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Pedro Arias [sentado] na praia de Baroña,

baixo un pancarta que critica

unha construción perto da costa.
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A INTENCIÓN

Xavier López Rodríguez

U n pobo tan masacrado ao
longo da historia tería

motivos para padecer manía
persecutoria aínda que desapa-
recesen do seu horizonte todas
as ameazas. No caso do pobo is-
raelí, as ameazas persisten. O
país está situado no ollo do fura-
cán e tivo que afacerse a convi-
vir con elas. Alterna golpes en-
caixados con ataques onde em-
prega toda a forza que lle ache-
gan os seus poderosos aliados;
os mesmos que despois, no col-
mo da hipocrisía, se ofrecen pa-
ra a reconstrución do esfarela-
do. Neste caso, Gaza. O negocio
e a caridade, sempre por riba da
humanidade. Polo medio, os
mortos: algúns agresores, al-
gúns lanzadores de bravatas e
moitos, centos de inocentes.
Aos observadores impotentes,
que convivimos coa culpa de
estar entre os vendedores de ar-
mas ao máis forte, de pertencer
a unha comunidade internacio-
nal que actúa de xeito lento e
chega sempre tarde para evitar
desfeitas, polo xeral non se nos
permiten as críticas. Non pode-
mos amentar palabras como
masacre, moito menos exter-
minio. Non podemos falar de
desproporción de forzas nin de
vítimas. Que non se nos ocorra
comparar 10 con 1.200. Iso, din,
non é comparable. “É a inten-
ción!”. A intención, as bravatas
dos voceiros de Hamás, que
non recoñecen a Israel e queren
borralo do mapa, xustifican cal-
quera cifra de mortos, sexa cal
sexa a súa idade, xénero ou grao
de inocencia. Se nos atrevemos
a criticar, somos demagogos e
antisemitas. E bótannos en cara
que non miremos para outros
conflitos onde morren tamén
centos e miles. Ou dinnos que
os palestinos son corruptos, que
se matan entre eles. A miña in-
tención, desde hai meses, era
tratar de comprender algo me-
llor a causa israelí. Matáronma.
Se cadra, era culpable.�

’’

’’A miña intención, desde hai
meses, era tratar
de comprender
algo mellor a causa
israelí. Matáronma”

emisións da segunda canle da
Galega, tal e como adiantara
nestas páxinas o director da
TVG, Xesús Iglesias. As posibili-
dades de contar coas catro can-
les do multiplexgalego permiti-
rían tamén aumentar a interac-
tividade e mesmo a emisión en
alta definición, que pola súa de-
manda técnica precisa ter dedi-
cadas dúas das catro canles que
integran cada multiplex.

Galiza conta cun só, o com-
partido coa Voz e a Cope, e só a
partir dunha negociación pode-
ría facer uso dos que estas dúas
compañías manteñen en desu-
so. Ao parecer hai un compro-
miso do Ministerio de Industria
para o período 2009/2010, de
concederlle un multiplexcom-
pleto á TVG, o que lle permitiría
tirar partido de iniciativas nove-
dosas derivadas da dixitaliza-
ción de todo o arquivo das emi-
sións desde 1985, que se está a
realizar en San Marcos.

A idea da dirección da TVG,
para esa situación ideal de ter
un multiplexadicado, é emitir  a
tv xeneralista nun deles, outro
para a G2 (programación, in-
fantil, xuvenil e cultural, un ter-
ceiro, que sairía barato, de noti-
cias en continuo, ademais de ter
libres outros para alta defini-
ción (HD).�

X.C.
O apagamento das emisións
analóxicas está previsto para
2010. Xa pasaron anos desde
que se concederon as licencias
de Televisión Dixital Terrestre, e
ningunha das dúas compañías
que comparten coa TVG o úni-
co paquete multiplexque o Mi-
nisterio de Industria lle deu a
Galicia, ten prevista unha data
de emisión. Carlos Carballo, di-
rector  da Area Audiovisual da
Voz de Galicia, unha das conce-
sionarias, pensa que "hai que ir
con calma porque o mercado
está como está". Asegura que te-
ñen comprado o terreo en
Compostela no que se ubicarían
as instalacións, establecidos os
contactos, deseñada a marca e
preparados os informes sobre
produción externa e produción
propia que comporían a grella
de programación. Pero Carballo
non se atreve a prognosticar un-
ha data de emisión, "non xa por
razóns de mercado senón por-
que aínda seguimos pendentes
de que o Ministerio de Industria
e a Dirección Xeral do Audiovi-
sual aproben o Plano Técnico
definitivo que presentamos e
tampouco teñen un prazo obri-
gatorio para facelo".

Manuel Fernández Iglesias,
director xeral do audiovisual,
prevía en A Nosa Terra(decem-
bro de 2007) que en 2008 as dúas
concesionarias privadas estive-
sen emitindo. Explicaba daque-
la Fernández Iglesias algunhas
das obrigas e os investimentos
necesarios, “terían que emitir
un 60 por cento de produción

propia e desta a metade tería
que estar en galego”. En cifras de
finais de 2007 o investimento
que tiña que facer o Grupo Voz
era de 97 millóns de euros e 2,3
no caso da COPE, prevéndose
unha contratación entrambas
dúas de 188 traballadores, que
eran as cifras que incluía a adxu-
dicación do último goberno
Fraga. Xa daquela as posibilida-
des limitadas do mercado pu-
blicitario, deixaban en suspenso
a viabilidade de negocio das no-
vas cadeas. Segundo Carballo,
“as dificultades incrementáron-
se cando ao tempo que se facía a
oferta de licencias dixitais se de-
ron outros dúas analóxicas [en
referencia a Cuatro e La Sexta]”

AS POSIBILIDADES DA TVG. Por lei a
TVG, como emisora pública,
adquire obrigas de ser tamén
vangarda tecnolóxica. A partir
do día 2 de febreiro comezan as

Actualmente
compárteo con La Voz
de Galiciae a COPE,
que teñen concesións
desde 2005, pero
aínda carecen de  data
de emisión

’’En cifras de finais de 2007
o investimento que tiña
que facer o Grupo Voz
era de 97 millóns de euros
e 2,3 no caso da COPE”

2.
CHEGA A TELEVISION DIXITAL TERRESTRE (TDT)

Imaxe do programa da TVG Hai debate.

