da dentro de PhotoGalicia.�

PHOTOESPAÑA DISFRÁZASE DE GALEGA
TRIBUNA �Manuel Sendón.

Fotógrafo e profesor de Belas Artes.

Sin título, 2007. Victoria Diehl.

’’A única formade participar
do universal é dende
a defensa do particular,
pensamento moitas veces
repetido pero moi poucas
aplicado con tino”

Kike Benlloch
‘Cuimhne
é unha heroína
da espada’

M.B.
Con case dez anos de experien-
cia como guionista de cómic,
Kike Benlloch vén de publicar
xunto con José Domingo
Cuimhne, unha novela gráfica
ambientada na idade media
cunha atmosfera que se inspira
nas loitas de samurais e nas tra-
dicións celtas e viquingas.
QQuueenn  éé  CCuuiimmhhnnee??
É unha muller nova que ao lon-
go da historia encarna diversos
roles, dende coidar da segurida-
de dunha pequena poboación
rural até converterse nunha sor-
te de gardiá que responde ao ar-
quetipo de heroína da espada.
OO  lliibbrroo  mmeessttuurraa  aammbbiieennttaacciióónnss..
Tanto Xosé Domingo, o debu-
xante da historia, coma min,
queriamos darlle á obra un cariz
medieval pero sen atala a cir-
cunstancias históricas concre-
tas nin a localizacións verídicas
para non restrinxir a nosa liber-
dade á hora de construír un uni-
verso con normas propias. 
DDeessppooiiss  ddee  FFrreeddaa  ee RRaarraa  AAvviiss,,
hhiissttoorriiaass  mmaarrccaaddaass  ppoolloo  rreeaalliiss--
mmoo  ee  oo  iinnttiimmiissmmoo,,  ppoorr  qquuee  ddee--
cciiddee  ssaallttaarr  áá  ffaannttaassííaa??
Hai moitos terreos que explorar.
Está ben facer historias de inspi-
ración real cando te namoras da
historia e non podes evitar escri-
bila. Pero córrese o perigo de ca-
er no recurso de facer un tipo de
cómic porque ten un reclamo. 
SSee  sseerr  ddeebbuuxxaannttee  éé  ddiiffíícciill,,  sseerr
gguuiioonniissttaa  ddee  ccóómmiicc  ddeebbee  sseerr
bbaassttaannttee  ppeeoorr..
É extremadamente duro e, en
ocasións, desagradecido. Se te
decantas por esta vía é porque
che apaixona. O mercado espa-
ñol ten moita oferta pero poucos
lectores. Este ano cumpro o meu
décimo aniversario dentro do
mundo da banda deseñada e re-
almente agora, botando a vista
atrás, apetéceme tomar un des-
canso e transitar por novas vías.�

MARÍA LÓPEZ

Guarda Civil, España, 1950. W. Eugene Smith. Center for Creative Photography.
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Facer un VIRAVENTOS

Para facer este sinxelo e clásico xoguete,
vas precisar estes materiais que tes no
debuxo, todos doados de conseguir entre
as cousas que adoita haber por casa.

Agora debes
dobrar as puntas,
como no debuxo,
e pegalas no
centro usando o
pegamento ou
cola, esperando a
que peguen ben

Para rematar 
o viraventos,
pasamos o alfinete
polo centro, e polo
botón, para que xire
ben, e pinchamos
na palliña. Poñemos
o cachiño de goma
para non nos
pinchar os dedos.

Tes que recortar na
cartolina un cadrado
duns 15 cm. de lado.

Coa regra, marcas dúas
diagonais cara o centro,
pero sen chegar a el.

Recortas polas liñas,
sen chegar de todo ao
centro do papel.
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An Alfaya 

CConvén deixar voar a
imaxinación ao pairo

cada vez que os nosos ollos
baten na primeira páxina
dun xornal ou nos titulares
das noticias da televisión coa
insultante exhibición da
maldade humana. Se non
somos quen de evadirnos de
cando en vez, sen que iso
signifique necesariamente
eludir os compromisos có
que acontece, corremos o
risco de perder a perspectiva
e volvernos extremistas nas
nosas ideas e actitudes,
manternos nunha tesitura
de confrontación de xordos,
de falta de hixiene e ximna-
sia mental. Isto sucede da-
bondo no eido da vida políti-
ca. Guerras intestinas que
velan o sentido do seu labor
de servizo público. Os políti-
cos son mestres do eufemis-
mo por sistema, enfocan o
seu discurso para cidadáns
cunha suposta idade mental
moi por debaixo da media
desexable para o san funcio-
namento dunha sociedade.
Porén, no meu desencanto,
eu quedo cos heroes do si-
lencio –plaxiando o nome
artístico da lendaria agrupa-
ción musical– que traballan
cos desfavorecidos sen pedir
decontado a foto, a entrevis-
ta, ou primeiro plano dos
nosos medios de comunica-
ción. E quedo sobre todo
con eses bicos que lles rega-
lamos aos nosos fillos polas
noites, antes de durmir, a ca-
rón dun conto, dun poema
ou dunha peza de teatro na
que interpretamos aos seus
heroes. Nós, que somos
mentireiros de cartón pedra,
ao amencer tamén muda-
mos de pel, e cos nosos actos
cotiás convertémonos en hi-
pócritas mercadores de ilu-
sións, que eles tenderán a
imitar. Hai tempo que mata-
mos a galiña e xa non temos
nin para un triste caldo.�

HEROES 
DO SILENCIO

Eu quedo
cos heroes
do silencio
que
traballan
cos desfa-
vorecidos

’’

¡Non é tan doado ser neno!

Autor:  Pilar Lozano Carbayo

Editorial: Rodeira. Col. Tucán.

Novela gañadora do Premio Edebé de
Literatura Infantil 2008 na que, a través
da voz narradora do seu protagonista,
a autora, Pilar Lozano, achéganos unha
historia dirixida ao público infantil
tanto pola temática coma pola súa es-
truturación en vinte e tres capítulos
curtos, o que facilita a súa lectura. Fer-
nando Lagos, o protagonista, sempre
se considerou un neno normal no ám-
bito familiar e no escolar. O feito de ser
fillo único non o convertía nun neno

demasiado aloumiñado, xa que os pais
sempre se encargaron de fomentar o
diálogo e a comunicación como me-
dios para aclarar calquera tipo de con-
flito. Pero o azar tíñalle unha sorpresa
reservada coa que non contaba e que
ameazaba a seguridade do seu coñe-
cido mundo.  Ao comezo do novo
curso, Fernando vese obrigado a aban-
donar os compañeiros de clase de
sempre, por mor dunha nova distribu-
ción do alumnado. Isto vai provocar
que se teña que enfrontar a situacións
que ata o de agora nin lle pasaran pola
cabeza. Será grazas, en boa parte, á
amizade de Eduardo e Clara, nenos

que sufrían un
trato un tanto
discriminatorio
por parte dos
demais alum-
nos, que con-
siga superar os
seus comple-

xos ao mesmo tempo que mitiga cer-
tos medos. As ilustracións de Montse
Tobella en branco e negro reflicten o
ton textual deste alegato da tolerancia
fronte ao poder destrutivo da violencia,
como alicerce dunha sociedade plural
e equitativa.�

Alba Piñeiro

A maxia da amizade

Solucións aos
pasatempos:
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Neste barullo de letras has atopar nove no-

mes de árbores. A descubrilos!Unindo as sílabas seguindo o movi-

mento do cabalo no xadrez, forma-

rás unha frase e a súa autoría.

A saltar!
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cribir sobre esta cidade. 
DDeessttaaccaa  oo  ccoonnttrraassttee  eennttrree  oo
ccoossmmooppoolliittiissmmoo  ddaa  CCoorruuññaa  ee  aa
CCoommppoosstteellaa  ggrriiss......
O peso da Igrexa en Compos-
tela, o pouso do pecado, influíu
moito. Eu atendo a unha época
en que emerxía o movemento
estudantil, e comezaba a cam-
biar un pouco. Por outra banda,
a construción da Coruña ur-
bana, aberta a Europa, foi unha
decisión voluntaria. Estou algo
farta de ver representada só a
Galiza rural. É certo que está aí e
que nos identifica, pero tamén
as cidades foron o motor de
cambio. Dicía Mariana Carba-
llal, que presentou a novela na
Coruña, que os personaxes non
parecían galegos. Parécenos
que só podemos escribir sobre
Balbinos, pero eu quixen escri-
bir sobre un neno de cidade. 
TTaamméénn  ooss  pprroottaaggoonniissttaass  tteeññeenn
uunnhhaass  ccoonnddiicciióónnss  eeccoonnóómmiiccaass
qquuee  lllleess  ppeerrmmiitteenn  vviivviirr  aa  HHiissttoo--
rriiaa  ddee  cceerrttaa  mmaanneeiirraa......
Iso aprendino de Paul Auster:
se pos aos personaxes a consu-
mir, ten que ser verosímil que
teñan pasta para facelo... Lucía
necesita cartos para fuxir, para
pagar subornos, para atravesar
a fronteira... Doutro xeito non
sería posíbel. 
CCoommoo  iinntteeggrroouu  eesseess  rreeffeerreenntteess
aarrqquueettííppiiccooss  ddaa  mmiittoollooxxííaa??
Está no imaxinario de todos, eu
reivindico moito ese pensa-
mento arquetípico, que esta-
mos a perder: na miña casa es-
tivo sempre moi presente o
mundo clásico, e eu quería re-
coller ese imaxinario da miña
infancia. O pensamento sim-
bólico, as historias épicas, sér-
vennos para explicar o mundo
de forma moi efectiva.
DDee  nnoovvoo  rreeccoorrrree  aa  uunn  ppeerrssoonnaaxxee
eenn  pprriimmeeiirraa  ppeerrssooaa  qquuee  eessccrriibbee  aa
ssúúaa  pprrooppiiaa  hhiissttoorriiaa......  EEssttee  pprroottaa--
ggoonniissttaa  aauuttoorriiaall  sséérrvveellllee  ppaarraa
aabboorrddaarr  mmeelllloorr  aa  ttrraammaa??
Esta historia só se pode contar
en primeira persoa. O profesor
Arturo Casas dicía que un no-
velista, mesmo antes de pensar
o tema, decide quen fala na súa
novela. A min serviume para
artellar a trama: se dende un
punto de vista omnisciente, ex-
periencial, se dende unha vi-
sión múltiple dos feitos... E fi-
nalmente decidino así.�

nome até o final, e aínda así
non sabemos se é un pseudó-
nimo, o seu nome real...

O PAPEL DAS MULLERES.

AAffoonnddaa  mmooiittoo  nnoo  ppaappeell  ((ssiilleenn--
cciiaaddoo))  ddaass  mmuulllleerreess  dduurraannttee  aa
RReeppúúbblliiccaa,,  nnaa  ccoonnssttrruucciióónn  ddoo
EEssttaattuuttoo......
Estou bastante farta de que a
Historia a escribisen homes si-
tuados nun paradigma non
imos dicir machista, pero si
masculino. Moitas veces, a lec-
tura que se nos deu do seu papel
é moi santificadora, e non ten
por que ser así. Empezar a pen-
sar dende o punto de vista das
voces silenciadas é importantí-
simo. A Irmandade Feminina
xogou un papel fundamental,
pero eran mulleres moi contra-
ditorias na súa praxe cotiá.
Unha cousa era o ámbito pú-
blico e outro o privado. Podería
haber mulleres coma Lucía, li-
brepensadoras, aí está a liber-
dade do escritor para crear.
CCoommoo  ttrraattoouu  oo  ggaalleegguuiissmmoo  ááss
mmuulllleerreess??
É un debate moi aberto: os po-
líticos deben predicar co
exemplo? Até que punto a vida
persoal ten relevancia na praxe
política? O galeguismo era de
homes, pero financiado por
mulleres... Financiado econó-
mica e ideoloxicamente. Eu es-
tou convencida de que María
Miramontes tivo que ser unha
muller de armas tomar, pero
tamén quería ter presente
como o medo pode cambiar a
vida dunha persoa.
CCoommoo  ccoonnssttrruuííuu  aass  ““cciiddaaddeess
sseenn  lluuzz””  ddeessttaass  ééppooccaass??
Os personaxes non escollen as
cidades ás que van, só está o pa-
raíso da infancia, A Coruña. Eu
preciso escribir dende lugares
que coñezo. Ademais, París ou
Nova York son lugares moi sim-
bólicos. Teño que recoñecer
que á hora de facer o exercicio
de recrealas como eran daquela
tiven a axuda de meu mozo e
meu irmán, para confirmar que
aquelas estación de metro esta-
ban alí naquel tempo, por
exemplo. Por outra banda, tiña
gana de escribir algo sobre A
Coruña, e cando coñecín a vida
de María Casares souben, sen
ningunha dúbida, que debía es-
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definen de nós, tamén, da alte-
ridade. A identidade é a defini-
ción do que somos e do que
non somos. Se a túa vida cam-
bia tanto como a destes perso-
naxes, é lóxico que a identi-
dade mude tamén. Mesmo
nos nomes, a máxima latina
que aparece de Nomen est
omen, ten moito que ver: o
protagonista non di o seu

Lara Rozados
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Con Memoria de cidades sen
luz, Inma López Silva gañou o
Premio Blanco Amor de novela.
Neste relato biográfico percorre
unha metade decisiva do século
XX (entre 1928 e 1978), a través
da ollada dun home perseguido
polo medo e polo trauma, exi-
liado permanente, que na Co-
ruña, Barcelona, París, Bos Ai-
res, Nova York ou Compostela,
convive con Ánxel Casal, María
Casares e coa influencia de Si-
mone de Beauvoir.
CCoommoo  ccrreeoouu  uunnhhaa  ffiicccciióónn  aa
ppaarrttiirr  ddaa  HHiissttoorriiaa??
En todos os meus relatos hai
unha compoñente real que se
ficcionaliza, é como a máxima
de “a realidade supera a fic-
ción”, pero dende a ficción.
Noutras novelas fíxeno máis
dende o eu vivencial, autobio-
gráfico, pero aquí interesá-
bame facelo dende o suxeito
histórico, reflexionar creativa-
mente sobre a Historia como
relato. Os puristas dirán que
trato os acontecementos con
demasiada liberdade, pero in-
teresábame ver non só como
constrúen a Historia, senón a
historia vital de cada un de nós.
NNoovveellaa  ddee  ppeerrssoonnaaxxee  ccoorraall,,
mmaalliiaa  eessttaarr  ccoonnttaaddaa  ppoorr  uunnhhaa
pprriimmeeiirraa  ppeerrssooaa......
Todos somos un pouco ego-
céntricos, pero a vida cons-
trúea a xente que nos rodea e
as historias que se entrecruzan
coa túa. Non sei se sería quen
de facer unha novela de prota-
gonista ao uso.
DDee  nnoovvoo  aa  gguueerrrraa  ee  aa  eemmeerrxxeenn--
cciiaa  ddoo  ffaasscciissmmoo::  ccoommoo  aaccoommee--
tteeuu  eessttee  tteemmaa??  
O da guerra civil é só un ele-
mento máis, a primeira parte da
novela. Se cadra é máis impor-
tante a II Guerra Mundial. Non
o fixen conscientemente: como
o que estou contando son vidas
en conflito, a guerra era o pano
de fondo perfecto para o tema
literario por excelencia: o mal.
Falei da guerra en Neve en abril,
e penso que é un tema que
aínda está por pechar.
AA  ccuueessttiióónn  ddoo  eexxiilliioo  ttaamméénn  éé
uunnhhaa  ccoonnssttaannttee......
O peor dos exilios, o persoal, o
non ser quen de vivir a propia
vida por mor do medo. Para o

protagonista, o medo volve
sempre. Para a xente que viviu
esas experiencias vitais, é algo
sempre presente. No rural ga-
lego, máis ca experiencias trau-
máticas, había un ambiente de
medo arredor, medo ao cotián,
ao próximo.
CCoommoo  ccoonnssttrruuííuu  ppeerrssoonnaaxxeess
nneessttee  ccoonntteexxttoo  sseenn  ccaaeerr  nnoo  mmaa--
nniiqquueeííssmmoo??  MMeessmmoo  aass  iiddeennttii--
ddaaddeess  vvaann  mmuuddaannddoo......
O mundo é moi relativo: Ha-
más será terrorista para Israel,
pero realmente está a protexer
os palestinos se a miramos
dende outro punto de vista. Os
escritores debemos tender a
demostrar esa relatividade...
Por outra banda, a identidade
constrúese a partir de nós
mesmos, e do que os demais

Inma López Silva, escritora

‘Quen viviu o medo das guerras
non o perde nunca’

’’O galeguismo contárono
os homes, pero estivo
financiado por mulleres”
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ra mecánica da memoria... Non
é exactamente que a voz poética
lembre, senón que revive, coma
se estivese nos dous tempos á
vez. É a vida “non un recurso da
lembranza” (p. 25), aínda que
tampouco ninguén pode ficar a
salvo dos efectos que a lembran-
za produce, da imprevisibilidade
e alcance que estes vin-
callos ou comunicación
co perdido poden aca-
dar. Aínda que, despois
da sucesión de secuen-
cias que a excitan, a pre-
gunta continúa: que é
lembrar?, “¿unha apro-
ximación ao sentido da
literatura?” (p. 28).

Nos tres tempos
desta viaxe, el, a voz po-
ética, recoñécese como
froito da cultura (as lec-
turas, sobre todo, en sinerxia co-
as demais artes, música, filoso-
fía, pintura…), da cultura e do
tempo, da historia. E a medida
que reflexiona sobre tales en-
contros, vai reclamando o con-
curso do seus axentes. E chegan
Bartok, Henry James, Tolsoi,
Wittgenstein, Freud, a Acrópole,
Tutankamón, Leonardo Da Vin-
ci, Proust ou Kafka ou Geppetto.
E Freud, loxicamente, a psicolo-
xía. Porén, malia que o seu auxi-
lio sexa valioso, cada vez máis
presente, tampouco teñen enti-
dade como para constituírse en
solución, en bisturí salvador ou
luz definitiva que borre esta ce-

crítica
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O xeito de Freud de Carlos Le-
ma,XI Premio Johán Carballei-
ra,é un poemario instalado no
equilibrio. Consta de tres partes:
“Secuencias que seguen o ritmo
compositivo da
realidade”, an-
tecedidas por
un poema pen-
durado do tem-
po, nuncio da
tensión estéti-
ca, ética e temá-
tica que non vai abandonar. 

Trátase dun único poema
que, en realidade, son varios po-
emas concorrentes no mesmo
eixo. Na transición entre a pri-
meira e a segunda parte, encón-
trase o poema “Reflectirse”, es-
pello no que cerciorarnos e bai-
xar a mirada; seguimos no mes-
mo escenario, non mudou o
mundo nin os cascallos de nós
que quedan. Son tres partes do
poemario como tres partes dun
movemento difícil de definir
pois sempre é retorno, aínda
que non obrigadamente un re-
torno ao lugar de partida.

Mais estas non son páxinas
que a nostalxia explique. O poe-
mario é un retorno á infancia,
un diálogo con ela desde os
ollos dun adulto; mais a infan-
cia, o perdido, non é un locus
amoenus ou paraíso, utópico,
ideal. O poemario, como o re-
torno, é unha aliaxe de concep-
tos, de sentimentos, de refle-
xións que se esvaen como a au-
ga e o tempo entre as mans, co-
mo “o plano dunha cidade ima-
xinaria” (p. 17), como un pinga a
pinga de corpos perdidos. 

O poemario é un ceo de ex-
tractos, un encoro, un cuarto es-
curo doutra época, unha escalei-

as lembranzas, esa deslocación,
desubicación que reclama de
nós solidariedade histórica, que
nos lembra que somos froito
dunha evolución inconclusa,
incursa. Porque a lembranza,
máis que un retroceso no tem-
po, máis que unha volta atrás, é
unha actualización. A crenza de
que as vivencias pasan, de que
existe un pasado, un presente e
un futuro, non deixa de ser pura
ilusión. A vivencia queda, fica,
ou non existe, simplemente.�

Xosé M. Eyré

Inaugurando unha colección
creada para a ocasión e avalado
polo premio Certame de Poesía
Victoriano Taibo, aparece o
cuarto libro de
Carlos Negro
(Lalín, 1970), un
autor que se de-
ra a coñecer, no
espazo oral e
editorial creado
por Letras de Cal con As laranxas
de Alí Babá (1998). Naquela pri-
meira obra, impregnada dunha
delicada simboloxía, apreciába-
se xa un dos trazos de identidade
do escritor: a sinxeleza da súa re-
tórica e a vontade de comunica-
ción. Anos despois, no xardín
das laranxeiras de Carlos Negro
foi medrando outra vexetación
regada polas fontes da cultura
do mundo rural, un universo
que foi ocupando pouco a pou-
co os seus versos. A simbiose do
rural e o urbano e algunhas das
súas estridencias quedaron ori-
xinalmente plasmadas en Far
west(2001) e, en boa medida, ta-
mén en Héleris(2003).