A TVG busca canal dixital 

Ismael Rego

Lara Lagoa
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O cambio climático, irreversíbel. Un estudo da investigadora norteameri-

cana Susan Solomon que publicou a Academia Nacional de Ciencias dese

país conclúe que as emisións de gas CO2 que acumula a atmosfera abocan a

un cambio climático irreversíbel. A científica indicou que os esforzos para de-

ter o quecemento do planeta son inútiles, mais adiantou que as medidas

preventivas poden evitar que se agrave a situación.�
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sobre todo Madrid e Barcelona.
Neste sentido, non se trata dun
movemento no que predomi-
nen xuíces novos, fronte maxis-
trados vellos ou xuíces de vilas
fronte os das cidades. A diversi-
dade dos que apoian a folga está

relacionada coa disparidade dos
xulgados en España.

Un temor que expresaron os
xuíces ante este conflito era a
posibilidade de que se relacio-
nase con outras folgas que tive-
ron lugar nos últimos tempos,
como a do sector aéreo. Os xuí-
ces non desexan darlle aos me-
dios a posibilidade de proxectar
unha imaxe súa coma de privi-
lexiados.

O debate, ademais, conta
con outros ingredientes como o
dereito á folga dos xuíces. Entre
este colectivo manteñen dife-
renzas de opinión, mais os parti-
dos políticos son unánimes: ese
dereito non existe porque a xus-
tiza é un poder do Estado que
non pode convocar un paro por
reivindicacións laborais. Algúns
maxistrados reclaman que se le-
xisle dunha vez o dereito á folga
para que sexa o Tribunal Consti-
tucional quen dirima o alcance
deste dereito, no caso de prohi-
birlles aos xuíces exercelo. Mais
ninguén se atreve a tomar esta
determinación porque hai im-

H.V.
A anunciada folga de xuíces e
maxistrados para o 18 de febrei-
ro tivo como detonante a san-
ción ao xuíz Tirado, ao que os
medios de comunicación e o
Goberno atribuíron a responsa-
bilidade do caso de Mari Luz,
mais existen razóns de fondo
que incitaron un movemento
que en realidade pretendía xerar
un debate social sobre a xustiza.

Dos catro mil xuíces e maxis-
trados que hai en España, só
seiscentos se manifestaron a
prol da folga e moitos deles non
pretendían máis que facer unha
seria chamada de atención so-
bre as súas condicións de traba-
llo, insisten varias fontes da ma-
xistratura consultadas por A
Nosa Terra. As mesmas voces
lembran que, nas asembleas
das provincias nas que se acor-
dou secundar o paro, a vitoria
dos folguistas produciuse tras
dun resultado moi axustado,
uns votos apenas. Por outra
banda, entre as persoas que ca-
pitanearon o chamado “Move-
mento 8 de outubro” figuraban
algúns ultradereitistas con pre-
tensións de tirar proveito do seu
liderado, aseguran as mesmas
fontes. O pulso que lles botou o
Goberno e a oposición do PP ta-
mén serviu para impulsar os
seus obxectivos de promover
un paro entre o colectivo.

O “Movemento 8 de outu-
bro” toma o nome da data na
que se decidiu a sanción ao xuíz
Tirado, que coñeceron os
membros da xudicatura ao
tempo que se producía unha

reunión dos decanos dos xulga-
dos de todo o Estado. O clamor
por unha decisión que conside-
raban inxusta non foi máis que
o detonante dun descontente
que se prolonga desde hai anos
e que procede de motivacións
máis profundas.

Existe un déficit estrutural de
medios e persoal na xustiza es-
pañola que se arrastra desde a
transición. Se a sociedade é víti-
ma desa situación, os xuíces
constitúen un dos colectivos que
máis a padecen debido ao seu
exceso de traballo. A isto únese
un discurso político de denuncia
dos erros xudiciais que a xudica-
tura interpreta como un ataque
ao colectivo e un tratamento es-
tereotipado da xustiza por parte
dos medios de comunicación
como un sistema lento e inefi-
caz. Todos estes ingredientes
dan lugar a un cóctel explosivo
que afecta a un grupo integrado
maioritariamente por persoas
conservadoras e certa tendencia
ao corporativismo.

CONDICIÓNS DE TRABALLO. Mais os
problemas que se enfronta a
xustiza non son motivo para ir a
folga, en opinión da maioría do
colectivo e das principais aso-
ciacións de xuíces e maxistra-
dos, tanto progresistas como
conservadoras. É máis, folga re-
sulta un termo que incomoda a
boa parte dos xuíces, aínda que
algúns reclamen o dereito no-
minal a convocala. En todo ca-
so, onde máis se expresou o des-
contente foi nos xulgados con
peores condicións de traballo,

plicacións moi profundas e, fi-
nalmente, os prexudicados po-
derían ser precisamente os tute-
lados por ese dereito: os traba-
lladores. En calquera caso, hoxe
existe unha regulación precons-
titucional do dereito á folga.