Cultivos transxénicosvolve
sobre a realidade rural ga-

Rexina Vega

Amiña amiga vive nunha
urbanización perfecta, un

mundo ordenado e feliz onde
as familias poden gozar da na-
tureza a 40 quilómetros dunha
grande cidade. A miña amiga é
unha nai responsable que pre-
feriu deixar o seu traballo para
educar a tempo completo os
seus tres cativos nos valores nos
que cre. Mentres tomo o aperi-
tivo con ela no seu xardín ob-
servo o coidado co que vai re-
collendo as rollas das botellas
dos variados refrescos que os
nenos engulen ao longo deste
día caloroso. Achégase a hora
do xantar, vou canda ela á coci-
ña onde me amosa con orgullo
uns grandes toros de carne ver-
mella, boi criado por medios
tradicionais, co selo certificado
do seu carácter bio. Bio, unha
abreviatura que, segundo
avanzan as horas volve cada
vez con máis insistencia, ao fa-
lar daquilo no que cre esta boa
nai de familia, culta e concien-
ciada. Para conseguir o bioper-
corre quilómetros de autoes-
trada na procura das mellores
cooperativas, lugares onde po-
de, co seu capazo de vimbio,
arrincar as froitas en sazón das
árbores rugosas e imperfectas.
Chega a noite. Axúdoa a levar as
dúas grandes bolsas de lixo que
o seu fogar xerou durante o día.
Todo no seu contedor, conve-
nientemente reciclado. A miña
amiga suspira de felicidade no
seu mundo ordenado. De aquí
a 24 horas todos subirán no to-
doterreo cara ao aeroporto pa-
ra embarcar rumbo á illa de
Guadalupe. Unhas merecidas
vacacións. Collo o tren noctur-
no de volta á grande cidade. É
agosto no meu barrio maiorita-
riamente negro e árabe. Dáme
aínda tempo de entrar no su-
permercado. Os andeis cos pro-
dutos biolóxicos seguen cheos.
A oferta do día está esgotada.�

BIO
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POESÍA.

A lembranza
como problema
e como poema

O xeito de Freud
AAuuttoorr::  Carlos Lema.

EEddiittaa::Espiral Maior.

Para conseguir o bio
percorre
quilómetros
de autoestrada
na procura
das mellores
cooperativas”

gueira histérica, este equilibrio
indefiníbel, esta acrobacia, estas
suturas supurantes que fican
nos versos. Malia que, no rema-
te se reclame a voz de John Ash-
bery, disque o poeta estadouni-
dense máis influínte e recoñeci-
do de hoxe, do século pasado,
dos New York Poets.

É realmente un proble-
ma a lembranza, como
para necesitar solu-
ción? Simplemente é
inevitábel, nin doe
sempre nin sempre se
acha unha bombonei-
ra na foto, nos cascallos
en sepia. Tal vez, e non
se agarde que sexa con-
clusivo, a mellor solu-
ción sexa a procura do
feito literario como es-
pello e estratexia, a me-

diatización da poesía, esta me-
dición sen marxes que beirea o
feito poético desde un desafian-
te ton meditativo, sen renunciar
á dimensión sonora do verso
(mesmo procurándoa con deli-
cadeza e firmeza) mais procu-
rando renovar as augas estancas
nas que a poesía tende a auto-
contemplarse e a ser admirada.

Eis o libro, eis a poesía, a poe-
sía ondeante, con coidado rit-
mo de mar calmo, a poesía he-
rética deste libro como teatro,
como escenario e estratexia on-
de a voz poética se desdobra,
onde actúa e se examina desde a
estrañeza que sempre conlevan

’’A lembranza,
máis que
un retroceso
no tempo,
máis que
unha volta
atrás, é unha
actualización”

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

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

O derradeiro
marco
da memoriaCarlos Lema.

Cultivos transxénicos
AAuuttoorr::  Carlos Negro.

EEddiittaa:: Instituto de Estudos Miñoranos

/ Entidade Local de Morgadáns-Gon-

domar.

>>>
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“A idea de que se poida ensi-
nar sen dificultade débese a
unha representación etérea
do alumno. A prudencia pe-
dagóxica debería representar-
nos o mal estu-
dante como o
alumno máis
normal que
existe: o que
xustifica plena-
mente a fun-
ción do profe-
sor, porque temos todo para
aprenderlle, comezando pola
necesidade mesma de apren-
der”. Talvez este parágrafo se-
xa o que mellor resume o espí-
rito deste libro que, aínda que

CULTURA.33.

lega para evidenciar as sú-
as contradicións, derivadas do
conflito entre a identidade e o
progreso e incrementadas po-
las tiranías do capitalismo. Na
primeira das cinco seccións que
integran o poemario, o autor
bota man dunha fórmula de
pregunta-resposta na que re-
sulta doado percibir o diálogo
cun dos textos centrais do dis-
curso agrarista –avant
la lettre– e anticaciquil,
oCatecismo do labre-
go, de Valentín Lamas
Carvajal. A fórmula
empregada polo escri-
tor decimonónico, a
do popular catecismo,
é actualizada neste ca-
so por outra igualmen-
te coñecida, como é a
da entrevista: “Para
vostede onde reside o
problema de Galicia? /
No tránsito feroz de labregos a
consumidores, / no proceso
transxénico que nos fai mutan-
tes, / monstros que transfor-
man a morriña en herbicida”.

Mediante este e outros mo-
delos tomados da teoría da lite-
ratura ou da crónica, Cultivos
transxénicos mostra non só os
malesactuais do campo galego
(o deterioro ecolóxico, a especu-
lación urbanística, a despoboa-
ción) senón tamén a perda da
identidade e a desaparición dun
modo de vida do que só apenas
se poden rastrexar “os restos
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CONTADELIBROS.
Trinta relatos da escola

Historia das historias da esco-
la,de Xosé Antonio Ventoso
Mariño, é un conxunto de 30

relatos
pensados
para mozos
de máis de 12
anos. Polas
súas páxinas
discorren
historias
que poderían

ser reais sobre vivencias
de personaxes que teñen en
común a escola. Os textos
do escritor de Ribeira
acompáñanse das ilustracións
do seu paisano Xoán
Fernández. Edita Ir-Indo.

Máis materia escura

Faktoría K publica o segundo
volume da triloxía “A materia

escura”,
do escritor
inglés Philip
Pullman.
Tras A aurora
boreal, chega
agora O

coitelo sutil, en tradución de
Fernando Moreiras. Esta con-
tinuación segue a liña de mes-
tura de fantasía e realidade co-
tiá da súa predecesora e busca
aventuras en mundos parale-
los. Os protagonistas, Lyra e
Will, deberán enfrontarse ao
seu propio destino para evitar
un gran desastre . 

Palabras de violadas

Marilar Aleixandre gañou o
Premio ‘Fundación Caixa Gali-

cia’ 2008 de
literatura xu-
venil con A
cabeza de
Medusa,un
relato sobre a
experiencia
como
vítimas de

Sofía e Lupe, que logo de ser
violadas deben enfrontarse ao
castigo dos seus máis
próximos. Edita Xerais. �

dunha cosmovisión agraria” e
evocar a “estrita precisión poéti-
ca da linguaxe precapitalista”.

O texto poético adopta
polo tanto unha dimensión
comprometida, “levanta acta” e
convértese no “derradeiro mar-
co da memoria” para dar conta
dun mundo que cambiou os
seus sinais de identidade por no-
vos xeitos de vida. Mediante a

ironía, a parodia, o re-
xeitamento de tópicos
(“ruralismo costumis-
ta”, “elexía nostálxica”)
e a creación lingüística
(“software orgánico”,
“hardware agrario”,
etc.), o autor procura
afastar o libro dos luga-
res comúns nos que re-
sulta doado caer ao
abordar o tema. A isto
cómpre engadir aínda
o xogo coas expectati-

vas do lector mediante os títulos
das composicións: “Pirámide de
poboación”, “This is the end”,
“Memoria ram”, “Turismo ru-
ral”, que nos recordan a primeira
e máis sorprendente Lupe Gó-
mez. Outras veces é a xeografía
política fortemente ideoloxizada
de Chus Pato a que nos vén á
memoria ao ler as páxinas de
Cultivos transxénicos, unha sin-
gular elexía pola morte dun
mundo e, sobre todo, pola perda
da súa memoria: “Agora xa nin
doe de tanto que se ignora”.�

María Xesús Nogueira

inserido nunha colección de
narrativa, responde mellor á
definición de ensaio. Daniel
Pennac confesa nel o seu pa-
sado de pésimo estudante e,
tomándose a si mesmo como
punto de partida, analiza o
proceso de aprendizaxe da es-
cola francesa dende o punto
de vista do mal alumno, do
que non aprende nada do que
lle explican. O mal alumno, ra-
zoa Pennac, adoita ser con-
templado como alguén mo-
lesto, alguén que “non deixa
que o resto avance”. Non obs-
tante, a escola, se algunha xus-
tificación ten, é precisamente
a de integrar a ese que parece
negado para aprender. 

Mal de escola mestura as
lembranzas autobiográficas
de Pennac coas súas refle-
xións sobre a institución esco-
lar republicana. Son notas
moi diversas que combinan
confesións, consideracións vi-
tais, apuntes sociolóxicos e
anécdotas máis ou menos
ilustrativas, extraidas da súa
infancia como (pésimo) alum-
no e dos seus vinte e cinco
anos de experiencia docente.
De facto, o centro do libro gra-
vita sobre a transición sufrida
por el mesmo: de mal alumno
a profesor. Como o conse-
guiu? Grazas a catro pro-

O Facho de Ouro, para Neira Vilas.
O escritor de Vila de Cruces recibirá o

premio da Asociación Cultural O Fa-

chopola "longa traxectoria na defen-

sa e na dignidade do país". A entrega

do galardón será o 31 de xaneiro, no

transcurso dunha homenaxe que se

celebrará na Coruña. Neira Vilas de-

sempeñou un importante labor de

difusión do libro e a cultura galega

dende a diáspora, e foi fundador da

organización Follas Novas xunta súa

muller, a escritora cubana filla de ga-

legos Anisia Miranda.�

’’O texto
poético
adopta unha
dimensión
compro-
metida,
levanta acta”
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Carlos Negro. ANDRÉS PANARO. / ARQUIVO ANT

NARRATIVA.

A dor
de non
entender

Mal de escola
AAuuttoorr::    Daniel Pennac.

TTrraadduucciióónn::  Xavier Senín Fernández e

Isabel Soto López.

EEddiittaa::Xerais.

>>>

>>>

Daniel Pennac.
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Dous galegos entre os mellores discos de jazz do Estado. 3 ao vivo, do

terceto Sumrrá [na imaxe], e Projecto Miño, do ferrolán Baldo Martínez, fo-

ron dous dos cinco discos escollidos pola revista Cuadernos de jazz, no nú-

mero 110, como os mellores discos de jazz editados no Estado español no

2008. Producidos por Free Code Jazz Records e Karonte, respectivamente,

comparten esta honra con Músicas populares de la guerra civil, da Brigada

Bravo&Díaz (Producciones Efímeras); Flamenco Big Band,de Perico Sambeat

(Verve); e 1995,de Tete Montoliu e Javier Colina (Contrabaix).�

facetas: o narrador, o ensaísta, o
poeta... A batalla do paraíso tris-
te é compendio de todas as vir-
tudes do autor, e digo por qué.

En canto ao oficio narrativo:
Pena desenvolve as diferentes
accións nos seus diferentes es-
pazos e tempos ennobelando
e axustando os puntos en co-
mún coa mestría do que coñe-
ce e emprega as técnicas narra-
tivas con solvencia. Estrutural-
mente A batalla...está concibi-
da como un paseo polo tempo
e o espazo proxectado por va-
rios narradores, que van desde
a omnisciencia ao narrador
protagonista conectando, in-
cluso, narratarios que se po-
den converter en narradores.
As analepses e prolepses, a
concepción e funcionalidade
dos narradores... amosan un-
ha construción complexa, pe-
ro factible e axeitada para o se-
guimento das historias.

En canto ao ensaísta: léndo-
mos a novela decatámonos de
que hai un traballo de docu-
mentación é unha claridade
expositiva da que o lector pode
sacar moitas conclusións, pois
Pena, non ten ningún

enfronta a educación na so-
ciedade actual. Por exemplo,
cando leva a cabo unha valen-
te defensa da escola pública,
lembrando que por cada vez
que se fala dun fracaso escolar
se esquecen os milleiros de
nenos e nenas salvados “do
fatalismo das familias”. Ou
cando alude á irresponsabili-
dade dos medios, que trans-
miten unha imaxe distorsio-
nada e tendenciosa dunha

mocidade violenta e
falta de valores (Pen-
nac documenta quei-
xas deste tipo dende o
nacemento da escola
pública, a mediados
do século XIX). Ou
cando se permite un-
ha pequena pero
perspicaz incursión
na socioloxía –que
merecería maior de-
senvolvemento– des-
cribindo ao mozo de
agora como “com-
prador novo que ac-
cede á propiedade
sen contrapartida”.
Un mozo convertido
en obxectivo priorita-

rio dunha sociedade de con-
sumo que lle ofrece un inter-
minábel abano de opcións de
lecer, transformándoo así en
alguén pouco propenso ao es-
forzo requirido en calquera
proceso de instrución. “Por
que ía abandonar o seu status
de madureza comercial pola
posición de alumno obedien-
te?” pregúntase o autor. 

Simplificador e reiterativo
unhas veces, lúcido e divertido
outras, este libro ten a virtude
de obrigar ao lector a poñerse
no lugar do alumno con pro-
blemas, do profesor que se en-
fronta a unha clase presunta-
mente problemática. A obser-
var –dende a cerna do confli-
to– as dificultades e a trans-
cendencia da polémica edu-
cativa. Como ademais é entre-
tido e está escrito con soltura,
será do maior interese para to-
dos aqueles aos que inquieta
un tema de tanta relevancia.
Aínda que non se compartan
os seus postulados.�

Manuel Xestoso

fesores que o “salvaron”,
catro casos particulares e insó-
litos que souberon arrincalo
do pensamento máxico en
que se instalara –a predestina-
ción ao cero– e lograron insti-
larlle a necesaria confianza en
si mesmo para saír adiante. A
súa tese, en consecuencia, é
que un só mestre desta natu-
reza é suficiente para redimir
un estudante deficiente.

O libro vai debullando peri-
pecias e argumentos
que funcionan por
acumulación. Coma
outra obras do autor,
Mal de escola é rica en
inventiva pero pouco
organizada. Non exis-
te unha estrutura que
ordene os razoamen-
tos do autor, mais hai
que advertir que tam-
pouco Pennac non
pretende tomarse de-
masiado en serio co-
mo analista: trátase,
simplemente, dun
autor famoso expo-
ñendo a súa experien-
cia coa escola. Pennac
escolle un ton irónico
e distanciado para falarnos da
tremenda angustia que sofre o
adolescente baixo a perma-
nente ameaza dos educadores
que o dan por perdido: o
alumno estigmatizado a causa
do seu escaso éxito, intimida-
do pola “dor de non enten-
der”. E trata de animar ese re-
lato apelando ao estudante
que todos fomos, creando un-
ha certa complicidade emoti-
va co lector e inserindo, como
quen non quere a cousa, refle-
xións de maior calado. 

Digamos que esta forma de
actuar constitúe, a un tempo,
a causa do mellor e do peor do
libro. Do peor, porque a falta
de rigor expositivo e a con-
fianza no anecdotario acaba
por converter o texto en repe-
titivo e un pouco brando. Do
mellor, porque –intercaladas
nun texto de carácter eminen-
temente subxectivo– apare-
cen observacións da meiran-
de importancia para todo
aquel que pretenda compren-
der os problemas aos que se

Cando lemos unha novela con
atención, ás veces quédannos
dúbidas sobre a orixe das pasa-
xes lidas. Que predomina no ex-
posto? Talento,
oficio, perseve-
rancia... Leo A
batalla do paraí-
so triste e non
podo menos
que considerar
que hai unha
dose importante de todos estes
elementos. Xosé Ramón Pena
non é imberbe descoñecido
polo que non é tampouco sor-
presa e, para os que fomos co-
ñecendo a súa obra ao longo do
tempo, percibimos ao autor en
estado puro en moitas das súas

crítica

>>>

>>>

O CORDEL.
Encrucillada
Nº 160. Novembro-Decembro2008.

Dirixe: Pedro Fernández Castelao.

Prezo: 5 euros

Andrés Torres Queiruga, Xulio
Lois, Isabel Gómez-Acebo e Xa-
vier Pikaza participaron no Foro

‘Relixión e
Cultura 2008’
cuxo título foi
“Xesús, o Cris-
to, hoxe”.
Neste núme-
ro inclúense
os relatorios
de cada un

dos intervinientes. Vicente
Cerdeiriña conta a peripecia
que, entre o 1983-1986, logrou
que aparecese tamén en galego
o “Pai Noso” na basílica de Xeru-
salén.

Abelleira
Nº 89. 2008.

Edita: Isabel Sanxurxo

Edita: Asociación Galega de Apicultura.

Toda a actualidade do sector
apícola nunha edición de luxo
da xa veterana revista. Con textos

en galego, cas-
telán, inglés e
francés e foto-
grafías de
Xesús Asorei
en gran
formato e a to-
da cor, a

asociación explica o momento
actual da cría de abellas.

Abrente
Nº 50. Outubro-Decembro do 2008. 

Edita: Primeira Linha.

Prezo: De balde

Maurício Castro analiza o 30º
aniversario do conflito lingüísti-
co na prensa galega. André Seo-
ane reflexiona sobre se é posíbel

unha “España
de esquerda”.
Publícanse ta-
mén as ideas
de Michael
Löwy, Georges
Labia, Domin-

gos García e Iñaki Gil sobre o
momento actual do pensamen-
to marxista. Noa Rios conta a re-
lación entre independentismo
de esquerdas e prensa. �

Nas entranas
do salazarismo

A batalla do paraíso triste
AAuuttoorr::    Xosé Ramón Pena.

EEddiittaa::Xerais.

’’Se algunha
xustificación
ten a escola,
é precisa-
mente
a de integrar
a ese que
parece
negado
para
aprender”

Xosé Ramón Pena. PACO VILABARROS
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Que hoxe Chus Pato é unha das
máis importantes poetas en lin-
gua galega ninguén o discute. E
de facelo alguén, o tempo dirá
se non se equi-
voca. Mais esa
vertixe feita pa-
labra que encar-
nou na ourensá
recibiu recoñe-
cemento públi-
co sobre todo a
partir da publicación en 1996 de
Nínive, co que obtivo o Premio
Losada Diéguez, e logo co que,
xunto ao recente Hordas de es-
critura(2008), é, a meu ver, un
dos seus mellores poemarios:
m-Talá(2000).

Ora, ben poucos recoñece-
ron no seu momento a impor-
tancia fulcral que no panorama
poético de noso tivo un libro co-
mo Heloísa
(1994), o seu
primeiro poe-
mario de edi-
ción e distri-
bución regu-
lar, pois Ura-
nia (1991), a
obra coa que
se estreara, fo-
ra autoeditada
e os escasos
exemplares da
tirada apenas
se chegaran a
un círculo
máis ou menos restrito de lecto-
res próximos e incondicionais.

Heloísa foi publicado por
Espiral Maior cando a súa au-
tora nin sequera comezara a
asinar co nome literario adoito,
pois na cuberta daquela obra
aínda hoxe pode lerse o

problema por facer refle-
xión e valoración dos feitos,
non son datos obxectivos ex-
postos para maior gloria da súa
erudición, é erudición exposta
para maior gloria da
historia.

Rematamos coa
poesía: pois si, nesta
obra, clasificable se se
quixese como históri-
ca, hai sitio para o liris-
mo, para a reflexión
persoal, para o deco-
rrer da memoria, para
a finura lírica dunha
narración que ten
moito de drama e que
se ve fondamente de-
terminada polos senti-
mentos.

Parécenos un acer-
to situar a acción nos
albores da Segunda Guerra
Mundial, no Portugal salazaris-
ta para así ver, tema non moi
frecuentado na nosa literatura,
cal era o comportamento dun
réxime que, como o español, se
mantivo á marxe do conflito en

aparencia. Chama a atención a
maneira coa que Pena amosa
as dúbidas e mesmo medos
dun réxime que se facía ver co-
mo omnipotente, pero que

non embargante, era
obxecto dunha fraxili-
dade política e social
non recoñecida, pero
obvia nos acontece-
mentos cotiáns. É un
acerto tamén, aínda
que non sexa tratado
con tanta fondura, ver
as relacións que tiñan
os réximes portugués e
español e describilo
desde un punto de vis-
ta portugués. Descon-
fianzas mutuas de
dous personaxes –Sa-
lazar e Franco– que se
odiaban.

Dentro deste marco hai
tempo para o amor, a acción
trepidante, a cultura e a políti-
ca. O depoimento de Fernan-
do Pena Freitas é un legado de
xusticia histórica.�

Heitor Mera

ANOSATERRA
22-28 DE XANEIRO DE 2009

’’Chama
a atención
a maneira
coa que Pena
amosa
as dúbidas e,
mesmo,
medos dun
réxime que se
facía ver como
omnipotente”

20.000 persoas pasaron por Puro
Arte,en Vigo.O Instituto Feiral aco-

lleu, do 16 ao 19 de xaneiro, a III edi-

ción desta Feira Internacional de Arte

Contemporánea. 50 galerías de todo

o mundo xuntaron a obra pictórica,

escultórica e gráfica de artistas inter-

nacionais, valores emerxentes con-

temporáneos, últimos movementos

pictóricos e grandes sinaturas da van-

garda histórica, de Dalí e Picasso a Pa-

co Leiro. Máis de 20.000 persoas pasa-

ron pola feira, que realizou unha ho-

menaxe ao pintor Luís Caruncho.�

>>> LIBROSDEFONDO

Chus Pato
ou as palabras
da sibila

Heloísa
AAuuttoorraa::  Chus Pato.

EEddiittaa::Espiral Maior (1994).

Chus Pato.

’’Heloísa
anunciaba
a futura
mestizaxe
xenérica
pola que
avanzaron
as obras
posteriores”

>>>
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crítica
Unha vez estabelecida a situa-
ción, o avance da trama esva-
ra cara ao previsíbel a base de
diálogos que tratan o tema de
xeito epitelial, repetindo as
mesmas preguntas ás que
non teñen afeitos os medios
de comunicación. Así, desfi-
lan ante nós os típicos interro-
gantes sobre se son terroristas
ou loitadores pola liberdade,
sobre se é lícito negociar con
este tipo de combatentes ou
sobre se as autoridades deben
arriscar a vida dos reféns para
preservar o ben común. 

Os terroristas repiten moi-
tas veces que están a facer po-
lítica, pero o
espectador
asiste a un
desfile de tó-
picos sobre o
asunto da loi-
ta armada.
Primeiro ve
como se en-
frontan o ‘te-
rrorista bo’ e
o ‘terrorista
malo’. Logo,
escoita a úni-
ca comba-
tente que ex-
plica os moti-
vos polos que
se incorpo-
rou ao grupo
armado ale-
gando razóns
exclusivamente persoais e
moi afastadas da conciencia
política. Finalmente –e para
acabar de darlle o toque holli-
woodiense á función– con-
templa como xorde o amor
entre un dos actores da com-
pañía e unha das secuestra-
doras, unha moza que traba-
llou previamente como actriz
e que non se sabe moi ben
que pinta cun kalashnikov na
man. 

A profesionalidade e expe-
riencia de La Fura garante a
boa factura como espectácu-
lo de Boris Godunov, pero o
espectador queda coa dúbida
de se non sería moito máis
produtiva, como reflexión po-
lítica, unha posta en escena
da obra orixinal de Puxkin.�

Manuel Xestoso

precisamente algúns acháde-
gos neste campo os que lle ou-
torgan interese a esta monta-
xe. O hábil xogo dos actores
mesturándose entre os espec-
tadores, por exemplo, ou a no-
vidosa escenografía composta
por proxeccións en branco e
negro, a un tempo rechaman-
te e funcional. En ocasións o
uso do vídeo resulta redun-
dante, pero desempeña un

A idea era moi atractiva: refle-
xionar sobre o terrorismo a
partir do episodio do secues-
tro do teatro Dubrovka de
Moscova. En 2002, un coman-
do checheno entrou naquel
teatro tomando a centos de es-
pectadores como reféns e esi-
xindo a liberdade do seu país.
Aos poucos días, as forzas de
asalto rusas entraron no edifi-
cio e “eliminaron” a todos os
raptores, ademais de a cento
trinta compoñentes do públi-
co, persoas cuxo único delito
fora ir ver unha representa-
ción teatral. Dende a perspec-
tiva do creador dramático, a
tentación de elaborar unha
traxedia a partir deses elemen-
tos era demasiado atractiva.
La Fura aborda a cuestión tra-
tando de crebar as marxes da
representación: mentres se
desenvolve unha función do
Boris Godunov de Puxkin, un
‘comando’ irrompe no teatro
interrompendo a montaxe te-
atral e convertendo o público
en protagonista dun novo se-
cuestro, desta vez ficticio. 

Un dos primeiros proble-
mas con que se atopa esta pro-
posta é, evidentemente, a da
falta de sorpresa. O público sa-
be que vai ao teatro para ver
actores vestidos de terroristas
e a irrupción do comando dis-
ta moito de causar conmoción
nin consternación. Aínda así,
La Fura segue a ser unha com-
pañía que manexa os fíos do
espectacular con pericia e son

natalicio María Xesús Pa-
to. Dalgunha maneira agurgu-
lla aquí o magma esencial do
que a poeta foi sendo ao longo
destes últimos tres lustros: voz
desconforme, radical e ruptu-
rista, que conseguiu revolucio-
nar o xeito de entendermos e,
tamén si, de lermos textos poé-
ticos por estes lares.

Naquel poemario do 94 xa
abrollara a tríade de esteos que
sostén a poética toda da escrito-
ra: palabra, muller, nación. Pala-
bra porque esa é a razón de ser
da labra autorial, a procura ince-
sante por atopar un lugar entre o
inefable e o que o texto quere e
debe e tenta desesperadamente
expresar. Muller porque esa á a
condición conformante de
quen escribe, que se sente na
necesidade de vindicar cando
tanto cómpre por facer ver e
comprender. E nación porque
só dende a pertenza a unha tribo
ten sentido o discurso desta cre-
adora, instalada identitariamen-
te de xeito inequívoco.

O demais en Heloísa é vol-
cán. (Des)mitificacións constan-
tes, simbolizacións en cadoiro,
hermetismo gnoscitivo, delibe-
rada ambigüidade e reiterados
paradoxos, devastación da uni-
vocidade léxica, destrución da
sintaxe convencional, escrita
abrupta que se comprace na an-
tigramaticalidade, na negación
das convencións morfosintácti-
cas e semánticas... Isto é, Chus
Pato en estado puro.

E tamén a tensión da praxe
verbal perceptible en Heloísa
anunciaba a futura mestizaxe
xenérica pola que avanzaron
posteriores entregas poéticas: o
verso longo, próximo tantas ve-
ces ao versículo e aínda á prosa
poética, ou o discurso oracular,
case enunciativo ao modo da
proclama.

Volver a Heloísa para “su-
cumbir na extenuación da es-
crita”. Voltar para comprender
que “a relación coa palabra é
sempre incestuosa” e que a no-
sa heroína “sostén entre as súas
maos un cálice, violáceo,/ sos-
tén entre as súas maos o cora-
zón, a realidade,/ a sombra”...
As palabras da sibila.�

Armando Requeixo

papel estupendo cando con-
tribúe a confundir as imaxes
‘en circuíto pechado’ do que
sucede nas entrañas do teatro
con outras pregravadas: qui-
zais este recurso constitúa a
mellor denuncia da manipu-
lación informativa a que nos
expón a ubicuidade do audio-
visual. 

Outra cousa é a pretendida
reflexión sobre o terrorismo.

TEATRO.

Reféns
do espectáculo

Boris Godunov
de David Plana
CCoommppaaññííaa::  La Fura des Baus.

DDiirreecccciióónn::  Àlex Ollé e David Plana.

EElleennccoo:: Pedro Gutiérrez, Sara Rosa Losi-

lla, Pep Miras, Juan Olivares, Francesca

Piñón, Albert Prat, Òscar Rabadan, Fina

Rius, Manel Sans.

Os Estados Unidos demandan
debuxantes galegos.Xa é ampla a

nómina de debuxantes galegos que

fichan con editoriais americanas. As

últimas incorporacións son Emma

Ríos, que publicará coa firma esta-

dounidense Boom! Studios Hexed

(unha miniserie de catro números

con guión de Michael Alan Nelson),

e David Rubín, que por segunda vez

colabora con Paul Pope, nesta oca-

sión na capa de Haunted Tank.�

’’O espectador
queda
coa dúbida
de se non
sería moito
máis
produtiva,
como
reflexión
política,
unha posta
en escena da
obra orixinal
de Puxkin”

D
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Un intre da representación de Boris Gudonov. DAVID RUANO
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país como medio de
reclamar os dereitos
que se lles negaban, e
o resto foi historia. 
A película recolle as
etapas deste proceso,
que durou toda a déca-
da dos anos 70 do pa-
sado século (e segue
por diferentes camiños
en distintos países);
por aí pasan o Día do
Orgullo Gai, os referen-
dos promovidos pola
cantante Anita Bryant
e os fundamentalistas
(un país que pon pri-
meiro a Deus e logo

aos cidadáns é tan perigoso co-
mo un chimpancé con navalla
barbeira), e o asasinato do líder
gai e o alcalde de San Francisco
a mans dun concelleiro defen-
sor da familia cristiá (logo lle re-

duciron a pena porque os avo-
gados demostraron que a ali-
mentación con comida-basura
que mantiña o asasino provo-
coulle unha tolemia circuns-
tancial; xa digo, nun país funda-
mentalista cristiá pode pasar
calquera cousa). 

Van Sant escapa do esquema
de cine-de-santos do que falaba,
polo sistema de facer, mediante
técnicas actuais, unha película
“anos 70” en ética e estética; e
conségueo, aínda que o discur-
so narrativo teña momentos in-
necesarios e algúns personaxes
cheguen case a pasar a raia da
“loca con pluma” (Diego Luna
está en todas e fai de todo). Ou-
tra cousa é Sean Penn, un dos
mellores actores do cine actual,
capaz de modificarse e conver-
terse en persoa distinta sen per-
der a enorme categoría de actor.
Certamente este filme non pa-
sará ao Olimpo das grandes pe-
lículas, pero pode manter a res-
petabilidade e decencia que se
lle pide a unha biografía de san-
tos contada con pulso e estilo.

PROPOSTA: Como estamos
en tempos de eleccións, suxiro
que os candidatos galegos mi-
ren esta película, ao fin e o cabo
vén ser unha longa campaña
electoral, con sistemas que se
poden aproveitar.�

J.A. Xesteira

As películas sobre vidas de san-
tos teñen, dentro dese xénero
tan explotado no pasado, un-
has normas, un estilo, unha
maneira de contar as cousas. As
haxiografías cristiás mantive-
ron os esquemas impertérritos
a maior gloria de Deus e Holly-
wood; pero xa na década famo-
sa dos sesenta apareceron in-
tentos de contar as cousas dou-
tro xeito, unha veces buscando
o lado escuro da santidade, e
outras veces relendo a historia
con outras gafas e outras filoso-
fías; tal que así foron famosas a
lectura marxista (e por máis es-
trictamente literal) do “Evan-
xeo” de Pasolini, ou a contra-
cultural vida de San Francisco,
de Liliana Cavani, por poñer
dous exemplos. Sucedía tamén
que, cando a biografía a filmar
era dun personaxe de valores
morais ou patrióticos, ou exem-
plarizantes, o esquema repetía-
se, e así asistíamos a biopics de
científicos, políticos, homes de
empresa, músicos, soldados e
outros seres humanos, narrado
co mesmo esquema. 

Só os heterodoxos e icono-
clastas tiveron que recurrir a
outras vías para contar feitos de
xentes non santas, dos que ca-
miñan pola outra banda da vi-
da sen que se lles apareza a Vir-
xe de Fátima. Pois ben, este
Harvey Milk é un antisanto, se
atendemos a súa biografía (cu-
riosamente, resulta que os seus
anos de vida pública son como
evanxélicos, poucos, escasos e
que acaban de forma violenta),
e Gus Van Sant ten que recurrir
a outros sistemas narrativos
para meternos na súa biografía. 

Milk foi un conce-
lleiro de San Francis-
co, homosexual nun
país e un tempo en
que non sómentes era
pecado nefando se-
nón que, ademáis era
delicto tan grave como
para que o puidesen
despedir dun traballo
(aínda que fose ba-
rrendeiro). Precisa-
mente a paixón e mor-
te de Harvey Milk, por
outra parte unha per-
soa de fama local, foi
iniciar a loita gai na ci-
dade que se tomou lo-
go como paradigma da digni-
dade conquistada dos homo-
sexuais como cidadáns de ple-
nos dereitos. A comunidade de
San Francisco comezou por in-
troducirse na política do seu

Xavier López López

N esas casualidades que
adoitan tecer a vida lecto-

ra, vén de caer nas miñas mans
unha edición de 2666, a exten-
sísima novela póstuma de Ro-
berto Bolaño, no mesmo mo-
mento en que a súa versión in-
glesa está a xerar un fecundo
debate nos círculos literarios
norteamericanos, decote pou-
co interesados no que se coce
máis aló do ámbito anglosa-
xón. A obra, publicada en espa-
ñol en 2004, reactiva o debate
sobre a novela total e con el,
amais doutros temas certa-
mente inquietantes, como a
verdadeira permeabilidade
dos sistemas literarios na era
da Aldea Global, toda esa serie
de construcións que logo de
enumerar os pais do invento,
corren xa logo a preguntarse
pola morte do xénero ou a
cuestionar o papel dos “alba-
ceas” literarios, xa que a vonta-
de de autor, osmando a proxi-
midade da morte, era que se
publicasen separadamente ca-
da unha das cinco partes en
que está dividida. O primeiro
que debo dicir é que 2666,
amais de ser un texto con voca-
ción totalizadora e apocalípti-
ca –de aí a velada referencia ao
ano do diaño deste terceiro mi-
lenio–, é un libro completa-
mente absorbente, polo que
nada ou pouco achega diluci-
darmos se estamos diante
dunha novela, se dunha suma
de novelas, se doutra cousa
completamente distinta. O se-
gundo –e nisto ten moito que
ver unha conversa telefónica–
que ao cabo das súas páxinas,
máis do milleiro, ofrece moito
menos do que promete. Vela-
quí, con todo e con iso, e aínda
que poida parecer paradoxal,
unha das claves da mestría lite-
raria: ter a capacidade de crear
miraxes. Porque a miraxe, e to-
do aquilo que se poida relacio-
nar con ela –ilusión, expecta-
ción, decepción– é parte subs-
tancial da literatura e do mila-
gre literario.�

2666’’

A miraxe, e todo aquuilo
que se poida relacionar
con ela –ilusión,
expectación,
decepción–
é parte substancial
da literatura”

’’

’’Van Sant
escapa
do esquema
de cine-de-
santos,
para facer,
mediante
técnicas
actuais, unha
película anos
70en ética
e estética”

A represión no Portiño, en banda
deseñada.A Comisión para a Recu-

peración da Memoria Histórica da

Coruña presenta o cómic Compañei-

ros: Homenaxe ás vítimas do Portiño,

de Xosé Tomás. O volume, en deza-

seis páxinas con grampa, conta a his-

toria das vítimas da represión fran-

quista no Portiño, A Coruña, cando

tentaban fuxir da Guerra Civil, e será

distribuída en centros de ensino. Lo-

go da presentación, quedará instala-

da na Casa MuseoCasares Quiroga

unha exposición sobre este título.�

CINEMA.

Vidas
de santos

O meu nome é Harvey Milk
DDiirreeccttoorr::  Gus Van Sant.

EElleennccoo:: Sean Penn, Emile Hirsch, Josh

Brolin, Diego Luna.

Sean Penn é o protagonista de O meu nome é Harvey Milk.

Alison Pill eEmile Hirsch en O meu nome é Harvey Milk. PHIL BRAY
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máis adiante na mariña mer-
cante. Emigrado ao Uruguai
marchou de Montevideo  en
1973, a tempo de fuxir do golpe
militar, para instalarse na Co-
ruña, onde viviu dende entón.

A ESCRITA COMO MEDICIÑA. No fon-
do videográfico da Asociación
de Escritores en Lingua Galega
pódese consultar un docu-
mento de grande valor, onde
en apenas uns minutos Riveiro
fala do valor terapéutico que ao
longo da súa vida tivo a escrita.
Cando ben cumpridos os co-
renta anos ficou no paro, “o
máis fácil era cair no alcoolis-
mo e foi na escrita onde topei
un lugar onde acougar. O mes-
mo que fixen hai pouco cando
morreu a miña compañeira
Encarna”. 

Esa mesma vontade de saír
adiante na dificultade cunha
escolla racional levouno a ser
un home habitual tamén nas
páxinas dos xornais, onde dei-
taba pequenas pezas de de-
nuncia na sección de cartas,
sen minusvalorar a importan-
cia do lugar que as recollía.

Nos últimos anos témolo
visto de figurante en diversas
series da televisión galega sen
deixar nunca de manter a súa
pulsión literaria, recibindo en
2005 o Premio Lueiro Rei por
Xullo Agosto, unha obra que
recrea os acontecementos da
sublevación militar en Ferrol
no 1936.

Foi tamén autor de pezas
teatrais, como O coronel ten a
quen lle escribir (1989) ou O
prazo (1993) pola que recibiu
Premio Álvaro Cunqueiro de
textos teatrais, No campo da
tradución foi un dos primei-
ros en traducir directamente
do rusoe ten publicados en
Xerais Sete narradores sovié-
ticos (1991) e dentro da  colec-
ción «Xabarín», Un heroe do
noso tempo de M.I. Liérmon-
tof e O primeiro amor de Iván
Turgiéñef.

Entre as mostras de dór fei-
tas públicas están as da Asocia-
ción de Escritores en Lingua
Galega e d’A Mesa pola Nor-
malización Lingüística, das
que formaba parte. Nas próxi-
mas semanas celebrarase un
acto cívico na Praia do Orzán
para deitar as súas cinzas no
mar da Coruña, segundo foi a
súa vontade en vida.�

Na súa autobiografía, na Bi-
blioteca Virtual Galega, o escri-
tor coruñés Manoel Riveiro
Loureiro (A Coruña, 1933-
2009)) definíase como “un es-
critor vocacional, tal vez com-
pulsivo, aínda que serodio, que
só empezou a publicar tras o
seu regreso dunha longa e non
pouco azarosa emigración, na
que se emborcou en moi dis-
tintas actividades. Admirador
teimudo e confeso da noutrora
formidábel URSS, ten traduci-
do ao castelán e ao galego di-
versas obras clásicas da litera-
tura rusa, tanto de autores do
século XIX coma de outros,
aquí a penas coñecidos, da
época soviética”

A súa voz é a que mellor de-
fine, con esa distante redac-
ción en terceira persoa, a súa
propia peripecia persoal, “Aos
tres anos de idade, no verán

do 36, perde ao seu pai. Non
morreu, que o mataron. Non
morreu, que o mataron... Así
dicía en voz baixa a súa nai,
cando ficaba estantía, procu-
rando o cativo, asustado, fa-
larlle a berros para arrincala
de tal estado. A familia afonda
na máis absoluta miseria. Aos
dez anos deixa a escola, a
Grande Obra do inefable Don
Baltasar, no Campo da Leña,
para integrarse de cheo no
mundo laboral. O seu primei-
ro salario era de dúas pesetas,
como neno de recados dun ta-
ller de costura. Metido despois
nun traballo sucio (axudante
do repartidor de “La Coruñe-
sa. Carbonería Doméstica”)
chegou a dobrar o seu salario:
catro pesetas diarias”.

Xa medrado estivo embar-
cado en pesqueiros, primeiro
do día e despois do Gran Sol, e

Na mañá do 15 de xaneiro finaba na Coruña
o escritor Riveiro Loureiro, un vocacional
da escrita como el se definía, e a quen
nos últimos anos tamén puidemos ver
en diferentes programas da TVG

Morre o escritor
Manoel Riveiro Loureiro

Xosé Lois García

OBrasil é un bo expoñente da africanidade ou da ne-
gritude, como memorando da poboación de escra-

vos que habitou en todo o país. Salvador de Bahia é outro
dos expoñentes mais claros da maioría da poboación ne-
gra. Miles de historias macabras contabilizan a marxina-
ción, a explotación e as loitas dos africanos pola súa liber-
dade. En Salvador hai museos e memorias en que se reco-
lle varios eventos da presenza dos africanos no Brasil. 

Todo aquel enorme globo branco arquitectónico de
Oscar Niemeyer ocúpao o Museu Afro-brasileiro de São
Paulo. Un interesante memorial que recolle miles de pe-
zas, fotografías e documentos que dan a medida xusta da
presenza do negro en terras brasileiras. Aquí é onde un se
decata da creatividade e do esforzo que mantiveron os ne-
gros pola súa cultura e por todos aqueles respiros que
trouxeron de África os escravos, e que mantiveron vivos os
seus descendentes. 

A presenza de África no Brasil é un bo expoñente para
unha reflexión que
emana de tantas
continxencias. Aí
están as expre-
sións cultuais ne-
sas máscaras e es-
tatuíñas, alicerce
de todo un univer-
so simplificado
neste museo. Des-
pois da abolición
da escravitude, a fi-
nais do século XIX,
xurdiron suxeren-
tes pintores negros

que reivindicaron o cotián daqueles tempos escuros que
lles tocou vivir aos seus proxenitores.

Tamén están os poetas negros, como Luiz Gama, o in-
menso loitador contra a abolición da escravitude no Brasil,
e Cruz e Sousa, o primeiro poeta simbolista brasileiro. Aí
están presentes os grandes do deporte que lle deron tantos
triunfos ao Brasil. Compositores e cantantes negros ocu-
pan destacados pavillóns neste museo. A renuncia impo-
síbel a esa África total ten enorme presenza do que foi o
Brasil e o que continúa sendo e significando para os ne-
gros, o orgullo de repasar a tráxica historia, as loitas contra
o poder dos brancos colonialistas. Historias para non es-
quecer, confirman todo ese legado de resistencia capaz de
emanciparse e ser persoas libres, pese ás desigualdades
que aínda perduran e se manifestan.