Sensatez é unha das princi-
pais reclamacións que a maioría
dos xuíces lle demandan aos
compañeiros que promoven a
folga. Mais tamén manifestan
outras opinións. Para a maxis-
tratura en xeral, cómpre nego-
ciar cambios para mellorar a si-
tuación do sector e solicítanlle á
clase política e en concreto ao
Goberno que non eluda as súas
responsabilidades, como estaría
a facer ao criticar que o colectivo
esixa melloras laborais. Ade-
mais, tampouco contribúe ao
diálogo que o Goberno e a opo-
sición pacten os nomes dos in-
tegrantes do Consello Xeral do
Poder Xudicial e do seu presi-
dente, como vén de acontecer
nos últimos tempos. Os xuíces
preferirían un criterio profesio-
nais en todas estas decisións.�

Só 600 dos 4.000 apoiaron o paro,
mais a maioría considera que as súas
condicións de traballo son ‘insufríbeis’.
Tamén opinan que os medios
de comunicación deforman
a situación da xustiza

FOLGA DE MAXISTRADOS O 18 DE FEBREIRO

’’O Movemento 8 de outubro
é unha corrente
asemblearia na que tamén
figuran elementos
ultradereitistas interesados
en tirar partido”

’’Onde máis se expresou
o descontente foi
nos xulgados con peores
condicións de traballo,
sobre todo Madrid
e Barcelona”

Os xuíces exercen o dereito á defensa
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formacións, nas últimas auto-
nómicas se presentaron deza-
seis candidaturas á presidencia
da Xunta de Galiza. As razóns
son varias e heteroxéneas, den-
de formacións con un marca-
do matiz ideolóxico coma a
Frente Popular Galega ou Nós
Unidade Popular, até deman-
dadores de recoñecemento e
melloras sociais para un ex-
tracto dos traballadores coma
os AU.TO.NO.MO.

POR UN MUNDO MÁIS XUSTO.Marca-
dos polo seu carácter altruista,
preséntase por primeira vez
nas eleccións autonómicas es-
ta agrupación política, con pre-
senza en todo o Estado Espa-
ñol, Por Un Mundo Máis
Xusto, tan só con un obxetivo
“loitar contra a pobreza” e de
paso convencer a todas as ca-
pas sociais, especialmente as
máis poderosas, da grave situa-
ción que están a atravesar os
máis desfavorecidos na actua-
lidade. As súas listas nútrense
de persoas vencelladas a ONGs
e o seu candidato á presidencia
da Xunta  é Rafael Manuel Fer-
nández Alonso, traballador do
Sergas, de corenta e catro anos,
consciente da imposibilidade
de chegar a ter unha cadeira no
parlamento galego. 

Na campaña electoral o seu
orzamento non supera os dous
mil euros, sufragado na súa to-
talidade coa contribución dos
membros da formación e doa-
zóns particulares. Segundo
Fernández Alonso, o sistema

ano nas eleccións autonómi-
cas. O seu obxetivo vai intrínse-
co no seu nome. Fernández
Alonso non quere medias tin-
tas: “é moi difícil convencer a
todos os estamentos da loita
contra a pobreza, cada vez hai
máis pobres no mundo e pre-
tenden tapar as vergoñas co

Alberte Rivero

S egundo os resultados
das eleccións autonó-
micas de 2005, para a
maioría das forma-

cións é inalcanzábel a cota mí-
nima que dá acceso ao parla-
mento galego. Na provincia da
Coruña é necesario achegarse
aos trinta e cinco mil votos, en
Pontevedra cómpren máis de
trinta mil e en Lugo e Ourense
en torno aos quince mil. 

Nas pasadas municipais, lo-
go das tres grandes forma-
cións, situouse Terra Galega,
con pouco máis dos quince mil
votos na provincia coruñesa,
lonxe do mínimo que estable-
ce a lei para acadar unha acta
de parlamentario. O seu cabe-
za de lista Xoán Gato, ex alcalde
de Narón, recoñece que terán,
como mínimo, que duplicar o
número de votos para ter al-
gunha opción, e só na provin-
cia da Coruña onde obtiveron
os mellores resultados nas pa-
sadas municipais. 

Nas autonómicas de 2005 a
cuarta formación en número
de votos foi Esquerda Unida,
sendo tamén candidata a fe-
rrolá Yolanda Díaz, pero só o
0,74% dos votantes se decanta-
ron por esta formación. Con
pouco máis de doce mil votos
en toda Galiza, a posibilidade
de obter un parlamentario esti-
vo demasiado lonxe para EU.

É difícil adiviñar por que,
ante a imposibilidade de obter
un escano, agás as tres grandes

electoral é un circulo vicioso
que só beneficia ás grandes for-
macións: “nós non recibimos
un can do Estado, os que obte-
ñen escano non só cobran polo
propio escano senon por cada
voto obtido, é un sistema total-
mente inxusto”. 

Esta formación debuta este

0,7%. Nós demandamos unha
loita real e convencida”.

As listas están confecciona-
das en base a xente vencellada
a actividade solidaria, pero se-
gundo o seu candidato: “non
concurrimos como membros
de distintas ONGs, aínda que
quizás sexamos máis coñeci-

AALDEAGLOBAL.4. ANOSATERRA
29 DE XANEIRO - 4 DE FEBREIRO DE 2009

Só PP, PSOE e BNG teñen opcións de obter
escano o vindeiro 1 de marzo. Pero, outras
formacións, moi lonxe do 5% dos votos,
buscan notoriedade con distintas metas,
defender unha causa, máis atención para
unha zona ou indecifrábeis obxectivos a
través de listas pragadas de funcionarios
con quince días de asueto

OS OUTROS,
dezaoito candidaturas por amor á arte

>>>

ELECCIONS AUTONÓMICAS

Manuel Álvarez [á dereita], candidato de Democracia Ourensá e [no centro] Gonzalo Jácome.

Nas últimas autonómicas
catro formacións non che-
garon ao medio millar de vo-
tos. P. Social Español Popu-
lar, Republicana ERG, Iden-
tidade Galega e P. Social y
Democrático de Derecho,
formación esta última que
só se presentou por Ponte-
vedra. resultando o menos
votado con 239 sufraxios.
Encabeza a candidatura un
funcionario de prisións da
Lama, Gonzalo Luís Fontela

Vázquez, e a mesma esta
pragada de compañeiros de
profesión do propio Fontela.
Non realizan ningún tipo de
campaña electoral nin cha-
madas ao voto, carecen de
páxina web, sede real e entre
o corpo de funcionarios de
prisións é un grupo coñeci-
do. Moitos pensan, que o
obxectivo dos seus candida-
tos é  conseguir os quince dí-
as de asueto aos que teñen
dereito todos os candidatos.