Neste museo destacan aquelas dependencias dedica-
das a indumentaria, á dieta, aos rituais animistas, ao can-
domblé e a múltiplas particularidades que deseñan os pa-
rámetros dun universo non comprendido polas clases do-
minantes, que practicaron o racismo como norma e insti-
tución de explotación e asoballamento. Un enorme me-
morando que non nos deixa indiferentes fronte á enorme
traxedia soportada polos negros. Desde estas exposicións
permanentes pode que comprendamos a creatividade,
nada vulgar, do home africano que, desde o Brasil, foi fiel a
un mundo que non coñeceu mais que aínda respira a ver-
tixe dos seus antepasados. Sen a presenza dos negros o
Brasil sería outra cousa, ou quizais algo menor.�

O MUSEO 
AFRO-BRASILEIRO 
DE SÃO PAULO

’’ ECOS LUSÓFONOS
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M.B.
O ano 2008 foi clave na traxecto-
ria de Machina, unha banda
procedente de Cerceda que está
a inxectar osíxeno novo á escena
metal galega, dende hai anos ali-
mentada por grupos como Kan-
non, Discmal ou Aphonnic.  O
pasado ano, Machina sacou a
luz Acouga, un debut discográfi-
co que non pasou inadvertido
para o público. Del forman par-
te temas como ‘Virarei’, unha re-
visión en clave metaleira do clá-
sico de Xil Ríos ‘Xirarei’, ‘Apoca-
lipse’ ou ‘Quéimame’.

O 2009 preséntase tamén

loucura de rock e de punk e nós,
como rapaces, queríamos for-
mar parte desa tolemia”.

O novo disco de Machina se-
gue a estela marcada polo pri-
meiro. Nel a banda reflexiona so-
bre a igrexa, o poder real ou “os
propios paradoxos de existir”.
Un dos temas centrais, Manolo
cazolo, preséntase como unha
denuncia aos malos tratos. Co-
mo explica Gonzalo… “non por
ser un tema recorrente nos me-
dios de comunicación debemos
deixalo pasar por alto”.

ESCENA FEBLE.Aínda que cada vez
semellan máis as bandas que
apostan polo metal para canali-
zar as súas mensaxes, o certo é
que, ao ver de Gonzalo Grela
“non existe unha escena propia-
mente dita”. “Nestes momentos
a única escena que está a conso-
lidarse é a indie pop. Está claro
que hoxe en día quen fan unha
escena son as produtoras”.�

música din que “sendo eclécti-
ca non deixa de ser enérxica”. 

Proceden dun dos berces do
rock en galego, Cerceda. Como
explica Gonzalo Grela, un dos
membros do grupo, “aquí é raro
non coñecer a alguén que toque

prometedor para a Machina.
Con varios temas xa masteriza-
dos, a banda está a piques de
entrar en estudio para rematar
de gravar o que será o seu se-
gundo traballo, que verá a luz
no verán.

No camiño de procura dun
estilo propio, e tras varias mu-
danzas na composición da ban-
da, este segundo disco significa
a confirmación dunha propos-
ta artellada ao redor do eclecti-
cismo.  Dacabalo entre o new
metal e o grunge, o  repertorio
dos de Cerceda apunta tamén
cara o hard core e o rock. Da súa

un instrumento ou teña unha
banda. Debemos de ser a vila con
máis grupos por habitante de to-
da Galiza. Chegou a haber máis
de cinco grupos en activo e algún
que outro proxecto musical en
marcha”. Gonzalo Grela apunta
como unha das posíbeis causas
desta explosión musical a her-
danza deixada polo festival rock
da Asociación Lucerna. “Naque-
la época, hai 25 anos, esta cita era
das poucas que había. Era unha

Despois dun sorprendente debut
discográfico, a banda de Cerceda ultima
o seu segundo traballo no estudio de
gravación mentres queima en directo
os últimos cartuchos de Acouga

’’No camiño de procura
dun estilo propio,
e tras varias mudanzas
na composición da banda,
este segundo disco
significa a confirmación
dunha proposta artellada
ao redor do eclecticismo”

O electicismo new metal de Machina

Machina

M.B.
O Instituto Rosalía de Castrode
Compostela converteuse esta
fin de semana no punto de en-
contro da música emerxente
galega. Alí déronse cita máis
dun centenar de bandas dese-
xosas de amosar a súa música,
dende o ska comprometido de
Skandalo GZ, a electrónica de
Mausvizinhos, o pop de Por pla-
cer até o hard core e a psicodelia
de grupos de Viveiro, Compos-
tela ou San Sadurniño.

De “éxito rotundo” cualifi-
cou o director xeral de Xuventu-
de, Rubén Cela, este primeiro
encontro, enmarcado dentro
do programa Rede Galega de
Locais de Ensaio, unha iniciati-
va posta en marcha dende este
departamento que quere servir
para dar un paso decidido na
profesionalización deste colec-
tivo amateur.

A Rede Galega de Locais de
Ensaio busca “corrixir a deficien-
cia que existía na relación entre a

Administración e os grupos”. “As
entidades públicas non existían
para os grupos e as bandas eran
invisíbeis para a Administra-
ción”, explica Rubén Cela. No
seu canto, apostan por unha re-
lación “en pé de igualdade” entre
ambas esferas e por “sumar si-
nerxias, para mellorar a calidade
e a cantidade de produción mu-
sical en Galiza”. 

Pola falta de modelos de refe-
rencia no Estado “cometemos
algúns erros ao principio. Os
primeiros locais de ensaio non
estaban o suficientemente equi-
pados, pero nestes dous anos
fomos solventando as eivas e xa
son 30 os espazos públicos e
gratuítos inaugurados en todo o
país. Temos previsto chegar aos
50”. O sistema galego de rede de
ensaio está a espertar interese
en Cataluña, Euskadi e mesmo
en Brasil. 

CASTINGXERAL. Este encontro
celebrado en Compostela co-
rrespóndese coa segunda fase do
proxecto. Tras a creación de lo-
cais de ensaio o que cumpría era
crear un escaparate para toda esa
creatividade. Así, durante o sába-
do as bandas dispuxeron de va-
rios minutos para presentarse e
amosar o seu proxecto musical.
Un xurado escollerá de entre to-
dos os presentados unha trinte-

na de bandas que participarán
durante o 2009 nos programas
Vai de Camiño e na Rede Galega
de Música ao Vivo. 

No encontro tamén estive-
ron presentes representantes de
discográficas, promotores mu-
sicais e plataformas dixitais que
impartiron obradoiros aos gru-
pos participantes. Dentro da
formación, proporcionáronse-
lles unhas claves ao redor como
debe ser a presenza dunha ban-

da en internet,  cuestións con-
tractual, como rexistrar unha
canción ou como proceder can-
do a SGAE reclama cartos por
un concerto.

MYSPACE Á GALEGA. Ademais de
dotar espazos para ensaiar ás
bandas noveis, o programa, a
través da páxina nsaio.org, aglu-
tina todo o labor destes grupos,
como se dun nexo de unión ou
dunha base de datos se tratase.

Dende a rede pode accederse a
información básica de cada gru-
po aloxado, escoitar os temas e
poñerse en contacto con cada
un deles.

En paralelo, Xuventude ten
asinados acordos coa Radio Ga-
lega para a programación deste
tipo de música. Ademais estase
ultimando na TVG o programa
Banda Curta, que ofrecerá ao
gran público unha visón ao re-
dor desta escena emerxente.�

Máis de 400 músicos
déronse cita
nos castings,
obradoiros e concertos
do I Nsaio Xeral

A música emerxente concéntrase en Compostela
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Antonio Cendán

AAs antigas e vetustas
instalacións da ba-
leeira de Morás, en
Xove, son a última

lembranza dunha época que
xa é historia na nosa terra,
dende hai case trinta anos. Até
aquí chegaron os últimos cetá-
ceos cazados en augas do Can-
tábrico, onde foron abundan-
tes e apreixados impunemen-
te ao longo de, case, doce sé-
culos, chegando a extinguirse
algunhas das súas razas. A ca-
za de baleas remóntase xa ao
primeiro milenio. Algúns estu-
dosos recúan até o século VIII
para datar a captura destes pa-
rentes dos saurópodos. Non

embargante, en Galicia a caza
de baleas está documentada
oficialmente na Idade Media,
sendo os portos lugueses de
Cangas de Foz, Burela e San
Cibrao os que rexistran unha
maior cifra de capturas. De
igual xeito, tamén saen a esta
ancestral costeira expedicións
dende os portos de Rinlo, en
Ribadeo, e Estaca de Bares, en
Mañón. 

A balea é un animal moi
cotizado dende o século XII
até o XVIII, que se converte na
principal actividade pesquei-
ra dos portos citados de Bure-
la e San Cibrao, sendo no sé-
culo XVI cando acada maior
esplendor. 

Deste cetáceo obtense, a

máis de aceite, unha abondosa
cantidade de carne, especial-
mente a das aletas. A impor-
tancia da súa caza vense de-
mostrar cando en 1641 se
constitúe unha sociedade no
concello máis novo da provin-
cia de Lugo, no que participan
os pescadores e o deán de
Mondoñedo. Cada ano che-
gan unha media de 30 baleas
aos portos de San Cibrao e Bu-
rela, o que supón uns ingresos
anuais de 3.000 ducados, toda
unha fortuna no século XVII.

Con todo, a caza masiva de
cetáceos provoca a primeira
crise pesqueira da Mariña lu-
guesa, ao descender as captu-
ras de xeito considerábel, che-
gando a provocar a ruína eco-
nómica do porto de Burela e
dos seus pescadores, que se
converten nunha das clases
máis pobres das centurias pos-
teriores. De feito, nesta época
ten lugar a primeira catástrofe
ecolóxica da historia, ao desa-
parecer a balea branca de au-
gas do Cantábrico.

MA A INE.40.ZG

Ao longo de séculos a pesqueira de baleas foi a principal baza
da economía do norte da provincia de Lugo e tamén de distintas
localidades da Costa da Morte. A caza deste cetáceo era masiva até
o punto de que a balea branca desapareceu do Cantábrico xa no
século XVII, aínda así nos portos do norte de Lugo proseguiron
a pescar baleas até hai escasamente un cuarto de século

A PESCA DO CETÁCEO

Rampla da factoría baleeira de Morás, Xove, (1974-75).

Historia das baleas,
os últimos fillos dos dinosauros

Factoría baleeira de Morás, Xove, polos anos 1974-75.

’’Cada ano chegaban
unha media de 30 baleas
aos portos de San Cibrao
e Burela, o que supuña
uns ingresos anuais de
3.000 ducados, toda unha
fortuna no século XVII”

’’As capturas desapareceron
nos séculos XVIII e XIX
e recuperáronse
a partir de 1920”

>>>
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Xa nos séculos XVIII e XIX
decae a captura de baleas ante
as dificultades e os escasos me-
dios dos que dispoñen os pes-
cadores para poder acometer
esta empresa. Non será até os
anos 1920-30 cando renaza o
interese, debido a repoboación
natural, favorecida polo aban-
dono da súa pesqueira durante
máis dun século, unido á me-
llora das artes pesqueiras. 

En Galicia instalarase unha
empresa catalá que se adica á
explotación de tres factorías
que se crean nas localidades
costeiras de Bueu, Cee e Morás,
en Xove. Contan coa exclusivi-
dade da súa captura a partir de
1955, tras pechar a última bale-
eira que quedaba en augas do
Mediterráneo español. Este fei-
to provocará unha certa pros-
peridade, especialmente para
os lugares con tradición pes-
queira coma era o caso de San
Cibrao e Xove, que se aprovei-
tan as súas condicións naturais
para a captura de cetáceos.�

MA AzG
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Caneliñas (Cee). Vista xeral do despece dunha balea.

os

Aínda que tradicionalmente sem-

pre se asociou a San Cibrao, posibel-

mente pola súa cercanía ao chama-

do Portiño de Morás, coa descarga

de baleeiros, foi neste último porto

natural lugués onde se instalou a úl-

tima factoría que funcionou en Gali-

cia até hai tres décadas. Nas súas ins-

talacións traballaron preto dun cen-

to de empregados que se dedica-

ban aos máis diversos labores, aínda

que o principal era o despece de ba-

leas, que eran cazadas no Cantábri-

co. Os homes encargábanse dos tra-

ballos considerados, en teoría, máis

duros, tales como o traslado e o des-

pece con maquinaria especializada,

mentres que as mulleres facían tare-

fas que ían dende o envasado de

aceite e carne até a limpeza de ferra-

mentas, pasando tamén pola das

propias instalacións.

ÉPOCA DOURADA. A pequena parro-

quia de Morás, con algo máis dun

cento de habitantes, vive a súa

época dourada entre os anos 1965

e 1978, cando a captura de baleas

aínda non estaba cuestionada por

ninguén. Desa etapa “gloriosa” be-

nefíciase directamente o porto de

San Cibrao, que polas súas caracte-

rísticas naturais estaba moito máis

preparado que o xovense para

acoller a chegada de grandes em-

barcacións. Tamén saen claramen-

te favorecidas as localidades de

Burela e Cervo, pola proximidade

xeográfica. 

A crise e o ocaso do Portiño de

Morás comeza a notarse cando

principian a escasear as baleas e,

máis aínda, cando se quere poñer

couto a súa indiscriminada caza,

que é practicada de xeito masivo

por tres países: Islandia, Noruega e

Xapón. A isto engádeselle o boicot

ao que son sometidos os barcos

galegos por parte de activistas de

Greenpeace, que dificultan o seu

traballo en augas do Atlántico. A

factoría de Xove é unha das tres

que aínda quedan na Península en

1979, aínda que a súa carga de tra-

ballo comeza a ser tan ínfima que a

empresa, IBSA, do grupo Massó

que se adica a súa explotación de-

cide pechar as instalacións definiti-

vamente no último ano da década

dos setenta, rematando así con sé-

culos de historia dedicados á pes-

ca de cetáceos na costa de Lugo.

ALUMINIO NO CANTO DE BALEAS.
Aínda que o peche da baleeira de

Xove non supuxo a fin da pesca de

baleas, foi un serio golpe para a

economía deste concello, que a ve-

ría substituída, ao ano seguinte,

por unha empresa dedicada á

transformación do aluminio, que

se faría coas dependencias que

ocupaba até aquel entón a indus-

tria pesqueira.

A reunión da Comisión Interna-

cional Baleeira na localidade británi-

ca de Brigthon, en xullo de 1983, foi

o primeiro golpe para rematar defi-

nitivamente coa pesca de baleas

nas costas galegas. Daquela aínda

quedaban dúas factorías en Galicia,

que eran as de Caneliñas e Balea

respectivamente. Pero, a gran forza

dos ecoloxistas e a ameaza de extin-

ción que existía sobre estes cetáce-

os fai que se aprobe a chamadaMo-

ratoria de Brighton,  un acordo polo

que os principais países do mundo

que se adican a caza dos herdeiros

dos saurópodos deciden que a par-

tir de 1986 abandonarase, durante

catro anos, a súa captura con fins

comerciais, até 1990, a pesar da

oposición de Xapón, Islandia e No-

ruega. Ese acordo segue vixente.

Con el remataba unha tradición mi-

lenaria fronte as costas galegas e ta-

mén pechaban as dúas últimas fac-

torías que aínda se adicaban a súa

transformación na Península.�

Proceso de despece na factoría baleeira de Morás, Xove.

Morás, a última baleeira

’’Islandia, Noruega e Xapón
eran os tres principais
países cazadores”

>>>

40-41 magazine.qxd  20/1/09  21:52  Página 3



M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

CConstruído en 1854, o
faro do Cabo Vilán si-
nala un dos puntos
máis perigosos da

Costa da Morte, e, ao mesmo
tempo, un dos máis fermosos.
Foi declarado en 1933 Sitio Na-
tural de Interese Nacional e a
súa construción dá conta da
dureza e perigosidade desta
costa para a navegación. Era tal
a cantidade de naufraxios que
se rexistraban na zona que o go-
berno español ordenou instalar
en Camariñas, en 1896, o pri-
meiro faro eléctrico do Estado. 

O Cabo Vilán ou a Praia dos
Trece, co seu cemiterio inglés,
son unha mostra da dureza

cortada, característica da Costa
da Morte, que vai dando paso a
unha máis protexida, típica da
Ría de Camariñas, con vales flu-
viais e pequenas serras”. 

Dentro dos límites da co-
marca, entre Vimianzo e Laxe,
tópanse os Penedos de Pasare-
la e Traba, recentemente de-
clarados como paisaxe prote-
xida pola Xunta de Galicia, coa
intención de preservar a singu-
laridade natural, estética e o
seu valor científico.

LONGAMENTE POBOADA. Hai cons-
tancia de que estas terras esti-
veron poboadas, cando me-
nos, dende o período megalíti-
co, como demostra os conxun-
tos de mámoas de Baíñas, en
Vimianzo, ou as de Gándara,
Brandoñas e Pioza en Zas.

Os pobos prerromanos ta-
mén gostaron da Terra de So-
neira para estabelecer os seus
asentamentos. Nos seus cas-
tros dedicáronse á agricultura,
á gandería e á minería, unha

actividade económica e unhas
construcións que se alterarían
coa chegada dos romanos. Na
actualidade están catalogados,
en Tines e en Bamiro, restos de
necrópoles romanas e, en
Brandomil, un castro romani-
zado e unha ponte, parte da
calzada “per loca marítima”.
Nos arredores, o Pozo Limidei-
ro testemuña a actividade ex-
tractiva do estaño.

Na comarca, a Idade Media
tamén deixou pegada do po-
der da nobreza e da Igrexa. O
Mosteiro de Moraime e a casa
de Traba foron algúns dos se-
ñoríos que dirixiron o devir
histórico destas terras. A finais
do Medievo os Moscoso de Al-
tamira fixéronse co control de
boa parte do norte dos límites
que hoxe conforman Galiza, e
ergueron en Vimianzo un dos
seus castelos. As revoltas ir-
mandiñas derribárono en
1468, pero sería reconstruído
posteriormente. Na actualida-
de o castelo é propiedade da
Deputación da Coruña e destí-
nase a usos culturais.

A Terra de Soneira tamén foi
testemuña de excepción

que pode chegar a acadar a
costa de Terra de Soneira, un-
ha comarca poboada dende
antigo, cunha gran riqueza na-
tural e histórica da que aínda
se conservan múltiples expo-
ñentes. 

Terra de Soneira, a nova en-
trega da colección de Edicións
A Nosa Terra, Comarcas de
Galiza, repasa o patrimonio
natural, etnográfico e cultural
desta bisbarra conformada po-
los concellos de Camariñas, Vi-
mianzo e Zas, recomendando
a visita de enclaves, museos e
rutas significativos da zona. 

Como explican os autores
do libro, coordinado por Adela
Leiro, “a Terra de Soneira ten
unha gran diversidade paisaxís-
tica” cunha costa exposta e re-

A nova entrega da colección Comarcas
de Galiza repasa o patrimonio natural
e histórico da Terra de Soneira,
un dos puntos máis espectaculares
da Costa da Morte

MA A INE.42.ZG ANOSATERRA
22-28 DE XANEIRO DE 2009

As esculturas de Man, en Camelle, despois de morrer coincidindo co desastre do Pres-

tige,quedaron como un atractivo máis da zona.

Un dos puntos máis emblemáticos da Terra de Soneira é o Cabo Vilán, en Camariñas. O faro foi o primeiro electrificado do Estado.

Terra de Soneira,
o mar como
espectáculo

COMARCAS DE GALIZA

’’Era tal a cantidade
de naufraxios que se
rexistraban no Cabo Vilán
que o goberno español
instalou en Camariñas,
en 1896, o primeiro faro
eléctrico do Estado’

’’Na Praia de Arealonga
consérvase un dos poucos
exemplos de foxos de lobo
construídos á beira do mar’

>>>
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da introdución da artesa-
nía do encaixe por comercian-
tes holandeses, a construción
do Castelo do Soberano en Ca-
mariñas, as guerrillas napoleó-
nicas ou a chegadas de empre-
sarios cataláns relacionados
coa salgadura.

CAZAR LOBOS A CARÓN DO MAR. No
monte Pena Maior, nas proxi-
midades da praia de Area Lon-
ga (Camariñas), consérvase un
dos poucos exemplos de foxos
de lobos construídos á beira do
mar de Galiza. Este tipo de edifi-
cacións foron ideadas durante
séculos por campesiños e gan-

deiros para dar caza aos lobos
que supuñan unha ameaza pa-
ra as súas reses. O método em-
pregado consistía en conducir
os animais, espantándoos con
berros e ruídos, cara a entrada
dos dous muros converxentes
que forman o foxo. No caso de
Area Longa, no punto onde se
tocaban os murallóns fíxose un
foxo profundo, onde caía o lo-
bo, e onde se remataba a pedra-
das ou con paus.

O foxo de Camariñas reha-
bilitouse recentemente, aínda
que o proceso non foi de todo
respectuoso coas técnicas e os
materiais inicialmente empre-
gados para levantalo.

RAPA DAS BESTAS. Ademais do
aproveitamento forestal reali-
zado polas comunidades de
montes e os parques eólicos,
os montes de Vimianzo, están
a ser explotados como espazo
de lecer e deportivo. Neste sen-
tido, dende 1998 celébrase, no
Campo da Areosa, a denomi-
nada Rapa das Bestas de Vi-
mianzo. Esta festa equina, que
está organizada pola Asocia-
ción Monte Faro de Vimianzo
e ten lugar a mediados de xullo,
xa está a se consolidar dentro
do calendario galego de curros.

O ALEMÁN DE CAMELLE. Falar de
Camariñas é deterse tamén en
Camelle, a parroquia que moi-
tos recordarán, especialmente
despois do Prestige, por ser o
lugar escollido por Manfred,
Man, para pasar o resto da súa
vida. Este alemán, que os me-
dios mostraron durante a ca-
tástrofe de 2002 como un ho-
me delgado e case espido, ins-
talouse nunha cabana entre as
rochas e realizou numerosas
esculturas con pedras e outros
materiais recollidos das praias.

Ao pouco do afundimento do
Prestige, o 28 de decembro de
2002, morreu. 

O pasado mes de decembro,
e tras seis meses de xestións bu-
rocráticas, constituíase definiti-

vamente a Fundación Man,
que persegue a protección e di-
vulgación do legado deixado
polo artista alemán.

RUTA A PÉ POR CAMARIÑAS. Unha
das rutas que recomendan os
autores deste volume por ser
“unha das máis completas e
interesantes da Costa da Morte
e das máis fermosas de Galiza”
percorre a costa de Camariñas.
O roteiro (sinalizado), cunha
lonxitude de 22 quilómetros,
comeza no Castelo do Sobera-
no e remata en Santa Mariña,
no Miradoiro do Alto da Gruta.
Ao longo do percorrido pásase
por Cabo Vilán, Cabo Tosto e
pola Praia e dunas do Trece.
Tamén se poden ver a mámoa
de Reira e o foxo do lobo na caí-
da do monte da Pena Maior.�

Foxo do lobo en Pena Maior. 

O tímpano de Santiago de Cereixo representa a translación do corpo do apóstolo.

O Catastro de Ensenada xa dá
conta, en 1753, da existencia
na marxe dereita do río Gran-
de, na parroquia de Salto no
concello de Vimianzo, do
conxunto de muíños e batáns
de Mosquetín. Os batáns eran
unhas máquinas artesanais,
situadas nos ríos, para mazar
os tecidos de la. Os panos, un-
ha vez elaborados, colocában-
se en pías con auga onde eran
golpeados polos mazos para
estreitar, enlear as febras e
darlles corpo e suavidade.

Hai máis de cincuenta
anos que o seu uso esmore-

ceu arrastrando, ao tempo, a
moitos dos exemplares que
existían en Galiza ao aban-
dono ou ao seu deterioro ab-
soluto. No caso do conxunto
de Mosquetín, levouse a ca-
bo hai uns anos un progra-
ma de recuperación e reha-
bilitación e, hoxe en día, po-
de visitarse como museo et-
nográfico.

Os batáns de Vimianzo,
datados no século XVIII, “de-
beron ser os derradeiros ba-
táns tradicionais en funcio-
namento de Galiza”, segun-
do destaca Lema Suárez nun

dos seus traballos bibliográfi-
cos sobre o tema “pois aínda
por 1966 atendían algún que
outro encargo”. 

Pero estes non son os úni-
cos exemplos de trebellos
ideados para sacarlle partido
a auga. Por todo o concello e
por toda a comarca consér-
vanse toda unha serie de
muíños espallados polos ríos
que recorren o territorio.
Ademais, na desembocadura
do Carnés, pode verse o muí-
ño de maré construído no sé-
culo XVII polos señores das
Torres do Cereixo.�

Os últimos batáns 
O conxunto de Mosquetín está formado por sete muíños e tres batáns. Actualmente acolle un museo etnográfico.

Entre palillos 
No concello de Camariñas, e en
toda a comarca, hai máis de 2.000
mulleres adicadas á palillar, unha
actividade artesanal importada
dos Países Baixos no século XVI e
que hoxe se converteu nunha im-
portante fonte de recursos e
atractivo turístico da zona.

En 1996 abriuse o Museo do
Encaixe de Camariñas. A iniciativa
municipal de crear esta entidade
museográficapersegue o coñece-
mento e difusión desta práctica,
recuperar pezas antigas e deseños
empregados tradicionalmente na
zona e estabelecer un centro de in-
vestigación , documentación e
consulta sobre o encaixe.

Ademais, dende 1981 vénse
celebrando a Mostra do Encaixe
de Camariñas durante a Semana
Santa (declarada de Interese Tu-
rístico de Galicia), que persegue
dinamizar o sector do encaixe,
propiciando o uso destes tecidos
máis alá do enxoval doméstico
potenciando a súa inclusión no
sector da moda.�

>>>
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‘‘CCego sen a luz de
amor que fai
eternas todas as
vidas, fun como

un home. Condenado a cami-
ñar por areais, entre refachos
de vento que trasmudan. To-
pei e gocei como un pecado
místico a mudanza das formas
e o fluír do tempo... enlazar for-
mas contrarias, os movemen-
tos contrarios, e o instante que
pasa e o que anuncia”. Con es-
tas palabras de Ramón María
del Valle In-
clán, extraídas
de A lámpada
marabillosa,
ábrese a ex-
posición Lu-
grís, viaxe ao
m u n d o  d e
Ulyses Fingal,
que acolle até
o 22 de febrei-
ro o Museo
Quiñones de
León, de Vigo.

Inaugura-
da o pasado
23 de decembro, coincidindo
co 25 aniversario da morte de
Urbano Lugrís e dentro dos ac-
tos de celebración do centena-
rio do seu nacemento, a mos-
tra ten unha formulación pou-
co convencional. Máis alá
dunha antolóxica ou un perco-
rrido lineal pola produción do
pintor, os comisarios Xoan
Manuel Monterroso e Xosé Ló-
pez Vázquez fixeron virar o
proxecto expositivo ao redor
dun só cadro, A habitación do
vello mariño, pertencente aos
fondos do propio museo.

“Como unha sorte de testa-
mento vital, este cadro explica
a obra e a vida de Lugrís”, des-
taca Monterroso, “nel están to-
dos os símbolos que marcaron

dilema, que recollería tamén o
cristianismo, entre o ben e o
mal, unha constante dialéctica
de parte da pintura europea,
tamén se pronunciou o pintor
coruñés.

OBRA INÉDITA E AUSENCIAS. Na es-
colma de obras expostas asina-
das por Lugrís, onde que figu-
ran Misterios do mar ou Enig-

ma medusa, tópanse algúns
debuxos inéditos. “Hai un par
de debuxos”, explica Monte-
rroso, “que foran reproducidos
no catálogo da proposta expo-
sitiva de Caixa Galicia pero que
nunca se amosaran ao públi-
co”. Monterroso sinala ade-
mais que inicialmente estaba
prevista a presenza do cadro O
anticuario do Porto, outra das

grandes obras de Lugrís, pero,
finalmente, non puido estar.

A exposición está conforma-
da por obras procedentes dos
fondos do Museo Quiñones de
León, do Museo de Pontevedra,
da Fundación Caixa Galicia, da
colección Carlos Vilas, do Mu-
seo Massó, da USC, do Museo
de Belas Artes e a colección
Puertas Mosquera.�

o seu universo particular”. Ao
seu ver, A habitación do vello
mariño é máis alá dunha sin-
xela acumulación de obxectos
dispostos sen orden nin con-
certo, “un retrato completo e
complexo de Urbano Lugrís-
Ulyses Fingal. Un retrato sen
retratado”.

Ao redor desta obra viran
todos os demais cadros e ob-
xectos presentados, non todos
asinados por Urbano Lugrís,
cos que se quere achegar ao es-
pectador á obra do pintor, pero
tamén poñela en relación coa
historia da arte en Europa, os

xeitos de re-
tratar a reali-
dade e refle-
xionar sobre a
memoria dos
obxectos.
Inclúe ade-
mais unha re-
presentación
e n  t r e s  d i -
mensións do
cadro central,
no que se pre-
sentan todos
os elementos
retratados por

Lugrís, dende cartas náuticas,
fanais e outros útiles de nave-
gación, até papagaios diseca-
dos. Con esta escenografía per-
séguese que “o espectador se-
xa consciente de que os obxec-
tos falan en primeira persoa
das lembranzas, anhelos, ex-
periencias e desexos do pintor,
convertido en Ulyses Fingal”. 

O DILEMA DE HÉRCULES. Tamén se
presta atención na mostra ao
tratamento que Lugrís lle deu
na súa obra ao mito de Hércu-
les. Na tradición clásica Hércu-
les debe decidir se avanza por
un camiño pedregoso e duro,
que é o do éxito ou se o fai por
unha senda sinxela e amena
que é a do vicio. Ao redor deste

A escenografía de Lugrís
O Museo Quiñones de Leónde Vigo propón
unha viaxe ao universo pictórico de Urbano
Lugrís nunha mostra que se artella
ao redor de A habitación do vello mariño,
unha das súas obras máis significativas

ANOSATERRA
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OS MUNDOS QUE A ARTE IMAXINA

O enigma das medusas. 

Mariña surrealista e [á esquerda] Sen título.
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Recreación do ambiente d’A habitación do vello mariño. 

De ruta
polos espazos
vigueses
do pintor
Como complemento á ex-
posición, o Museo Quiño-
nes de León e a Concellaría
de Turismo e Comercio te-
ñen en marcha diversas
actividades paralelas. Un-
ha delas é a ruta “Tras os
pasos de Urbano Lugrís”,
que percorre diversos es-
pazos da cidade viguesa
vinculados á vida e a obra
do pintor. Así, guiada por
unha monitora especiali-
zada, a ruta traslada aos es-
pectadores pola Porta do
Sol, o Berbés e o porto. 

Ademais, a semana pre-
via á clausura da mostra,
porase en marcha o ciclo
de conferencias ‘En torno
a Urbano Lugrís’ na Casa
Galega da Cultura, na que
diversos especialistas, en-
tre eles os comisarios da
mostra, abordarán a vida e
a obra do coruñés.�

Pintor, poeta, ilustrador e esce-
nógrafo, Urbano Lugrís (A Co-
ruña 1908- Vigo 1973) é un dos
artistas plásticos fundamentais
do século XX galego. Fillo da
pianista Concepción González
Varela e de Manuel Lugrís Frei-
re, Urbano Lugrís creou a través
da súa obra un persoal universo
iconográfico que xira obsesiva-
mente ao redor do mar.

Treboadas, vendavais, sere-
as, pazos, medusas, mostra da
relixiosidade campesiñas...
Moitos son os elementos reco-
rrentes que configuran esta ico-
nografía lugrisiana, que se en-
choupan ademais do realismo
máxico, o romanticismo, as
vangardas e a estética kitsch. 

Até a década dos 40, época
na que se traslada a Vigo, o seu
labor como pintor e escritor non
comezaría a despuntar colabo-
rando con El Puebo Gallego.
Nesta publicación emprega por
vez primeira o pseudónimo de
Ulyses Fingal, en clara alusión
ao heroe clásico e dúas das loca-
lidades nas que se pescaba ba-
lea en Galiza (Fisterra e Ortegal). 

Será neses anos cando de-
senvolve a súa predilección
pola temática mariña e a ver-
tente surrealista, sendo a má-
xima expresión A habitación
do vello mariñeiro (1946), e
Anticuario de Porto(1946).

Na década dos 50 desen-

volve a súa faceta literaria na
Coruña en Vida Gallega,
Atlántida e publica o poema-
rio Homenaxe a Xulio Verne e
Mensaxe a Manuel Antonio.

Como moitos artistas que se
quedaron no exilio interior du-
rante o franquismo, Lugrís viu-

se na obriga de reinventar a súa
pintura dende o illamento ma-
terial existente na España dos
40 e 50.

A importancia de Lugrís ra-
dica, ao ver de Monterroso na
“súa singularidade dentro da
arte galega”. “Representa a con-
tinuidade da vida do surrealis-
mo, que foi realmente a vangar-
da que sobreviviu até a actuali-
dade”. Curiosamente, esa sin-
gularidade á que se refire o co-
misario da mostra provocou
que a súa arte non deixase her-
deiros. “O universo de Lugrís é
tan particular que era practica-
mente imposíbel que deixase
seguidores, pero ese é precisa-
mente o seu gran mérito”. 

“É un home fóra do seu tem-
po”, comenta, “está facendo al-
go moitos anos despois de que
se empezara, por iso, o seu, é un
surrealismo tan especial”. “Lu-
grís ademais de pintor é un gran
literato e un gran debuxante,
pero, se se analiza ben a súa
obra pode converterse nun gran
teórico e un profundo coñece-
dor da pintura europea”.�

Un surrealismo fóra do seu tempo
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Madrid Fusión,
o futuro
da cociña
A capital do Estado celebra es-
tes días o sétimo cume interna-
cional de gastronomía ‘Madrid
Fusión’, unha cita obrigatoria
para todos os profesionais da
hostalería que queiran estar ao
día. A reunión ten como tema
de fondo o futuro da cociña e
servirá para dar a coñecer as no-
vas tendencias e a creatividade
culinaria con demostracións,
debates e presentacións. 

Cociñeiros con conciencia
medioambiental, englobados
dentro de correntes naturalistas
e pautas gastronómicas asocia-
das ao reino vexetal; modelos
de negocio en tempos de crise
como os gastrobares e ‘Small
plates’; e a unión de ciencia e

res, de Casa Alongos. O  colecti-
vo de produtores A Hortiña da
Ponte impartirá un obradoiro
sobre aproveitamento do bos-
que e a fabricación de marme-
ladas ecolóxicas. 

A axenda inclúe unha de-
gustacións e unha mostra de
produtos procedentes da agri-
cultura ecolóxica. 

As conferencias están pre-
vistas entre as 10h00 e as 13h00
e entre as 16h00 e as 17h30. A
mostra de produtos ecolóxicos
abrirá todo o día.�

Eva Estévez
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PARTICIPAR.

Agricultura
de sempre
nos mercados
de hoxe

O Concello de Pontevedra or-
ganiza, o 24 de xaneiro, no Ca-
fé Moderno unha xornada
que, baixo o título “Agricultu-
ra de sempre nos mercados de
hoxe”, amosará a actualidade

e vixencia da agricultura eco-
lóxica. A través da testemuña
de persoas adicadas profesio-
nalmente á agricultura sus-
tentábel, a xornada dará conta
da produción responsábel, a
elaboración de conservas ve-
xetais,  e experiencias de co-
mercialización e produción. 

Está prevista a participación
de Xosé Lois Lamazares de Da-
veiga; Cándido Martínez, de
Alimentos Amorodo; Bernardo
Varela, da Escola Silvopastoril
O Rexo; Xosé Luís Carrera, de
Arqueixal; e Concepción Casa-

cociña, o chamado I+D+G, se-
rán protagonistas nesta feira na
que, nesta ocasión, ten como
país invitado a México.

Madrid Fusión 09 conta, ta-
mén, con participación galega
da man de sete cociñeiros de re-
nome na nosa terra: Xosé Can-
nas (restaurante Pepe Vieira, de
Sanxenxo);  Pepe Solla (de Casa
Solla, de Poio); Marcelo Tejedor
(de Casa Marcelo, de Santiago);
Iago Castrillón (do Ácio, de San-
tiago); Xesús Evia e Ana Gago
(de Casa Pardo, da Coruña); e
Xan Cruxeiras e Beatriz Sotelo
(da Estación, de Cambre). To-
dos eles promocionarán os pro-
dutos galegos dando a coñecer
novas técnicas de elaboración e
preparación ante un público
profesional e selecto.

Madrid Fusión 09 reunirá
aos 70 mellores chefs do plane-
ta, 400 xornalistas nacionais e
160 estranxeiros, contará con
130 expositores e 7.200 persoas
acreditadas.�

Eva Estévez

viaxar.comer.mercar
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de texturas artificiais, é de sau-
dar que aínda en Galiza moi-
tos restauradores aposten po-
la sinerxia produto-prezo-ser-
vizo-amabilidade. O esforzo

sempre é correspondido por
unha clientela fiel que non fai
senón publicitar o seu rigor
culinario.�

Xosé Rey
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BENCOMER.

Cociñar
na mesa

Parrillada San Blas
San Brais, Salcedo (Pontevedra).

Teléfono 986 846 419.

Prezo medio p/p: 25 euros.

Carne e fogo. Tenreira e boi da
mellor calidade cociñados do
xeito máis sinxelo: un golpe
forte no quente da brasa e axi-
ña á mesa en talladas para que
cada comensal remate de fa-
celo ao seu gusto. Este é o se-
gredo da “Parrillada San Blas”,
un local dos que medran co
boca á boca e que mantén un-
ha excelente relación calida-
de-prezo.

Os moitos clientes que aco-
den diariamente a este restau-
rante están seguros do que
fan. Non hai lugar a sorpresas
nin a enganos. A maiores das
carnes o comensal pode sabo-
rear mariscos frescos, com-
pletas ensaladas, saborosos
chourizos criollos e tamén so-
bremesas caseiras. Un menú
elemental que o padal recoñe-
ce e sente dende o primeiro
bocado. Sabores primarios
que todos temos rexistrados
no fondo da memoria, pois
son sabores que sabemos no-
sos.

En tempo do fast food, da
comida conxelada, do micro-
ondas e de experimentación

Alanda
Adega Quinta da Muradella.

Godello e treixadura.

D.O Monterrei.

Viño elaborado con godello e
treixadura, noutras anadas ta-
mén con dona branca e mons-
truosa, que agora mesmo ten
unhas virtudes que lle aseguran
unha longa vida por diante e
unha evolución que só pode-
mos aventurar, é que son a van-
garda!, e non hai referencias
dun viño branco de Monterrei,
e doutras denominacións, que
vaia lonxe no tempo, se o deixá-
semos. Hoxe só é unha sombra
do que garda para o futuro:
dous, tres, cecais cinco anos,
seguro que Xosé Lois Mateo se-
guirá a súa evolución con mi-
mo e paciencia, coma todo o
que fai este viticultor, exemplo
de honestidade e humildade.
Nestes momentos pasa pola
boca cunha densidade e un-
tuosidade, e frescor, e cun post-
gusto saboroso e longo que nos
fai recordar un Borgoña nos
primeiros anos. Para apreciar
os seus aromas temos que es-
perar... e vai aparecendo com-
binando cremosidade, flor e es-
pecias, herbas aromáticas e
froita branca. O seus brillantes
pallizos asegurarían, tamén, os
prognósticos de lonxevidade.�

Antonio Portela

VIÑOTECA.

Alanda

A semana pasada celebrouse a
Gala da Hostalaría e o Turismo
de Galicia organizada polo pe-
riódico Hostalaría Galega, Tu-
rismo e Gastronomía e a Aso-
ciación de Xornalistas de Turis-
mo AGAXET, no apartado de
produtos foron premiados o
fato de viños galegos das ade-
gas Forjas del Salnés, de Rodri-
go Méndez; Quinta da Mura-
della, de Xosé Lois Mateo; Guí-
maro, de Pedro Rodríguez e Al-
gueira, de Fernando Algueira,
cun nexo entre elas chamado
Raúl Pérez. Premio merecido
non polo feito de seren viños
superpuntuados na guía do
gurú Robert Parker o ano pasa-
do –que no seu caso ten un
plus coas outras guías por aí
andantes– senón polo feito de
actuar como lévedo natural
que provoca no resto dos de-
pósitos mentais das súas res-
pectivas denominacións ferve-
duras neuronais que darán ori-
xe a unha cohorte de viños, al-
gúns simples imitacións, se tal
for posíbel, outros coas súas
características persoais, pero
en definitiva un bulir necesario
e esperanzador para os viños
galegos e as súas castes.
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O ano pasado fora instituido polo

concello de Sada como o dos Ir-

máns Suárez Picallo, fillos da vila

das Mariñas. Ao tempo que se le-

varon a termo numerosos actos de

achegamento á súa figura, ade-

máis do traslado dos restos de Ra-

món desde o cemiterio da Chaca-

rita, montouse unha completa ex-

posición sobre as súas figuras,

obra e vida. A mostra visita nestes

días Ferrol, donde se pode visitar

no Ateneo Ferrolán.

Ramón Suárez Picallo, falecido

en 1964 en Bos Aires, foi un xorna-

lista e político galeguista, formado

na emigración arxentina, e  dipu-

tado ás cortes republicanas pri-

meiro pola sección agrarista da

ORGA e logo pola Frente Popular,

como membro do Partido Gale-

guista. Fundador deste, e princi-

pal imaxe pública do partido

xunto a  Castelao, foi , entre moi-

tas labores xornalísticas, director

de A Nosa Terrapor un tempo.

O seu irmán Antón, tamén xor-

nalista e dirixente agrarista, foi pa-

seadoen Sada no ano 36.