IDENTIDADE GALEGA INTEGROUSE NO
PG. Eduardo Ambite foi o ca-
beza de lista pola provincia
da Coruña da formación, xa
desaparecida, Identidade
Galega. Só conseguiran 376
votos. Agora esta agrupación
política integrouse no Parti-
do Galeguista. Estaba presi-
dida por Xosé Luís Mantenga
é foi o partido con acento na-
cionalista que menos votos
acadou nas últimas eleccións
autonómicas.�

Formacións sen campaña
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nesta provincia, a xente non
colle a papeleta no colexio
electoral, tena que levar da ca-
sa, por iso os poucos cartos que
movamos están destinados a
este sistema”.

Aínda que é consciente da
dificultade de chegar aos quin-
ce mil votos necesarios para
obter unha acta por Ourense,
espera que salte a sorpresa:
“nunca se sabe, quen ía dicir
que teriamos case dous mil nas
municipais, pero recoñezo que
é moi difícil”.

Entre os avais que presen-
tan para solicitar o voto, a
maiores da defensa a ultranza
da provincia ourensá, non du-
bida en aportar a súa aparien-
cia física: “con cincuenta anos
estou aínda ben conservado”.�

acadar unha acta de parlamen-
tario pola única provincia que
se presenta. 

O seu candidato á presiden-
cia da Xunta é Manuel Alvárez,
ten cincuenta anos, rexenta
unha cafetería na zona do
campus ourensá e colabora no
soporte mediático desta for-

dos precisamente por esa acti-
vidade”. Iso si, son moi cons-
cientes da imposibilidade de
chegar a obter escano: “é im-
posíbel ou case por que son ne-
cesarios moitos votos, pero
medramos elección tras elec-
ción e o que queremos e que
nos coñezan, se conseguimos
iso xa é algo importante”.

DEMOCRACIA OURENSÁ.Outras for-
macións repiten, conscientes
da máxima dificultade pero
confiando na sorte. Democra-
cia Ourensá obtivo, hai catro
anos, seiscentos vinte e tres vo-
tos. Nas pasadas municipais,
no concello de Ourense tripli-
cou o número de sufraxios, pe-
ro, contodo, están moi lonxe
dos quince mil necesarios para

mación, Auria TV. A súa pri-
meira queixa vai contra os me-
dios de comunicación, inacce-
síbeis, segundo Manuel Alvá-
rez, para as formacións máis
pequenas. Preséntanse  para
reclamar trato igual para Ou-
rense en relación ás outras tres
provincias: “de Ourense ten
marchado todo polos nefastos
políticos que temos nesta pro-
vincia, pedimos trato igual co-
as outras, os políticos ouren-
sáns só tiraron para fóra desta
provincia”.

Da cartelería non van abu-
sar, consideran cartos tirados
os empregados neste sistema
de publicidade, o pequeno or-
zamento empregarano para o
envío de sobres a domicilio:
“polo sistema caciquil que hai

te

>>>

HOMES
QUE ESCOITAN

María Reimóndez

M entres moitos homes
espernexan e insultan

cada vez que unha feminista
abre a boca de xeito crítico hai
outros, aínda unha minoría,
que escoitan. Escoitar e refle-
xionar son sempre os primei-
ros pasos para o cambio. Por
iso me conmove especial-
mente o traballo de Homes
Galegos pola Igualdade en xe-
ral e o de Xoán Hermida Bou-
za, o primeiro premio Home
Galego pola Igualdade, en
particular. El é un activista do
ensino que no discurso con
motivo do premio aprendeu
ben do feminismo a utilizar a
palabra as poucas veces que
se nos dá e falou con coñece-
mento e admiración de pen-
sadoras que lle abriran os
ollos a un mundo diferente.
El, ao contrario ca outros, non
se dedicou a ridiculizar e dicir
que todo aquilo era unha par-
vada, non botou ao lixo sen
argumentar nada convincen-
te o traballo serio e pormeno-
rizado de análise do maior
movemento filosófico da hu-
manidade simplemente por-
que o tal movemento lle de-
volvía unha imaxe de si mes-
mo moi pouco galdrumeira.
Ao contrario, decidiu anali-
zarse e comprendeu a necesi-
dade de cambiar para cam-
biar o atroz, igual que levamos
séculos facendo tantas mulle-
res. Falou tamén das mulleres
que o rodean, e das esperan-
zas para o seu fillo. A súa espe-
ranza pero sobre todo o seu
traballo, son a nosa esperan-
za. El, coas súas compañeiras,
traballa a violencia dende o
invisible, cambiando os pa-
peis, empezando por si mes-
mo. E todo iso por pararse a
escoitar con honestidade.
Mágoa dos que espernexan e
insultan, eses permanecen
para sempre xordos.�

’’

’’Conmóveme o traballo
de Homes Galegos
pola Igualdade e o de
Xoán Hermida
Bouza, primeiro
Home
pola igualdade”

Rafael Fernández Alonso [á esquerda], traballador do Sergas e candidato de Por un Mundo Máis Xusto, e o presidente da formación.

O cabeza de lista de Terra Galega, Xoan Gato, presentando a súa candidatura e o ditame de respaldo da  XEC.       JESSICA BARCALA / A.G.N.

Os independentistas

Nós Unidade Popular lo-
grou, nas anteriores elec-
cións, 1.700 votos e a Fren-
te Popular Galega, quinta
formación con maior nú-
mero de votos, obtivo
3.000, lonxe de calquera
posibilidade de escano.�

Terra Galega só tería
chance na Coruña”
’’

Nas anteriores
autonómicas,
EU conseguiu doce mil
votos en toda Galiza”

’’

Democracia ourensá
conta co soporte mediático
de Auria TV”

’’

A ferrolá Iolanda Díaz preséntase por EU.
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A Román e a Camilo. A Sira 

O territorio da súa infancia está
debuxado en ocres, verdes,
violetas, poboado de castiñei-
ros e vides. Leite fresco que fer-
vía tres veces a súa nai para es-
correntar o frío intenso do inte-
rior, resistente á felpa e á cociña
de leña. Unha onza de choco-
late, un rosco e... á escola!

Así soñaba Suso a súa pa-
tria verdadeira, con olor a her-
ba e mel, por onde paseaba
gozoso os anos felices da ino-
cencia. Viana do Bolo.

A súa adolescencia está
marcada polo rock e a poesía.
Involucrouse dende moi novo
en grupos musicais de panas e
cabelos longos, cantando a
Dylan e aos Creedence en lo-
cais buliciosos, mentres de
noite “...y vuelto ya al anónimo
eterno del desnudo...” se nu-
tría cos versos de Pedro Sali-
nas ata ser sorprendido pola
primeira luz do día. Este vín-
culo febril coa música e a lírica
nunca o abandonou.

Máis tarde foi atrapado
polo murmurio da música
tradicional galega e con An-
tón Seoane, Rodrigo Romaní
e Poro tocou guitarras e cro-
mornos, gaitas e ocarinas,
prodigando harmonía e emo-
ción en cada acto.

Deixou e regresou á músi-
ca galega fundando con ou-
tros músicos (Francisco Mar-
tínez) o grupo Arco da Vella,
do que lembramos con espe-
cial agarimo a ovacionada ac-
tuación no Palais des Congrès
no Festival Interceltique de
Lorient no 83.

Posteriormente, cando o
jazz petaba nas portas dos
seus sentimentos, comezou a
tocar o saxo tenor.  E sempre
alimentándose de poesía: Bor-
ges, Éluard, Cunqueiro, Rom-
pente. Espléndidas noites de
música con Susi e Antonio
García Teixeiro amasando
versos de amizade.

A partir do 75 prodúcese o
descubrimento da súa princi-

pal devoción: a pedagoxía.
Quedou seducido coas ensi-
nanzas de Paulo Freire e Ce-
lestin Freinet impartidas por
José Paz na Escola de Maxiste-
rio de Ourense, e, cando, no
76 marcha a Santiago, á Facul-
tade de Filosofía e Ciencias da
Educación, o encontro co dis-
curso brillante do profesor
Herminio Barreiro e o vitalis-
mo pedagóxico de Antón Cos-
ta, coas súas insignias Bour-
dieu, Baudelot, reforzaron de-
finitivamente a súa vocación
de ensinar, de ensinar e
aprender. Ensinar para pro-
vocar desexos de mellora, e
aprender para ensanchar o
mundo imperfecto.

Foi a preparación minucio-
sa dun pedagogo mozo que le-
vaba orgulloso a divisa do en-
sino público, laico, democráti-
co. Comprometido co pálpito
da súa terra.

E, coma se fose un azar pre-
visible, unha sorte de predesti-
nación, tropezou coa educa-
ción para a paz, no 81, e, xa,
sen remedio, quedou enfeiti-
zado coa esencia da mensaxe
pacificadora “ser tenro e ao
mesmo tempo subversivo”.
Funda, con Manolo Bragado,
Educadores pola Paz e aí co-
meza unha viaxe sen límites.

A través das súas publica-
cións inventariamos unha
desbordante actividade, escri-
tura de libros, conferencias,
encontros, exposicións, via-
xes, ademais dun xeito vibran-
te de comunicar as súas expe-
riencias unido a un estilo afec-
tuoso para relacionarse co
mundo.

A historia de educación pa-
ra a paz pasa a pertencer ao
seu carácter, a formar parte da
súa esencia e do seu entusias-
mo. Describe palabras nece-
sarias: diálogo, tolerancia, soli-
dariedade, dereitos huma-
nos... un momento... detense
na palabra esperanza e des-
pois de analizala meticulosa-
mente declara que constitúe o
condimento imprescindible

para os seus soños, o ímpeto
necesario da súa existencia.

Sempre se alimentou de es-
peranza, de esperanza e de
afectos, e devolvía con fartura
ese afecto transformado en
ventura prodixiosa.

Nas penúltimas consultas
médicas producíanse debates
xubilosos. Suso, incondicional
de Séneca “...entiende la vida
como un préstamo que tene-
mos que entregar agradeci-
dos...” (Invitación a la sereni-
dad) defendía as súas teses
con afán, mentres que o Dr.
Castellanos lle rebatía con fir-
meza, enleándose en suaves
polémicas de supervivencia.

Das súas lecturas, admira-
ba a Susan Sontag. Lía e volvía
a ler “La enfermedad y sus me-
táforas” asombrado pola for-

taleza ante a adversidade e a
lucidez intelectual coa que
analizaba “o lado nocturno da
vida”. Pero, por riba de todos,
estaba Michel de Montaigne.
Tiña os seus Ensaios na mesi-
ña de noite como unha Biblia
para mergullarse diariamente
nas súas follas coa tenra devo-
ción do alumno entusiasta.

Suso deixa un legado in-
menso, exquisito, pulcro. E a
nós, por último,  quédanos
impresa na memoria, como
un agasallo que se expande
por riba do recordo, como un-
ha acta de agradecemento, a
complicidade xenerosa de
Manolo Bragado e Rafa Ojea,
que foron quen de acompañar
a Suso en reunións extremas
de traballo, amparando o pro-
xecto de presentación do seu
último libro. Quédannos os
desvelos no sosegado silencio
dos días  previos con Carmen
Loureiro, Carmen Sacristán,
Pepe Bartolomé e Emigdio.
Quédannos as bágoas frater-
nas de Eliseo. O alento de Sira.
Velaí a lealdade fiel escoltando
un tesouro, un tesouro do ta-
maño do Universo, un tesouro
chamado Suso Jares.�

SUSO JARES, SUBVERSIÓN E TENRURA
TRIBUNA �Paz Raña Lama.