A exposición  está composta

por 10 paneis biográficos, seis de-

dicados ás 3 grandes etapas vitais

de Ramón (a infancia e a emigra-

ción a Arxentina, a II República e a

Guerra Civil e o exilio), dous nos

que se reflicte a súa relación emo-

cional coa súa Sada natal e outros

dous nos que se recolle a biografía

do seu irmán Xoan Antón.

A exposición Irmáns Suárez Picallo

está exposta no Ateneo ferrolán, Fe-

rrol, até o 30 deste mes.

Coordenado por Gonzalo Vilas

23.00 h. After Hours
Os Netos, Marie-Paule Jeune-
homme, 2008.59´. Vídeo. Presenta-
ción coapresenza da súa directora.
Entrada gratuíta.
Sabádo 24
Primeiras películas francesas 2007
18.00 h.  Tout est pardonné,Mia
Hansen-Love, 2007.105´. Subtítulos
en castelán.
Joana Hadjithomas e Khalil Joreige:
20.30 h. Ramad (2003), Le film
perdu (2003), 68´. Vídeo. Subtítulos

25, ás 18:00, no Pazo da Cultura.
¬MÚSICA. No Reply. Concerto
deste grupo para este sábado 24, ás
23:00, na Sala A Reserva.

CERVO
¬MÚSICA. Snatch. A diversidade de
estilos,dentro do amplo abanico da
mùsica negra (rock clàsico, blues,
reggae, soul, funk, pop...) conforma
as características deste grupo de
Santiago, de potente voz feminina. O
venres 23, ás00:00, no  Pub o Muíño.

CEDEIRA
¬TEATRO. E ti quen vés sendo?.
Que pasaría se, de súpeto, alguén
igualiño a ti ocupase o teu lugar na
vida?. Polo grupo Talía Teatro. O
sábado 24, ás 20:00, no Auditorio
Municipal.

A CORUÑA
¬ CINE. Le promeneur du
Champs de Mars. Filme francés
de  Robert Guediguian (2004). Un
incisivo retrato do presidente Mite-
rrand.  O  xoves 22, ás 20:30; venres
23, ás 20:30 e 23:00 (esta, gratuita) e o
sábado 24, ás17:15 e 20:15 . Entradas
a 3/2 euros, Sala Fernando Rey, do Fo-
rum Metropolitano.
¬ CINE. Garage. Filme irlandésde
Lenny Abrahamson (2007). O  xoves
22, ás 20:15,  venres 23, ás 20:15 e
22:45 (esta, gratuita) e o sábado 24,

ás17:30 e 20:30. Entradas a 3/2 eu-
ros, na Sala Marilyn, do Forum Metro-
politano.
¬ CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 22
David Lean
20.30 h. A ponte sobre o río Kwai
(1957) 160 .́ Subtítulos en galego.
Venres 23
Primeiras películas francesas 2007
20.30 h. Tout est pardonné,Mia Han-
sen-Love, 2007.105´. Subtítulos en
castelán.

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.

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.

AS PONTES
¬TEATRO. Os músicos de Bre-
nes  . Obra infantil baseada na fá-
bula dos Irmáns Grimm, polo grupo
Búho y Maravillas. O domingo 25, ás
18:00, no Cine Alovi.

BOIRO
¬TEATRO. O Clube da calceta.
Seis mulleres moi diferentes entre si
acoden a clases de calceta, un lugar
onde converxen as súas frustracións
pero, tamén, un lugar onde toman
conciencia da súa situación. Polo
grupo Teatro do Morcego, este
venres 23, ás 21:00, na Casa da Cul-
tura Ramón Martínez López.

BUEU
¬EXPO. Historia da navega-
ción. 90 modelos ( barcos fenicios,
gregos, a vela ou motor). Mostra
permanente no Museo Massó.
¬MÚSICA. Zia + Pacífico. O
grupo madrileño Zia leva a cabo
unha mini xira por terras galegas
acompañados polos vigueses Pa-
cífico.O domingo 25, ás 20:00, na
Sala Aturuxo.

CARBALLIÑO
¬TEATRO. Tristán, cara de
can. A Compañía do Elefante
Elegante presenta este espectá-
culo cunha traballada técnica que
lembra ao estilo dos debuxos ani-
mados. O venres 23, ás 19:00, no
Auditorio Municipal.

CAMBADOS
¬TEATRO. Un agasallo para
Xaquín. Polo grupo Os Moni-
creques de Kukas,  teatro para os
máis novos/as, o domingo 25, ás
18:00, no Auditorio Municipal da
Xuventude.

CANGAS
¬MÚSICA. Álvaro Muras . O gui-
tarrista galego vai estar este venres
23, ás 23:00, na Salason.

CARBALLO
¬TEATRO. Ilusións Máxicas
2009. Espectáculo de maxia
polo Mago Xacobe. O domingo

O actor francésMichel Bouquet
no papel dun ancián Miterrand, no

filme Le promeneur dus champs de

Mars, que se proxecta na Coruña.

Lembrando 
os irmáns 
Suárez Picallo

Escena de Un agasallo para Xaquín, obra de títeres representada en Cambados..

Ramón Suárez Picallo.

¬ ARTE/FOTO
Manuel Facal, 
retrospectiva

A exposición, organizada por Cai-
xanova, realiza un completo re-
paso á obra de Facal a través de 62
obras que arrincan nos anos 70 e
chegan ás súas últimas creacións,
deténdose naquelas etapas máis
significativas: as esculturas de te-
cidos, as composicións cargadas
dun informalismo expresivo de
gran forza, os gravados, os cosidos
ou os libros. Toda unha traxectoria
caracterizada pola coherencia
creativa, a personalidade in-
quieta, o dominio técnico e uns
resultados tan potentes como in-
quietantes e intensos.

Manuel Facal Ponte nace no
municipio coruñés de Carballo
en 1943. Cun gran espírito inves-
tigador, sempre na máis estrita
vangarda, o seu percorrido crea-
tivo está moi afastado da lineali-
dad, mesmo en materia de ex-
presión, xa que cultivou diversos
campos até destacar, sobre todo,
como gravador.

Nun inicio, o seu debuxo inspi-

rase en mestres como Picasso,
Dalíou Urbano Lugrís. A media-
dos dos 70 trasládase a Barcelona,
entregándose a parcelas como o
deseño gráfico e téxtil. A súa dedi-
cación ao gravado empeza du-
rante a súa estancia en Londres, ta-
mén nesta década. Irá logo a Gre-
cia, Turquía e Italia. Coñece Nova
York, onde aprofonda en novos
modos de expresión. O seu domi-
nio das técnicas do gravado lévano
a realizar obras para grandes artis-
tas, entre eles Miró. Fai excelentes

cartafoles de gravados sobre Ro-
salía de Castro, Álvaro Cun-
queiro e outros escritores galegos.

Forma parte do movemento
Atlántica, nos anos 80. Decide
instalarse nunha aldea da serra
malagueña en 1987, aínda que
as súas viaxes ao país son fre-
cuentes, alternándoos coas súas
habituais escapadase exposi-
cións internacionais.

No Centro Social Caixanova, Ou-
rense, até o 15 defebreiro.

Manuel Facal, Monte Alto
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en galego.
Luns 26 
Primeiras películas francesas 2007
20.30 h. 7 ans, Jean-Pascal Hattu,
2007.86 .́ Subtítulos en castelán.
Martes 27
Joana Hadjithomas e Khalil Joreige:
20.30 h. Khiam (2000-2008), 105 .́ Ví-
deo. Subtítulos en galego.
Mércores 28 
David Lean
20.30 h. Madeleine(1950), 114´. Sub-
títulos en castelán.
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 coñecer,
respectar e protexer a biodiversidade
do planeta no que vivimos. Para iso
exhíbense as especies representati-
vas da fauna de diferentes zonas do
planeta.Até o 3 de marzo,  na Domus.
¬EXPO.Fotógrafos da Natu-
reza 2009. Un ano máis, Caixa-
nova presenta no Aquarium Finiste-
rrae, e por primeira vez en España,
esta exposición de fotografías de
natureza, unha das máis consolida-
das internacionalmente.
¬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. Cara-
més, até o 15 de febreiro na Casa
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 fotografías.
Até fins de mes, na Casa Museo Casa-
res 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
de 2009. Na Fundación  Barrié de la
Maza.
¬EXPO.A sombra habitada. Ex-
posición de artes plásticas e visuais,
onde cohabitan e se interrelacionan
distintos soportes artísticos, obra do
vasco José Luis Raymond. Até o 28
de febreiro/09, no Museo de Arte Con-
temporánea Unión Fenosa (MACUF).
¬MÚSICA. Concerto Solidario
Uganda. Organizado polo grupo
solidario  Equus Zebra, actuarán as
Bandas xuvenil e sinfónica e Or-
questra Xuvenil do Conservatorio
Profesional de Música. O xoves 22, ás
20:00, entradas a 6 euros, noTeatro
Rosalía de Castro.

¬MÚSICA.Zia + Pacífico.O grupo
madrileño Zia leva a cabo unha mini
xira por terras galegas acompañados
polos vigueses Pacífico. Empezan
este xoves 22, ás 21:00, entrada a 10
euros, no Playa Club.
¬MÚSICA. Los Mecánicos. Tres
rockeiros que simultanean con ou-
tros coñecidos grupos. O  xoves 22, ás
23:00, no Garufa. E o sábado 24, ás
23:00, Tangazz, tres músicos profe-
sionais de coñecida traxectoria nos
circuítos musicais galegos.
¬MÚSICA.Swingpool. Grupo nado
en Santiago froito do contacto entre
tres músicos de ampla experiencia
que xa coincidiran con anterioridade
noutras formacións. O  venres 23, ás
23:00, noJazz Vides.
¬MÚSICA. Luar na Lubre.  O
grupo coruñés gravará estes concer-
tos para o seu novo CD-DVD Ao vivo,
que sairá este ano. O concerto conta
con artistas invitados como Luz Ca-
sal, Diana Navarro e Pedro Guerra
interpretando algúns dos temas clá-
sicos do grupo. Amplíase a data para
o xoves 22, e o venres 23 xa previsto,
ambos días ás 20:30, entradas entre
10 e 12 euros, no Teatro Colón.
¬MÚSICA. O oído contemporá-
neo. Cada unha das sesións deste ci-
clo musical inclúe unha interpreta-
ción duns 45 minutos, que se vai in-
tercalando cos comentarios do
director do ciclo e os seus colabora-
dores. Este domingo 25, ás 12:30, Lu-
ciano Berio (Delacoru Ensemble).
No MACUF.
¬MÚSICA.Iberojazz. Esta edición
do certame desenvólvese até o día
31en teatros e clubes da cidade.  
Agustín Carbonell El Bola e Jorge
Pardoestarán resentando o seu disco
Desvaríos, este  venres 23 , ás 21: 00,
entradas a 6, 7, 9 e 13 euros, no Teatro
Rosalía de Castro.
Ese mesmo día, ás 23:00, actuación
de Ángeles Dorrío Quartet,ás 23:00,

entrada gratis, no Pub Garufa.
E o vindeiro xoves 29, ás 21:00, van
estar o Combo do ESMAE(Escola
Superior de Música e Artes do Es-
pectáculo de Oporto) e o Combo
do CSM Coruña(Conservatorio Su-
perior de Música da Coruña). En-
trada gratuíta ata completar afora-
mento. No Forum Metropolitano.
¬TEATRO. Cosmética do ini-
migo. Os homes son o que mos-
tran e son tamén aquilo que ocul-
tan. Estes son os presupostos sobre
os que a prolífica novelista belga
Amélie Nothomb asentou esta
obra, interpretada por José Pedro
Carrión e Jesús Castejón, da com-
pañía Concha Busto. O sábado 24
e domingo 25, ás 20:30, entradas
de 13 a 6 euros, noTeatro Rosalía de
Castro.
¬TEATRO. A preguiza. Manolo es-
perta un luns e decide non ir traba-
llar: ten preguiza....Pola compañía
Teatro del Andamio. O sábado 24,
ás 20:30, e domingo 25, ás 19:00, en-
tradas de 5 a 3 euros, noFórum Me-
tropolitano.

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 23 ao do-
mingo 25, ás 18:00.

FERROL
¬CINE.Ciclo cine documental.
Proxéctase o filme En construc-
ción, deJ osé Luis Guerin (2001),
este martes 27, ás 19:00 , entrada de
balde, no Ateneo Ferrolán.
¬EXPO.Urza. Exposición de pintu-
ras do artista  Javier Meléndez,
Urza. Até o 31 de xaneiro, na Galería
Sargadelos.

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

O grupoLuar na Lubre aprovei-
tará os seus concertos da Coruña do
xoves e venres para grabar en di-
recto un novo disco da formación.

Elliot Murphy
Elliott James Murphy, nado en
Long Island, Nobva Iorque en
1943, é un polifacético artista
americano radicado dende hai
anos en París. Fillo do empresario
que rexentaba o famoso show
Aquashow, este foi tamén o
nome do primeiro disco de
Elliott,editado por Polydor en no-
vembro de 1973. A resposta da
crítica foi sobresaliente e inme-
diata, e os artigos sobre o disco
encheron revistas da calidade de
Rolling Stone, Newsweek, New
Yorker... A súa música non dei-
xaba de picarse en todas as ra-
dios e de emitirse na televisión,
chegando a ser considerado
como o novo Dylan, ou o novo
Lou Reed ou o novo F. Scott Fitz-
gerald dorock’nroll.

Pero como moitos outros no-
vos artistas Elliott Murphy non
quería ser encasillado en ningún
papel nin ser o novo ninguén. Él
simplemente quería ser, e así per-
maneceu durante os últimos
vinte e cinco anos, como un can-
tautor orixinal, un cantante com-
pulsivo e un guitarrista de ta-
lento; un músico dedicado que
viaxa e que permanece inamovi-
ble na súa extraordinaria e per-
soal visión musical ao longo de
17 álbums.

A xa clásicos Lost Generation e
Night Lights editáronse con RCA
en 1975 e 1976 respectivamente.
A estes discos seguiríalles A Story
From America, editado por Co-
lumbia en 1977. En 1980 Murphy
edita un Ep de seis cancións. Dife-
rentes problemas coas discográ-
ficas lévanlle a trasladarse a Eu-
ropa e fundar o seu propio selo.

Así edita os seus discos, Murph
The Surf (1982), Party Girls/Broken
Poets (1984 e nomeado como

mellor disco nos New Tork Music
Awards) e en 1986 Milwaukee,
producido polo ex Talking Heads
Jerry Harrison, seguido de
Change Will Come e Hot Point, no
que contaría coa colaboración
especial de Chris Speeding á
guitarra e editado en 1989.

Murphy volve a París en 1990, e
edita un compacto cargado de
vinte e catro intensas e persoais
cancións . Interesado en retomar o
son dos seus primeiros traballos,
edita tres impresionantes antolo-
xías tituladas Paris/New York, Dia-
monds By The Yarde a máis recente
Going Through Something 78-92.

En 1995, no disco Selling The
Gold, Murphy presenta á súa
nova e impresinante nova forma-
ción: Andy Newmark (Roxy Mu-
sic) na batería; Chucho Merchan
(Eurythmics) ao baixo; Luís Jar-
dim  (Rolling Stones) nas percu-
sións e invitados especiais como
Bruce Springsteen e The Vio-
lent Femmes.

O disco Beauregard (1998)
marca un regreso ao son acústico
e íntimo, e é quizá o seu álbum
máis provocativo e lírico até a
data con cancións de conto
como Sonny, Small Room, So-
mebodies Anniversary ou
Hard-Core.

En 2000 edita un impresio-
nante álbum en directo e en
2002 volve ao estudo co disco
Soul Surfing no que fai un repaso
ao seu clásico estilo musical.

Murphy vive en París coa súa
dona francesa, viaxando constan-
temente, en solitario e coa súa
banda. Á parte da súa carreira mu-
sical editou unha serie de contos e
a novela (Cold and Electric).

Do xoves 15 ao 31 de xaneiro, di-

versos locais d’A Coruña.

¬ MÚSICA

Elliot Murphy na portada dun dos seus últimos traballos discográficos.

Os membros do grupo Los Mecánicos, que actúan n’A Coruña esta semana.

Guieiro 1343 maqueta  20/1/09  20:52  Página 3



GUIEIRO.50. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

PONTEVEDRA
¬CINE. Il Gattopardo. Un dos fil-
mes máis clásicos e premiados de
Luchino Visconti, no que Don Fa-
brizi (Burt Lancaster), Príncipe de
Salina, ve alterada a súa vida e a da
súa familia cando as tropas de Gari-
baldi invaden Sicilia.. Será o vindeiro
mércores 28, ás 19:00, no Cine Club
de Pontevedra.
¬EXPO. Metamorfose.  Dende o
ano 1687 o arquivo histórico provin-
cial sufreu diferentes cambios, ata
chegar á actualidade, que foi recen-
temente inaugurado tras unha úl-
tima reforma. Na súa sede pódese
ver, dende novembro até o 30 de xa-
neiro, as evolucións patrimoniais do
mesmo. No Arquivo Histórico Provin-
cial de Pontevedra,Paseo de Colón, 4.
¬EXPO. Oito_artistas.gal. A
mostra pooderá visitarse dende o
xoves 22. Temáticas, técnicas e for-
matos diversos - vídeo, debuxo, es-
cultura, fotografía, gravado…- con-
forman os traballos de varios/as de
recén titulados en Belas Artes. Na
Sala X (Facultade de Belas Artes).
¬EXPO. Colectiva de Nadal.
Mostra de pintura de diversos/as
autores, que estará pendurada até
o 24 deste mes, na Galería 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).
¬MÚSICA. Música galega de
hoxe. A BMP celebra un concerto
de presentación do seu novo direc-
tor titular, Juan Lois Diéguez. No
concerto, baixo o título A música ga-
lega dos nosos días, poderanse escoi-
tar obras de compositores galegos
novos. Este venres 16, ás 21:00, en-
trada gratuíta, noTeatro Principal.
¬MÚSICA. Debuxos Reanima-
dos. Improvisación e a cara dura
son as características que o propio
grupo pontevedrés destaca dos
seus concertos en directo. As mes-
mas que os teñen levado por multi-
tude de salas do circuito alternativo
e a triunfar en festivais de todo o es-
tado. Este sábado 24, ás 23:00, na
Sala Karma.
¬TEATRO. Kamikaze. A home-
naxe pola morte do Sr. Kamikaze
reúne os seus estraños camaradas
nunha cerimonia que repiten so-
lemnemente cada ano. Obra do
grupo Pista Catro, este xoves 22,
ás 20:30, no Teatro Principal.
¬TEATRO/DANZA. Sara Baras:
Carmen. Sara Baras fuxe dos tópi-
cos que rodearon sempre ao perso-
naxe da cigarreira e monta un es-
pectáculo novo na que prescinde da
música de Bizet e segue estruturas

MELIDE
¬MÚSICA.Harry Navisson
Band. O trío galego estará este
venres, ás 23:00, na sala A Fundación.
¬MÚSICA. Aphonnic. Ogrupo
rock naceu en Vigo no 2001.Este
venres, ás 01:00, noPub Gatos.
¬MÚSICA.Zia + Pacífico.O grupo
madrileño Zia leva a cabo unha
mini xira por terras galegas acompa-
ñados polos vigueses Pacífico. Este
venres, ás 23:00, na Sala 600.

MONFORTE
¬TEATRO. Chicho e a Santa
Compañas.Obra de historias
arrepiantes, ao vello estilo a carón
das lareiras, pola compañía Lambrí-
aca Teatro. O domingo 25,  ás 19:00,
no Edificio Multiusos.

MUROS
¬TEATRO. A orixe dos ghazafel-
hos.Teatro infantil polo grupoGha-
zafelhos, o sábado 24, ás 18:30, no
Centro Cultural e Xuvenil.

NARÓN
¬TEATRO. Ados@dos. Obra da
compañía Uroc Teatro, interpre-
tada por Juan Margallo e Petra
Martínez, que se poderá ver este sá-
bado 24, ás 20:00, Pazo da Cultura.

NOIA
¬TEATRO. Cachai. A obra doa
compañía Miroscopio Perdi-
cións introdúcenos nunha viaxe
que se inicia cando non queda
nada, familia, casa, traballo, saúde
ou afecto. O venres 23, ás 22:00,
no Teatro Coliseo Noela.

NIGRÁN
¬MÚSICA. Mr. Whiz. Mr. Whiz
compón e toca temas de Rocka-

billy e Rock'n'Roll con aires de
Country e aderezados cun toque
de Swing. Osábado 23, ás 23:30, no
Clandestino.
ORDES
¬MÚSICA.Little Albert Boogie
Band. Un grupo coruñés de po-
tente soul e blues. Están este venres
23, ás 23:00, no Pub Badulake . 