Crítico musical.

DESPEDIDA
María Xosé Queizán

U n dos primeiros obxectos
na miña aprendizaxe in-

fantil foi a “pizarra” unha pe-
quena lousa enmarcada en
madeira. Nese pequeno cadro
gris escuro aprendín a escribir
e a facer contas marcando co
“pizarrín” unha barriña tamén
de lousa. Pensándoo ben esta-
ba máis próxima ao estilo ro-
mano que aos métodos tecno-
lóxicos actuais. Aínda que tiña
un borrador, en ocasións usa-
ba os dedos ou as mangas para
borrar e creo que o cuspe ta-
mén debeu servir para limpar.
A miña nai reprendíame cando
me cachaba. Ela ensinoume a
ler aos catro anos, nun catón,
un caderniño miserable, e logo
a deletrear os anuncios e rótu-
los dos comercios mentres pa-
seaba da súa man pola cidade,
e a escribir na miña lousa de
man. Quero agradecerlle esta
primeira instrución, que sería
tan determinante na miña vi-
da, xa desde a infancia, á miña
nai, Conchita Vilas, que acaba
de falecer aos 97 anos, despois
dunha vida plena, dramática e
tamén pracenteira. 

Do pizarrín pasei á pluma
que se mollaba no tinteiro, e os
borróns e as manchas de tinta
na roupa eran frecuentes, para
fastío da miña nai. Os plumíns
esgallaban (palabra que sem-
pre se utilizou falando castelán)
e cumpría cambialos de conta-
do para conseguir a letra ingle-
sa. Viñeron os tempos da proba
de saír á pizarra, na aula, ante a
mestra e o alumnado. Pasaron
os anos e acabei situada do lado
do encerado como profesora e
seguín  manchando os dedos e
a roupa de xiz. Renegaba da
permanencia deste sistema ar-
caico nos tempos da electróni-
ca. Xubileime co xiz na man e
agora desaparece das aulas
cando tamén o fai a miña nai,
testemuña dun século que vi-
viu con plenitude.�

’’

’’Quero agradecerlle esta
primeira instrución,
que sería tan determinante

na miña vida, á miña nai,
Conchita Vilas”

O 30 de xaneiro é o Día Mundial da Paz.
Xesús Jares, recentemente finado,
foi fundador, en 1983, do grupo
Educadores pola Paz. Neste artigo, a súa
compañeira lembra a súa traxectoria

’’A partir do 75 prodúcese
o descubrimento
da súa principal devoción:
a pedagoxía”
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ro para cubrir os máis de 1.200
quilómetros de costa que hai
dende Ribadeo até a Guarda.
Para colmo, aqueles días estaba
avariado. O que non podía ima-
xinar o xornalista de A Ponteno-
va era que case un cuarto de sé-
culo despois en Galicia se volve-
sen poñer de manifesto as mes-
mas carencias que a finais dos
anos setenta.

VINTE MORTES. A máis da terríbel
marea negra que ocasionou o
Andros Patria, o máis grave de
todo foi a morte de 20 tripulan-
tes que traballaban no petro-
leiro grego. Dáse a circunstan-
cia que o un dos tripulantes do
barco sinistrado sobrevivira
despois de caer ao mar e pasar
nadando case catro horas, o
que o convertera no heroe hu-
mano daquela traxedia.

Xa, a últimas horas da tarde,
o Estado Maior da zona maríti-
ma do Cantábrico facilitaba
unha nota informativa na que
informaba das consecuencias
do naufraxio. Aínda que xa se
daba conta das vítimas mor-
tais, ocultábanse os datos so-
bre a cantidade de petróleo
vertido ao mar. Insistíase en
que as manchas detectadas
“non supoñían perigo algún
para as costas galegas”. A reali-
dade demostraría pronto o
contrario.

Días despois, o petroleiro
foise afastando das costas gale-
gas, xa que o seu maquinista,
antes de ser rescatado, puxera
en marcha os motores a unha
velocidade de catros nós e o pi-
loto automático. Este suceso,
do que nada se aprendeu, tra-
tou de ser ocultado polas auto-
ridades de entón.�

tes dende Holanda e Inglate-
rra”. Sinalaba tamén que tive-
ran que pedir barcos de Cádiz e
que tan só existía un helicópte-

ba que “cando fora a catástrofe
do Urquiolahoubera que agar-
dar horas e incluso días a que vi-
ñeran medios anticontaminan-

Daquela Perfecto Conde po-
ñía de manifesto “a falta de me-
dios que houbera xa noutras
ocasións anteriores”. E apostila-

AALDEAGLOBAL.7.

Antonio Cendán
Hai xa 30 anos as costas galegas
eran vítimas do accidente dun
petroleiro, cando aínda esta-
ban moi recentes as feridas do
Urquiola. Desta volta, un barco
de bandeira grega, o Andros
Patria, embarrancaba a unhas
30 millas das illas Sisargas,
fronte a Malpica. Nel viaxaban
máis de 200.000 toneladas de
petróleo e os seus derivados.

Eran as nove e media do día
de noitevella de 1978. Galicia
preparábase para afrontar un
novo ano, que levaba de alcu-
me posto pola ONU como
“Ano Internacional do Neno e
o Mozo”, cun ritual de actos
destinados, en teoría a favore-
cer os máis novos, que aínda
non se cumpriron en máis da
metade do planeta tres déca-
das despois. Aquel derradeiro
domingo do ano, a costa no-
roccidental galega ía ter un in-
desexado agasallo. Preto de
Malpica, a veciñanza escoitaba
unha potente explosión en al-
tamar. Pesqueiros da zona que
estaban a faenar polas inme-
diacións eran testemuños di-
rectos de que aquel enorme
buque incendiárase, pero des-
coñecían as consecuencias.   

Nunha crónica asasinada
polo xornalista Perfecto Conde,
para o rotativo madrileño El
País, dicíase que o Andros Patria
estaba a deriva a menos de 20
millas das costas galegas e que
as autoridades temían o peor.
Nun primeiro momento asegu-
rábase que a cantidade de fuel
derramado ao mar era relativa-
mente pequena, aínda que en
días posteriores informábase de
que o barco grego vertera ao es-
pazo marítimo galego máis de
50.000 toneladas de petróleo e
que a marea negra estábase es-
tender por toda a costa norte,
chegando incluso a Asturias.

A subsecretaría de Estado de
Mariña Mercante trataba de
tranquilizar a opinión pública e
os mariñeiros sinalando que “o
perigo era moito menor do que
se agardaba nun principio”.
Non embargante entre os mari-
ñeiros volvía a sobrevoar pola
súas mentes o fantasma do Ur-
quiola, que tan só dous anos an-
tes tinguira de negro as praias
da costa coruñesa e danara un-
ha gran parte do ecosistema ga-
lego, que aínda non estaba to-
talmente recuperado. A todo iso
engadíase o feito de que os afec-
tados pola catástrofe do petro-
leiro vasco aínda non cobrarán
as indemnizacións. Ás poucas
horas do accidente marítimo
divisábase xa unha mancha
moura de máis de catro de qui-
lómetros de longo.

O petroleiro grego verteu fronte as costas galegas 50 mil
toneladas de petróleo e morreron vinte dos seus tripulantes

A trinta anos do naufraxio
do Andros Patria

Arquivo A.N.T.

’’Preto de Malpica,
a veciñanza escoitaba
unha potente explosión
en alta mar”

’’As autoridades da época
quitáranlle importancia
aos efectos da marea negra”

’’Un dos tripulantes
sobreviviu ao pasar
nadando case catro horas”
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ganosa e a ENCE do país. Tarefa
máis complicada unha vez que
perdeu a tenencia de alcaldía e
tendo en conta que parte do
0,75% dos votos en 2005.

Tamén á esquerda do BNG
preséntase a Frente Popular
Galega liderada polo escritor
Xosé Luís Méndez Ferrín en
Pontevedra, a actriz Xiana Ló-
pez na Coruña, Xosé Manuel
Seixas en Lugo e Brais Fidalgo
en Ourense. Os independen-
tistas non chegaron aos 3.000
votos en 2005, mais desta volta
poden atraer parte dos votos
dos descontentos co traballo
do BNG nas consellarías.

Así, até 17 formacións que
formalizaron xa listas. Incluídas
as dunha UPyD disposta a case
todo con tal de figurar nos titula-
res e encirrar a polémica lingüís-
tica. O último son as declara-
cións de Rosa Díez nas que vin-
cula ensino en galego e fracaso
escolar. O seguinte paso será a
protesta de Galicia Bilingüe o 8
de febreiro en Compostela.�

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A.PPrreessiiddeennttee::Miguel Barros Puente. VViicceepprreessiiddeennttee  ee  ccoonnsseelllleeiirroo  ddeelleeggaaddoo::Afonso Eiré. VViicceepprreessiiddeennttee  eeccoonnóómmiiccoo::Ramón Ba-
rral. VVooggaaiiss::Xosé Fernández Puga, Xosé María Fonseca Moretón, Xavier Rei, Ana Miranda, Ceferino Díaz, Fernando Filgueira, Victorino Núñez e Bieito Alonso. SSeeccrreettaarriiaa::Paloma Váz-
quez. •DDiirreeccttoorr::  Manuel Veiga. SSuubbddiirreeccttoorr::  Xan Carballa. CCoooorrddeennaaddoorr  DDiiaarriioo  DDiixxiittaall::    César Lorenzo Gil. RReeddaaccttoorreess::Horácio Vixande, Mar Barros, Manuel Xestoso, Manuel
Vilas, María Obelleiro,  Lara Rozados, Eva Estévez,  Xurxo González, Charina Giráldez, Antonio Cendán, Paco Vila Barros (fotografía), Xosé Bocixa (tv). MMaaqquueettaacciióónn  ee  pprreeiimmpprreessiióónn::
Xoselo Taboada. FFoottooggrraaffííaa::Axencia Galega de Noticias, Reuters. XXeeffee  ddee  ppuubblliicciiddaaddee:: Carlos Martínez (publicidade@anosaterra.com)  • RReeddaacccciióónn::  Rúa do Príncipe  24, 1º -
36202 Vigo. Teléfono 986 222 405. Fax 986 223 101. DDeelleeggaacciióónn  SSaannttiiaaggoo::Laverde Ruiz 6, baixo- Teléfono 981 569 229. Correo electrónico: info@anosaterra.com.  AAddmmiinniissttrraacciióónn::
Rúa do Príncipe  22, baixo - 36202 Vigo. Teléfono 986 433 830. SSuubbssccrriicciióónnss::  subscripcions@anosaterra.com IImmpprriimmee::Norprint. DDeeppóóssiittoo  LLeeggaall::C-963-1977. IISSSSNN::0213-3105.

Manuel Vilas
Os máis optimistas entre os pe-
quenos grupos que se presenta
ás próximas eleccións son os de
Terra Galega (TeGa). A forma-
ción do histórico Xoán Gato ase-
gura aspirar a catro parlamenta-
rios, sobre todo na Coruña. O xa
ex-alcalde de Narón afirma que
nas locais de 2007 logrou o 3,7%
dos votos nesta circunscrición. O
certo é que TeGa teno moi difícil,
pois vive ao fío da escisión. Só hai
uns días Gato logrou referendar
oficialmente o control das siglas
fronte ao sector de Pablo Padín e
Xermán Tobío. Ademais, as ci-
fras mostran que debe duplicar
os votos que sumou na provin-

cia da Coruña até os 47.000. Uni-
camente así achegaríase ao 5%,
barreira erguida por Manuel
Fraga e mantida polo bipartito.