OURENSE
¬EXPO. Aberto e saturado.
Obras de Santiago Barreiros e
Jorge Díaz, no Centro Cultural da
Deputación.
¬EXPO. Manuel Facal, retros-
pectiva.A exposición, organizada
por Caixanova, realiza un completo
repaso á obra de Facal a través de 62
obras que arrincan nos anos 70 e
chegan ás súas últimas creacións,
deténdose naquelas etapas máis
significativas. Ate o 15 de febreiro,
noCentro Social Caixanova.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actua-
cións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA.Fabulosos Cubatas
de Fockink Brothers. Eduardo
Hermida (pintor, ilustrador e axita-
dor cultural ferrolán) e Pepe Doré (
ex-Los Doré, músico versátil coru-
ñés) forman os FCFB no ano 2000.  O
venres 23,  ás 21:00, no Café Cultural
Auriense.
¬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 entro Dramático Galego. O venres
23 e sábado 24 , ás 20:30,entradas
de 12 a 6 euros, no Teatro Principal.

aos clásicos Dire Straits. O venres 23,
ás 00:00, no Pub d´Antón Rock Café.
LUGO
¬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.Nocte.  Grupo Metal de
Valladolid. Este venres 23, ás 23:00,
no Club Clavicémbalo. No mesmo
local, o sábado 24 estará o cantautor
Andrés Suárez .
¬MÚSICA.Bruno T. Ford. O mú-
sico alemán afincado en Galiza es-
tará este sábado 24, ás 23:30, na
Sala Babel.
¬MÚSICA.Concerto Sociedad
Filarmónica de Lugo.  Presen-
tarase a Tempada 2008 - 2009, coa
soprano  Marta Arce e Marta Tei-
jido no piano, con obras de: Gluck,
Bellini, Donizetti, Puccini, Toldrá, E.
Halffter, e un longo etcétera de auto-
res. O sábado 24, ás 20:30, no Salón
Rexio do Círculo das Artes.
¬MÚSICA. Uxía Senlle. Máis de
vinte anos de carreira artística con-
vértena nunha das voces máis po-
pulares e valoradas da nosa língua.
Presentao disco Eterno navegar ,
acompañada de Quine (Joaquín
Teles), Xacobe Martínez, Santiago
Cribeiro e Paulo Borges. Dentro da
programación Lubicán. O xoves 22,
ás 21:00, entrada de balde, no Cír-
culo das Artes.

¬EXPO.Irmáns Suárez Picallo.
Exposición  composta por 10 paneis
biográficos, 6 dedicados ás 3 gran-
des etapas vitais de Ramón Suárez
(a infancia e a emigración a Arxen-
tina, a II República e a Guerra Civil e o
exilio), 2 da súa relación coa  Sada
natal e 2 coa biografía do seu irmán
Xohán Antón, galeguista e agra-
rista asasinado no 1936. Até o 30
deste mes, no Ateneo Ferrolán.
¬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. Elliot Murphy. Unha
das lendas vivintes do rock de au-
tor americano, o cantante de
Long Island afincado en París es-
tará en Ferrol este sábado 24, ás
20:30,  entradas entre 9 e 15 eu-
ros, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA.Gaiteiros da Xistra.
Música popular galega nesta actua-
ción, co patrocinio de Caixanova,o
martes 27, ás 10:00 e 12:00 (dirixido
aos colexios), no Teatro Jofre.
¬TEATRO/DANZA. Thomas No-
one Dance. Espectáculo de
danza coa colaboración da Socie-
dade Anónima de Xestión do Xa-
cobeo. O domingo 25, ás19:00, de
balde, no Teatro Jofre.

GUITIRIZ
¬MÚSICA. Sweet Oblivion
Band. Actuación para este venres
23, ás 22:30, no pub Xoldra.

LARACHA
¬MÚSICA.Brothers in band. Un
grupo que rende tributo musical

ANOSATERRA
22-28 DE XANEIRO DE 2009

O grupo teatral Pista Catro, que representa a obra Kamikaze en Pontevedra.

Ramón Suárez Picallo durante unha arenga política, nos anos 30.

O Fato Cultural Galego Daniel Castelao, a activa asociación ga-
lega de Trintxerpe (Pasaia-Guipuscoa), organiza os días 30 e 31 deste mes
uns actos en lembranza de Concha Murguía, nai de Manuel Murguía e so-
gra de Rosalía de Castro, nada na actual Casa de Cultura da veciña vila de
Oiartzun. No acto intervirán Rafa Bergaretxe, concellal de Oiartzun e  Xosé
Estévez, presidente do Fato Daniel Castelao. Contarase coa actuación dos
gaiteros Novas Fontes de Hernani e txistularis. Na homenaxe intervirán am-
bos ponentes , e depositarase un ramo de flores diante da placa que lembra
a Concha Murguía Egaña. (Na foto, homenaxe a Castelao na rúa do seu
nome,no barrio de pescadores de Pasaia-San Pedro)
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RIBADEO
¬TEATRO. Polgariño. Versión do
clásico conto en teatro para repaces
posto en escena polo grupo Artello
Teatro Alla Scala 1:5. O domingo
25, ás 17:30, no Auditorio Municipal
Hernán Naval.

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.Chantal Akerman. Den-
tro do cicleo da cineasta belga, pro-
xéctanse Novas da casa (News
from Home,Franza/Bélxica/RFA,
1977, 85', VOSG) e Solpor en
Shanghai (Tombée de nuit sur

Shanghai [*fragmento do filme co-
lectivo O estado do mundo], Portu-
gal, 2007, VO sen diálogos). O mér-
cores 28, ás 22:00, no Centro Social
Xentalla do Pichel.
¬EXPO.Superficies Minimais.A
exposición, que estará vixente até
marzo de 2009, confórmase coa
obra de artistas como os galegos Ru-
bén Ramos Balsa, Damián Ucieda,
Carlos Maciá e Montse Rego, os
portugueses José Lourenço e Isa-
que Pinheiro e os brasileiros José
Spaniol e Rosana Ricalde. Na Gale-
ría Goran Govorcin.
¬EXPO.Exposicións de pintura
Reseña de varias exposicións abertas
na cidade:
Pinturas e esculturas,  de Manuel
Penín, até o 9 de febreiro, en Galyarte.
Artísticamente (in)correcto. In-
tervención da artista pontevedresa
Amaya González, até o 8 de fe-
breiro, na Zona  “C”, San Domingos
de Bonaval.
¬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
dos romanos para o control militar
da península, así como para o abas-
tecemento e a distribución de pro-
dutos comerciais. Até o 25 de xa-
neiro, no Museo dopobo Galego.
¬EXPO. A arte de regalar arte.
Unha mostra colectiva na que inter-
veñen artistas como Luis Iglesias
Fernández,Carmen Rodríguez Pa-
lop, Acisclo Manzano, ou a neoior-
kina afincada en Córdoba, Rita Rut-
kowski. Na Galería Auriol.

GUIEIRO.51.

propias do flamenco. Este venres 23,
ás 21:00, no Centro Social Caixanova.
¬TEATRO. Un mal día. O grupo
Aturuxo, de Baión, que porá en es-
cena esta peza, o sábado 24, ás
20:30, no Centro Cultural. O ciclo de
teatro e comedia da Sociedade
Cultural de Mourentecontinuará o
domingo 25  co grupo Argalladas,
que interpretará Comedia bífida.
¬TEATRO. Tristán, cara de
can. A Compañía do Elefante
Elegante presenta este espectá-
culo cunha traballada técnica
que lembra ao estilo dos debu-
xos animados. O domingo 25, ás
19:30, e luns 26 ás 10:00 e 12.00,
no Teatro Principal.

PONTECESURES
¬MÚSICA. Gala polo Sahara.
Organizada pola asociación Soli-
dariedade Galega co Pobo Saha-
raui comarcal, e presentada por
Marcial Mouzo, Víctor Valga
emembros de Radio Valga, re-
caudaranse fondos para os nenos
refuxiados do Sahara. Actuarán
María Chenlo, Hevel y Rayel, a
agrupación Yoplay,Deep Sound,
Hyde Casino e a Orquesta Jeru-
salén. O venres 23, dende as
21:00, entrada a 3 euros, na disco-
teca Chanteclair (Valga).

O PORRIÑO
¬MÚSICA. Baldosa Amarilla.
Grupo porriñés de pop-rock alter-
nativo, con letras en castelán e en
continua progresión musical. Van
estar o venres 23 as 23:00, entradas
de 3 a 1’5 euros, no Café Bar Liceum.

ANOSATERRA
22-28 DE XANEIRO DE 2009

A bailaora Sara Barasrecrea o mito de Carmen en clave de puro flamenco. En Pontevedra e Vigo esta semana, posteriormente estará na Coruña.

A cineasta belga Chantal Akerman.

Fabulosos cubatas de Fockink
Brothers é o longo nome deste
dúo, que agacha tras da broma un
considerable savoir faire musical.

Quere saber máis?                                       anosaterra.com
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¬EXPO. Pegadas da memoria.
Unha ollada ás paisaxes cul-
turais de Tacuarembo. O La-
boratorio de Patrimonio do CSIC or-
ganiza esta mostra, con material fo-
tográfico 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.
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 importan-
tes mudas e procesos na realidade
galega. Até o 1 de febreiro, no Audi-
torio de Galicia.
¬MÚSICA. The Ellas + Kimuru +
The Homens. Concerto solidario
coa causa deLydia Cacho, xornalista
e escritora mexicana, para axudala
sufragando os gastos do seu caso
diante do Tribunal Internacional de
La Haya en febreiro do 2009. Actuán
tres formacións galegas coñecidas e
tamén esta prevista a actuación do
humorista Quico Cadaval. O xoves
22, ás 21:30, entradas a 10 ou 12 eu-
ros, na Sala NASA.
¬MÚSICA. Concerto de Cheli-
cia.Chelicia, Grupo de Violonchelos
de Compostela ofrece un recital este
xoves 22, ás 20:30, na Igrexa da Uni-
versidade.
¬MÚSICA. Cesk Freixas. Un
mozo cantautor do Penedés que,
xunto a outros artistas da zona, fai
parte da actual escena de canción
en catalán. O venres 23, ás 22:00, na
Xentalla do Pichel.

¬MÚSICA.The Unfinished Sym-
pathy, Nothink e A pedir de
Milkhouse. Triple concerto de
bandas peninsulares encabezado
polos cataláns The Unfinished Sim-

paty, que vai estar acompañado po-
los madrileños Nothink e os tamén
cataláns A pedir de Milkhouse. Este
sábado 24, ás 21:00, na Sala Capitol.
¬TEATRO. Quero ser grande. A
compañía Talía Teatro leva ás tá-
boas do Teatro Principal a peza tea-
tral 'Quero ser grande', unha visión
do mundo ácida e cómica sobre a
infancia, onde se pode constatar a
distancia que separa os grandes dos
pequenos. O xoves 22 e venres 23, ás
11:00, no Teatro Principal.
¬TEATRO. Noite de Reis. Esta exi-
tosa produción do CDG retoma dun
xeito moi particular, con dirección
de Quico Cadaval, o clásico de Sha-
kespeare: Sebastián e Violeta, ir-
máns 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 (escolares).  No
Salón Teatro.
¬TEATRO/DANZA. Cos Pés na Te-
rra (e Só Cos Pés). Obra de
danza pola compañía D2. O sá-
bado 24 e domingo 25, ás 18:00, na
Sala Santart.

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.

VIGO
¬EXPO. Parellas. A mostra inclúe
pezas de autores como Leiro, Car-
los Rial, Mónica Alonso, Susana
Solano, José Manuel Broto ou
Carmen Calvo, entre outros desta-
cados artistas, da man dunhas pe-
zas espectaculares en si mesmas,
auténticas referencias na traxecto-
ria dos seus autores. Até o 22 de fe-
breiro, na Sala de Exposicións do
Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Eduardo Blanco Amor.
A ollada do desexo. Obra grá-
fica 1933-1973. A exposición pre-
tende, a través dun discurso estético
contextualizado polos referentes
históricos contemporáneos ao au-
tor,dar a coñecer a ollada particular
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Noite de Reis continúa en cartel en Santiago.

The Homens actúan xunto a outros

grupos no concerto solidario coa xor-

nalista e escritora mexicana Lydia Ca-

cho, nunha gala que terá lugar o xoves

na Sala NASA de Santiago..

Concurso fotografico Día Mundial do
Medio Ambiente
O  Ateneo Ferrolán, con motivo da celebración
do Día Mundial do Medio Ambiente, organiza
un concurso fotográfico para afeccionados e
profesionais.
Estará relacionado coa Ecoloxíanos seus dife-
rentes aspectos (fauna, flora, paisaxe, agre-
sións...). Non se aceptarán a concurso fotogra-
fías de pitiños, niños, nin ningunha imaxe que
poda implicar sufrimento ou dano dun ser vivo.
No caso de imaxes en cativerio, será necesario
mencionar dita circunstancia.
Cada participante poderá enviar un máximo
de 3 fotografías, en branco e negro ou cor, po-
dendo acceder soamente a un dos premios.
Non se admitirán fotografías publicadas, pre-
miadas  ou manipuladas. 
Ningunha fotografía presentada, poderá exce-
der no seu lado maior de 40 cm., nin este po-
derá ser inferior a 24 cm. As fotografías deberán
presentarse montadas sobre unha cartolina,
que sobresaia, con dous únicos tamaños de 30
x 40 ou 40 x 50 cm.
Os participantes indicarán o pseudónimo do
autor e o título da fotografía no reverso da car-
tolina na que deberá montarse cada foto. No
interior dun sobre pechado que leve o pseudó-
nimo, figurarán os seus datos persoais.
As fotografías enviaranse ao seguinte en-
derezo:
Ateneo Ferrolán
Rúa Magdalena, 202-204, 1º-CP15402,Ferrol.
A organización velará pola correcta conserva-
ción das obras presentadas. Oprazo de admi-
sión remata o22 de maiode 2009.

Os premios serán, do primeiro ao terceiro, de
900, 300 e150 euros.
O Ateneo Ferrolán realizará unha exposición
coas obras seleccionadas  na súa sede,do 5 ao
30 de xuño, e máis tardde de xeitro itinerante.

Concurso de fotografía Xurxo Lobato
A Asociación de Antigos Alumnos do Instituto
de Monelos (A Coruña)  vén de convocar unha
nova edición do concurso de fotografía Xurxo
Lobato, dirixido especialmente a alumnos e
alumnas de ensino   secundariode Galiza.
Este concurso de fotografía vai dirixido ao
alumnado de educación  secundaria de Galiza.
As características técnicas do certame son a  te-
mática libre, as fotografías poden presentarse
en branco/negro  ou cor e un máximo de tres
fotos por participante. O tamaño da  obra axus-
tarase a 18 x 24 centímetros e ofrécense tres
posibilidades (soporte papel, por correo elec-

trónico a  fotomonelos@gmail.com e de teléfo-
nos móbiles. A data de   entrega ten que ser an-
tes do 15 de abril de 2009.
No tocante á presentación, os autores deberán
de elixir un  pseudónimo e escribilo por detrás
de cada foto xunto co seu  título, sobre unha
etiqueta adhesiva. Introducir nun sobre pe-
queno  un papel cos datos persoais, teléfono
de contacto e enderezo do  centro escolar.
Todo elo remitirase nun sobre grande ao se-
guinte  enderezo: V Concurso de Fotografía
Xurxo Lobato, IES Monelos, Rúa  Montes, 62.
15009 A Coruña. O xurado estará formado por  
representantes da Asociación de Antigos

Alumnos, do IES Monelos e  tres profesionais
ou estudosos da fotografía.
Os premios serán os seguintes: un primeiro
premio dotado de diploma  e 300 euros; un
segundo con diploma e 200 euros; e un ter-
ceiro  dotado con diploma e 100 euros. O xu-
rado valorará a posibilidade de  conceder al-
gunha mención a maiores en función da cali-
dade das  obras presentadas.
A organización do concurso poderá utilizar as
fotografías  seleccionadas e as premiadas para
a súa difusión.

V edición do Premio José Couso
Quinta edición deste premio na memoria do
cámara galego asasinado en Iraq, José
Couso. Da man deste premio Ferrol conver-
tese, por un intre, en capital do xornalismo
galego e mundial.
O premio é unha lembraza á memoria de
José Couso e o seu crime, pero é tamén un
tributo a todos aqueles xornalistas que de-
senvolven o seu traballo en lugares de con-
flicto e loitan cada día coa adversidade para

facer chegar a información á cidadanía.
No galardón participa a entidade crediticia
Caixanova,seguindo a súa liña de apoio da
obra social.
O prazo de presentación das candidaturas
queda aberto ata o 10 de febreiro de 2009. A
comisión do Premio fará oficiais e públicos os
candidatos antes do 13 de febreiro. O fallo do
xurado darase a coñecer en rolda de prensa o
16 de abril. O acto de entrega dos premios será
o día 30 do mesmo mes, no teatro Jofre (Ferrol)
onde, un ano máis, se celebrará o concerto
pola liberdade de prensa a cargo da Real Filhar-
monia de Galicia.
Este certame, ten como característica principal
que son os propios xornalistas quen propoñen
os candidatos e votan o gañador. Poderán ser
presentadas as candidaturas dos xornalistas
sen distinción de lugar de orixe. Calquera cole-
xiado do CPXG ou socio do Club de Prensa de
Ferrol pode entregar unha proposta argumen-
tada de candidato para o Premio José Couso
de Liberdade de Prensa. Igualmente, calquera
persoa ou organización vinculada ó xorna-
lismo está facultada para facer chegar a súa
candidatura.
Para presentar candidaturas é preciso incluír
unha memoria explicativa na que se argu-
menten as razóns para apoiar a proposta e un
Curriculum Vitae do/a xornalista ou unha expli-
cación da traxectoria da organización . O envío
de candidaturas realizarase ao seguinte correo
electrónico: premiocouso@xornalistas.com.
Máis información na páxina web:
www. xornalistas.com/couso, ou no Colexio
Profesional de Xornalistas de Galicia:
xornalistas@xornalistas.com
www.xornalistas.com

¬ CONVOCATORIAS

O cámara galego Xosé Couso, lembrado nun premio.
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¬TEATRO. Bailadela da morte
ditosa. A obra  de Vidal Bolaño é
revisitada polo grupo Teatro de
Ningures. Este sdomingo 25, ás
20:30,no Centro Cultural Caixanova.

VILAGARCÍA DE AROUSA
¬TEATRO. Cachai. A obra doa com-
pañía Miroscopio Perdicións intro-
dúcenos nunha viaxe que se inicia
cando non queda nada, familia,
casa, traballo, saúde ou afecto, e hai
que agarrarse á vida. O sábado 24, 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.

VIVEIRO
¬TEATRO. Os músicos de Bre-
nes  . Obra infantil baseada na fá-
bula dos Irmáns Grimm, represen-
tada polo grupo Búho y Maravillas,
este venres 23, ás 11:30, e o sábado
24, ás 18:00, no  Teatro Pastor Díaz.

buto ao mítico grupo dos anos 70
Led Zeppelinpasa por Vigo na súa
xira española. No cartel están acom-
pañados polos vigueses The Soul
Jackets. O sábado 24, ás 22:00, en-
tradas de 24 a 20 euros, na Sala A!.

¬MÚSICA. Héctor Lorenzo.
Guitarrista e cantante composte-
lán de bossa nova e temas pro-
pios, que colabora con distintos
músicos galegos como Quim Fa-
rinha, Carmendor, Pablo Seoane
ou Uxia. O sábado 24, ás 22:00, en
La Casa de Arriba.
¬MÚSICA. Mark Tortorici +
The Big Four .  O swing e blues
do artista californiano que está en
xira acompañado do quinteto
belga de r&b The Big Four. O do-
mingo 25,  ás 21:00,entradas a 12
euros,en La Fábrica de Chocolate.
¬MÚSICA. Miki Nervio & The
Bluesmakers. Actuación este
mércores 28, ás 22:00, en La Casa de
Arriba.
¬TEATRO/DANZA. Sara Baras:
Carmen. Sara Baras fuxe dos tópi-
cos que rodearon sempre ao perso-
naxe da cigarreira e monta un es-
pectáculo novo na que prescinde
da música de Bizet e segue estrutu-
ras propias do flamenco. O sábado
24, ás 20:30, no Teatro Sala de Con-
certos do Centro Social Caixanova.

do escritor, a súa personalidade,
querenzas e actitudes. Até o 15 de
marzo , no Verbum, Casa das Pala-
bras.
¬EXPO. Jose Batista Marques e
Pedro Valdez Cardoso. Dous
artistas plásticos portugueses que
expoñen obra  na Galería Bacelos.
¬EXPO.Fernando Botero. Abu-
ghraib-O Circo. Mostra que pre-
senta dúas series recentes deste ar-
tista colombiano. A exposición com-
ponse dun total de 95 obras. Até o 1
de febreiro, na Casa das Artes.
¬EXPO. Lugrís.Viaxe ao mundo
de Ulyses Fyngal.Haberá visitas
guiadas pola exposición, e tamén
pola cidade de Vigo  (desde o 9 de
xaneiro) a cargo dunha monitora es-
pecializada, polos lugares chave do
pintor na cidade. Até o 22 de fe-
breiro, no Museo Municipal Quiñones
de León.
¬EXPO. Scriptorium Verbum-
diense. Mostra do laborioso pro-
ceso de creación dun códice, e  a im-
portancia que tivo Galicia neste
campo. Até  xuño do 2009, no mu-

seo Verbum, Casa das Palabras.
¬MÚSICA. Minim.  O grupo vi-
gués  trae a súa nova formación e
unha mostra dos seus novos traba-
llos dentro do son de rock, electró-
nica, industrial. O xoves 22,  ás
22:30,entradas a 4 euros, en La Fá-
brica de Chocolate.
¬MÚSICA. Maryland + Inert-
tes.  Dous grupos da cidade que
están comezando a súa andaina
musical. Os Maryland gravan o seu
primeiro album. Dúas mostras do
power-pop-indie vigués. Este ven-
res 23,  ás 22:30,entradas a 6
euros,en La Fábrica de Chocolate.  
¬MÚSICA.Phantom Club.
Grupo do sur galego que fai fusión
funk-rock. O  venres 23,  ás 00:00, en
La Iguana Club . 
¬MÚSICA.The Blows. O grupo vi-
gués pecha a xira de presentación
do seu primeiro traballo discográ-
fico Upskirts. Un son post punk de
calidade.  O sábado 24, ás 23:00, na
Sala Mondo.
¬MÚSICA. Letz Zep + The Soul
Jacket. A banda británica de tri-
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Anuncios de balde. 
Poden facelos chegar a:

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com . 

Poden adxuntar unha foto.
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dos anuncios. 
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Héctor Lorenzo é un cantante
compostelán, especializado na bossa
nova e nos ritmos brasileiros, estilo que
tamén aplica ás suas propias composi-
cións, co amor como tema recurrente.

Ocantante californiano MarkTortorici.

� 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. Información en Telf.: 609 641 720. Is-
mael Pardo.

� Ecoturismo na Serra do Suído. Web:
www.fotorural.com/portomartino.
Telf.  667 75 57 45

�  Casa para aluguer de fin de semana
ou 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.

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

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

� Busco rapaza entre 30/40 anos que
viva en Galiza e fale galego para relación
de parella. Prometo honestidade e since-
ridade. 
Contactar: pedrolopez_35@yahoo.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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mediador, a semellanza do que
xa sucedera co documental O
paraíso de Hafner. No mesmo
terreo de drama de personaxes e
emocións no que se moven as
recentes A boa novaou Os xira-
sois cegos,o filme de Sehr e Noë-
lle gaña en ambición cunha his-
toria familiar, que trascende a
mera anécdota da Guerra Civil
para achegarse á esencia épica
dos idealismos derrotados. Ray
Loriga bota unha man no guión.

Transporter 3
Dirixe: Olivier Megaton.
Intérpretes: Jason Statham,
Natalya Rudakova.
Thriller. Francia, 2008

Statham vénlle sendo ao cinema
de acción actual o que Alfredo
Landa á comedia española dos
anos 60 e 70, un xénero en si
mesmo, definido pola atrabilia-
ria presenza  física do seu prota-
gonista. Forxado na primeira Es-
cola Guy Ritchie, o inexpresivo
actor conseguiu os seus galóns
como estrela do xénero grazas a
esta saga francesa que acada a
súa terceira entrega cun máis
que previsíbel argumento, no
que o protagonista –algo así
como unha mestura de Steven
Segal e Chuck Norris co Clint
Eastwood da época Harry Ca-
llaghan traballando como repar-
tidor de paquetería urxente sui
generis– ten que trasladar nesta
ocasión dúas voluminosas e sos-
peitosas bolsas, xunto cunha
misteriosa e atractiva moza
ucraína, dende Marsella até
Odessa. De que me soa a min
este argumento? A salientar a
presenza do televisivo Robert
Knepper –o retorcido T- Bagwell
de Prison break– como antago-
nista do calvo protagonista. Apta
só para incondicionais con espí-
rito de sacrificio.�

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.

Os mortos van ás presas
Dirixe: Anxo de la Cruz.
Intérpretes: Neus Asensi,
Chete Lera.
Comedia. Galiza, 2008.

A azarosa peripecia do debut na
imaxe real do codirector e guio-
nista d'O bosque animadoe O
soño dunha noite de San Xoán
chega por fin a porto. Rivali-
zando coa propia trama da fita, a
película rodada en Rinlo arrastra
todo un anecdotario do ab-
surdo, que ameazou con frustrar
o proxecto cando, hai xa dous
anos, se tivo que suspender a ro-
daxe por falta de financiamento.
Superadas  as trabas, a fita aspira
a facer historia converténdose
na distribucuión máis ambi-
ciosa da historia do cine galego.
Disque se van distribuir máis co-
pias das que no seu día movera a
todopoderosa Titanic. Será
cousa de coincidir na carteleira
co reencontro da parella DiCa-
prio-Winslet. Mesturando hu-

facho mentres o favor da crítica e
do público escoraba cara ás no-
vas xeracións. O director de Boca
a bocacambia de rexistro e reco-
rre, por vez primeira, a un texto
previo, a novela homónima de
Imma Turbau, para narrar, con
enfoque dramático, a historia de
dous adolescentes, a finais dos
80,  nun momento no que son
golpeados por un acontece-
mento imprevisíbel e brutal, que
marcará a súa existencia para
sempre. Dende o fiasco da expe-
riencia norteamericana Desafi-
nado, a carreira de Pereira non
acaba de recuperar o rumbo
perdido. Veremos se a nova es-
tratexia lle dá resultados.

A muller do anarquista
Dirixen: Peter Sehr e Marie
Noëlle.
Intérpretes: Juan Diego Botto,
María Valverde.
Drama. España, 2008

Inspirada na historia familiar da
guionista, o filme facilita a recu-
peración da memoria histórica
con director xermánico como

mor e Santa Compaña, De la
Cruz aposta polo costumismo
surreal nunha liña que reme-
mora o glorioso Cuerda dos 80.
Unha vila da costa, Rinlo, parali-
zada pola interrupción do ente-
rro do pai do patrón maior, un
vello mariñeiro bohemio, logo
de que un camión, que viña bus-
car marisco, quedara atoado no
acceso ao cemiterio impedindo
o paso da comitiva fúnebre.

Revolutionary Road
Dirixe: Sam Mendes.
Intérpretes: Leonardo DiCaprio,
Kate Winslet.
Drama. EE UU, 2008 

Non se pode dicir que os dous lle
tirasen o mesmo proveito pero o
Titanicde James Cameron esta-
belece un evidente marco deli-
mitando o antes e o despois nas
carreiras profesionais de Di Ca-
prio e Winslet. Supoño que Sam
Mendes –American Beauty, Es-
trada á perdición– é consciente
de que a química do reecontro
da parella, dez anos despois da
oscarizada fita, vai eclipsar todo

Xosé Valiñas

o demais á hora de facer men-
ción á súa nova fita, unha equili-
brada adaptación da novela de
culto de Richard Yates –guionista
nos 60 da fita bélica A ponte de
Remagen– ambientada na Con-
necticut suburbial dos anos 50 e
centrada nos moi reais proble-
mas domésticos e sociais dunha
parella tipo americana na, apa-
rentemente, idílica sociedade
dos anos dourados do American
way of life. Vai sumando méritos
na carreira aos Oscarco Globo de
Ouro obtido pola Winslet.

O xogo do aforcado
Dirixe: Manuel Gómez Pereira.
Intérpretes: Clara Lago,
Álvaro Cervantes.
Drama. España, 2009

A nova fita de Gómez Pereira su-
pón o seu “divorcio” artístico dos
guionistas Joaquín Oristrell e Yo-
landa García Serrano. Xuntos, ou
por separado, cimentaron o seu
reinado no rexurdimento popu-
lar da nova comedia española a
mediados da pasada década e,
nos últimos anos, aguantaron o

Xosé Olveira Pico e Neus Asensi, e, [á dereita] María Castro e Manquiña, en Os mortos van ás presas.

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet en Revolutionary Road. FRANÇOIS DUHAMEL Adriana Ugarte en O xogo do aforcado. VíCTOR BELLO

Jason Statham [á esquerda] e Robert Knepper en Transporter 3.
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difícil

CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

Veselin Topalov (Ruse, Bulgaria 1975) chegou no verán de 1992 a Galicia para xo-
gar o Aberto de Xadrez Cidade das Burgas que se celebra tódolos anos en Ourense.
Daquela era un desgarbado mozo que viña de proclamarse subcampión mundial
sub16. Segundo as súas declaracións ese ano foi máxico pois gañou un montón de
torneos en España, que percorreu xunto co seu adestrador Silvio Danailov nunha
odisea de máis de 20.000 quilómetros. Por aquel entón seica vía a Karpov e a Kaspa-
rov como xogadores doutro planeta e apenas soñaba con poder gañarlles algunha
partida. Bo recordo lle debeu quedar da xeografía e das xentes do noso país pois
pouco despois volveu para afincarse en Salamanca onde ten fixada a súa residencia
actual. Topalov foi campión do mundo no 2005, e na vixente lista ELO FIDE de xa-
neiro de 2009 ocupa o primeiro lugar cun ELO de 2796 puntos.

Topalov, Veselin 2801
Aronian, Levon 2752

Corus Wijk aan Zee (10)  25.01.2006. E15:
Defensa India de Dama.

Xogador de ataque e de xogo creativo e
impetuoso que non teme á derrota, nas
súas partidas abundan os sacrificios, en es-
pecial os de calidade.  1.d4 Cf6 2.c4 e6
3.Cf3 b6 4.g3 Aa6 5.b3 Ab4+ 6.Ad2 Ae7
7.Ag2 c6 8.Ac3 [8.Cc3] 8...d5 9.Ce5 Cfd7
10.Cxd7 Cxd7 11.Cd2 0-0 12.0-0 Cf6

13.e4 b5 14.exd5 exd5 15.Te1 Tb8 16.c5
16Ac8 17.Cf3 Ce4 Diagrama 18.Txe4 sa-
crificio posicional  de calidade18…dxe4
19.Ce5 Dd5 20.De1 Af5 [20…f5 21.f3!]
21.g4 Ag6 22.f3 b4  [se 22…Axc5 23.dxc5
Dxc5+ 24.Rh1 b4 25.Ab2 Dc2 26.Dc1
De2±] 23.fxe4 De6 24.Ab2 Af6 25.Cxc6!
Dxc6 26.e5 Da6 27.exf6 Tfe8 28.Df1 De2
29.Df2 Dxg4 30.h3 Dg5 31.Ac1 Dh5
32.Af4 Tbd8 33.c6 Ae4 34.c7 Tc8 35.Te1
Dg6 [35…Axg2 36.Txe8+ Txe8 37.Dxg2
Dd1+ 38.Rh2 g6 39.De4 Tc8 40.d5±]

36.Txe4 segunda entrega de calidade
xustificada pola superioridade da parella
de bispos sobre as torres que non poden
deter os peóns pasados36…Txe4 37.d5
Tce8 38.d6 Te1+ 39.Rh2 Df5 40.Dg3 g6
41.Dg5 Dxg5 42.Axg5 Td1 43.Ac6 Te2+
44.Rg3 1-0.

XADREZ       por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com
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1- Facer que algunha cousa ou alguén siga parado ou non se

vaia. Diversas. 2- Período da historia cultural europea que supu-

xo unha volta á sabiduría clásica, e o inicio da época moderna.

3- Sostén, alimenta. Sinal internacional que insta a parar. 4-

Morrer os vexetais por culpa da xeada. Interxección usada para

dar ánimo. 5- Conxunto de elementos situados un detrás do

outro.Trabe que vai colocada sobre os pés do hórreo e que,

xunto coas outras tres, forma a súa base. 6- Dispositivo auxiliar

do carburador dun vehículo automóbil, que permite o arrinque

rápido do motor. 7- Persoa que se dedica a fiar cartos. Siglas da

Universidade de Santiago. 8- Medallista olímpico galego, o máis

laureado. Na pesca,  gancho montado no extremo dun bastón

longo co que se busca e pesca algo que foi ao fondo, semellan-

te ao bicheiro. 9-Certos ánades gardiáns. Coloquialmente, ir

andando (dúas palabras). 10- Máquina que elimina as rebarbas

das pezas de fundición ou estampadas e alisa as costuras de sol-

dadura.11- Un dos nomes comerciais e populares da fluoxetina,

un anti-depresivo. Traballar a terra.

Verticais:

1- Montará algo con diversas pezas. Abreviatura de “corporación”.

2-Teaza, membrana fina que envolve ou une certas cousas. Reali-

zar. 3-Verso de nove sílabas que pode ser de ritmo trocaico, dactí-

lico ou mixto. 4- Roedor urbano de escaso aprecio popular. Tanta-

lio. Ao revés, concello bergantiñán, disque a vila máis rápida de

Galiza. 5- Cerramento, terreo pechado por unha sebe ou cerca.

Deus exipcio. 6- Achégate. Especie de touro europeo, desapareci-

do xa hai séculos. Xornal madrileño. 7- Siglas que indican que

unha hora está situada antes do mediodía. Antigo gobernador

persa, hoxe sinónimo de déspota. 8- Unidade de gando vacún.

Preposición. Badía ou ría apta para gardarse alí os barcos. 9- Apa-

rello que se emprega para interromper, abrir e pechar, un circuíto

eléctrico. 10- Encontra. Terreo sementado de trigo, centeo ou

outros cereais. 11- Caldo confeccionado con distintos ingreden-

tes, aos que se adoita engadir unha fina pasta. Perseguir ou impor-

tunar insistentemente a alguén.

A escola búlgara.

SOLUCIONS

Crucigrama

Horizontais:
1-Ater.Varias.2-Renacemento.3-
Mantén.Stop.4-Axear.S.Epa.5-Rea.Cuadra.6-
A.Starter.A.7-Fiador.USC.8-CAl.O.Arpeo.9-
Ocas.APatas.10-Rebarbadora.11-Prozac.Arar..
Verticais:
1-Armará.Corp.2-Teaxe.Facer.3-Enneasíla-
bo.4-Rata.Ta.Saz.5-Cercado.Ra.6-
Ven.Uro.ABC.7-Am.Sátrapa.8-Res.De.Rada.9-
Interruptor.10-Atopa.Seara.11-Sopa.Acosar.

Autodefinido

Horizontais:

Arancelario.Masa.Nécora.EE.Zafallas.Rilada.Id.

I.Irar.Demáis.Capelo.Ano.A.Inusitado.Niños.Ra

.Aí.Asa.Cairota.Sorbona.Con.

Verticais:

Americanas.Raeira.Iso.As.Lapiñar.Nazareno.B.

C.Ad.Lusco.Enfados.An.Lea.E.Iria.Aclimatar.Ro

ldana.Oc.Ira.Iodato.Oasis.Oían.
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Alberte Rivero
Nomear Laza ou a Praza da Pi-
cota é falar de Entroido con
maiúsculas. A sinerxia e catarse
colectiva que se vive nesta loca-
lidade ourensá o luns de en-
troido, coa baixada da morena,
só se pode describir dende os
instintos máis puros e coa pel
engaliñada para os que queren
e admiran o carnaval máis tra-
dicional. En Laza o amo é o pe-
liqueiro. Meterse dentro da
máscara obriga a unha boa
condición física e, especial-
mente, a cederlle a mente e o
espírito á esencia do entroido,
preservala e, ante todo, gozar
da transgresión. Aurelio Vila
constrúe, dende hai anos, as
máscaras do peliqueiro, apren-
deu  a elaboración de dúas mu-
lleres do lugar, xa que este ofi-
cio era de tradición femenina.
Láiase de non poder correr o
entroido cos chocos ou de peli-
queiro como fixo toda a vida,
pero unha invalidez pode máis
que as súas ganas. 
PPaassoouu  ddee  ppeelliiqquueeiirroo  aa  aarrtteessáánn
ddoo  eennttrrooiiddoo??
Ao ser de Laza, dende que na-
ces xa vives o entroido, fun pe-
liqueiro dende os catorce anos,
e hai un tempo que vimos que
non quedaba quen fixese os
chocos e as caretas dos peli-
queiros, así que decidín apren-
der dunhas mulleres maiores
que había no lugar e meterme
a artesán. A parte, antes non
había cartos e non había peli-

Bieito Iglesias

E scoitaba de neno con pa-
radoxal cepticismo (non

lle acaece a descrenza  a un ti-
piño en calzas curtas) o relato
da soldadesca romana á pro-
cura de Cristo na Zarra das Oli-
veiras, valéndose de emplu-
mados confidentes. Interro-
gaba o lexionario a un tinco
que mentía: “Tin, tin, por aquí
non o vin.” E a un chasco dela-
tor: “Chas, chas, por aquí ben
vas”. Se caro me custaba crer
estas paxaradas, imaxinen o
pirronismo que me invade ho-
gano cando xa non aves, senón
autocarros entran en relixión.
Trala teoloxía da liberación,
chega a escolástica do auto-
bús, co carrito (así se chama o
ómnibus auriense) lucindo na
fuselaxe lemas a favor e en
contra da existencia de Deus. A
chapa usábase ata agora pra
publicitar bazares; no sucesivo
servirá de soporte ás cinco vías
de Santo Tomé. Axiña veremos
avionetas con cartaces pendu-
rados nos que, en lugar de
anunciar “Laxante Bescansa”,
se difundirán resumos de filo-
sofía tomista. O ateísmo mar-
cha sobre rodas, pero póucalas
grazas aos letreiros das carro-
cerías. A fe resulta minada por
palestradores como un tal De
Grey, quen acaba de prometer
a vida eterna sen ningunha as-
cese moral. Seica abonda con
gardar a boca (nada de come-
rotas, cheas ou borreas de ta-
baco) e ter sorte coas combina-
ciós xenéticas dos devanceiros.
Velaquí a eternidade a prezo
de bonobús. �
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César Lorenzo Gil

O s ufólogos reflexionan
nos seus escritorios sen
achar resposta. Os

avistamentos “realmente anó-
malos” reducíronse nun 70 por
cento nos últimos dez anos. O
tiro de graza ao fenómeno OVNI

deullo un serísimo informe da
intelixencia británica que afirma
que non hai probas de visitas ex-
traterrestres nos últimos 80

anos. Para algúns, a fin dos pra-
tos voadores ten a ver coa inter-
net. Se para a Santa Compaña e
outros mitos labregos foi letal a
chegada da luz eléctrica ás co-
rredoiras, a rede mundial desar-
maría, xunto coa xeneralización
de novas tecnoloxías aplicadas

ao vídeo e á fotografía, estoutro
mito, máis propio do clima de
tensión provocado pola Guerra
Fría. Hai que lembrar que a tó-
pica  nave marciana xa a deseña-
ran os alemáns no 1945, precur-
sores da carreira espacial, hoxe
tan fóra de moda. �

1.343
anosaterra

QUE FOI 
DOS OVNIS?

É tempo de entroido. En dez días o domingo fareleiro en Xinzo abre a tempada na provincia ourensá.
O poder será das Pantallas, Cigarróns, Vergalleiros, Cabreiros e Felos. En Laza, epicentro vital da festa,
Aurelio Vila leva anos elaborando as mascaras do Peliqueiro, amo e señor de todos os entroidos. 
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queiros, só había cinco ou seis
que se alugaban e andábase
con eles de día e de noite.
Agora todo o mundo quere ser
e saír de peliqueiro.
CCoommoo  ddeebbee  sseerr  uunnhhaa  ccaarreettaa??
Ten que ser dunha madeira
que non pese, amieiro ou bi-
dueiro. A mitra (parte de
arriba) era de lata, agora é de
aluminio. O cerrón debe ser de
cabra, chamámoslle cerrón
pero é coma unha badana, ta-
mén levaba pel de gato, matá-
base ex profeso un animal, se-
cábaselle a pel e, logo, colocá-
base na parte de arriba da ca-
reta, agora subtituíronse por
peles sintéticas. A barba si que
se segue a facer coma antes,
con pelos de lebre e por su-

posto os ponchos con crinas
de cabalo.
DDáá  ttrraabbaalllloo,,  ppeerroo  éé  ccaarraa??
Unha careta custa sobre catro-
centos euros, pero levábame
máis de unha semana de xor-
nal. Agora, tan de moda se
puxo que incluso é un regalo
para bodas e, por certo, ben
contentos que quedan os noi-
vos. Este ano fixen máis de
quince e quédanme un par de-
las para rematar.
SSeerr  ppeelliiqquueeiirroo  éé  aallggoo  eessppeecciiaall??  
Antes preparabámonos coma
os futbolistas. Había que ter moi
boa forma física. Empezaba-
mos a correr cos chocos en fin
de ano, xusto cando daban as
doce e faciamolo todos ás noites
até o entroido, era coma un

adestramento. De peliqueiro,
iso si, só saiamos eses días. Levar
o traxe é un orgullo e tamén
unha obriga de non deixar mal a
tradición que representa.
NNoonn  hhoouubboo  qquueenn  ttuummbbaassee  oo
eennttrrooiiddoo  ddee  LLaazzaa??
Na ditadura mira que o inten-
taron. Houbo aquí un cabo da
garda civil que nos levou os pe-
liqueiros detidos ao cuartel,
pero volvémolo tolo: cando nos
perseguían por un lado os cho-
cos saían por outro. Hoxe se-
gue habendo moita xente, es-
pecialmente o luns da morena.
Eu fun con ela durante máis de
doce anos e canto disfrutei. Até
unha vez dei unha volta de
campá no aire coa morena
cando me quixeron tourear.�

Aurelio Vila, construtor de máscaras 
‘Un peliqueiro debe ter a forma física dun futbolista’

’’Tras a teoloxía da liberación
chega a escolástica
do autobús” 
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