Este límite para obter un de-
putado –que na maioría das au-
tonomías e no Estado é do 3%– é
unha das teimas de Iolanda Dí-
az, que recunca como candida-
ta de Esquerda Unida. A ex-te-
nente de alcalde de Ferrol arre-
mete de seguido contra a labor
do BNG. “Se este é o cambio...
Fraga facíao de marabilla”, repi-
te nun intento de rabuñar votos
entre os que pensan que o bi-
partito non xirou abondo á es-
querda. Aos nacionalistas chá-
malles “mestres da privatiza-

ción” ao fío da polémica sobre
as oposicións no Consorcio de
Servizos Sociais. EU postúlase
como “alternativa anticapitalis-
ta” e ecoloxista para botar a Re-

Esquerda Unida e o grupo de Rosa Díez
entre os máis belixerantes

Terra Galega, a máis optimista
entre as pequenas formacións

CRÓNICA DE PRECAMPAÑA

BAIXO CONSUMO,
NON GRAZAS!

Substituín os acumuladores
eléctricos cos que me quenta-

ba no invierno con tarifa noc-
turna por radiadores de baixo
consumo. A recompensa por
este ecolóxico investimento é
unha factura da luz case tripli-

cada. Ou se nos castiga a pagar
un inevitábel exceso por pasar-
nos de 500 kw/h ao mes ou se
nos aplica unha tarifa un 35
por cento máis cara durante
dez horas ao día. Non consu-
mir resulta máis ecolóxico, e
seguro que menos caro.�

Margarita Losada
(Ourense)

SOBRE O VIRUS
DO PAPILOMA

A Academia sueca tremeu ao
descubrirse que a concesión
do Nobel de Medicina ao dou-
tor Harald zur Hausen estivo
apoiada por grandes persoei-
ros da industria farmacéutica
que rendibiliza o negocio das
vacinas: AstraZeneca, Merck...

Hausen é o maior valedor
do gardasil e do cervix como
terapia preventiva contra o pa-
piloma humano e propuxo

con descaro a vacinación ma-
siva en todo o mundo. Curio-
samente, un país “fóra dese
mercado” é Haití, cunha inci-
dencia do 3% da poboación fe-
minina do virus por mor da

pobreza, a promiscuidade e a
falta de hixiene.

Este Nobel cheira a corrup-
ción. Desgraciadamente non
será o último. As grandes cor-
poracións exercen un
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Delegado Comercial
para cada unha das sete cidades.

Fixo máis incentivos,

segundo obxectivos.

As persoas interesadas poden enviar

o currículo, con fotografía actual, a 
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Rosa Díez cos candidatos galegos de UPD. AGN
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Luís Lamas

O s catro anos de bipartito
en Galicia serviron para

rachar moitos mitos, un deles
aquel que dicía, parafraseando
a Norman Mailer, que os tipos
duros non bailan, e logo resul-
tou que Anxo Quintana era un
consumado bailarín. 

Outro afirmaba que a derei-
ta non facía nada para acurtar
as listas de agarda na sanidade
para beneficiar os centros con-
certados, a realidade agora é
que co bigoberno medrou aín-
da máis o prazo de espera para
operarse e para consultas es-
pecializadas, e no que respecta
as incompatibilidades estamos
como estabamos. 

Pero hai un mito caído que é
especialmente vergonzoso e
quizás por iso se oculta. Men-
tres gobernou o PP, o PSOE e
mais o BNG afirmaban que a
emigración dos mozos galegos
era unha lacra para o país que
viña motivada pola ineficacia
dos gobernos de Manuel Fraga
para crear emprego en Galicia. 

Esa era a idea forza da oposi-
ción e os seus corifeos: co PP, os
mozos galegos víanse na obriga
de deixar o seu país para atopar
traballo, tratábase de transmitir
unha idea de país ancorado no
século XIX. Cun goberno de
progreso iso remataría. 

Home, hai unha parte do
mito que si se cumpriu, a mei-
rande parte dos mozos galegos
que foron traballar ás Canarias
ou a Levante voltaron para a
súa terra, mágoa que non foi
para traballar nela senón para
engrosar as listas do paro.

Hai datos que mancan: no
2007, último do que existen
datos, emigraron 11.540 mo-
zos de entre 16 e 34 anos. O úl-
timo ano de goberno do PP fo-
ron traballar fóra de Galicia
10.916 mozos. Polo que se ve a
Galicia chea de oportunidades
para os  mozos era outro mito,
ou mellor dito un conto, a rea-
lidade é máis do mesmo pero
con máis bombo. �

MITOS’’

’’No 2007 emigraron 11.540 
mozos de entre
16 e 34 anos.
No último ano
de goberno do PP
fixérano 10.916”

gran poder sobre os no-
meamentos e buscan candida-
tos que lles sirvan para inven-
tar doenzas inexistentes ou pa-
trocinar fármacos estrela.

Antes de saltar o escándalo,
España xa ordenara a vacina-
ción masiva con gardasil, o
que suporá un gran negocio
para as multinacionais forne-
cedoras e un impresionante
malgasto para o noso sistema
de saúde pública. Numerosos
catedráticos, entre os que se
encontraba o actual director
xeral de Saúde Pública e Sani-
dade Exterior, Ildefonso Her-
nández Aguado, asinaron un
manifesto no que se solicitaba
unha moratoria de suspensión
do programa de vacinación,
ao considerar que este modelo
de prevención carece de todas
as garantías e que talvez en 35
anos o tal virus poida previrse
con programas máis sinxelos e

menos custosos. Este foi o ca-
miño escollido polo goberno
irlandés, por exemplo.

En Alemaña houbo unha
gran manifestación de médi-
cos para denunciar a manipu-
lación a favor da vacinación.
Nos EE UU hai incluso denun-
cias nos tribunais.�

Anxo Glez. e Manuel Guerra
(Vigo)

O DEUS
DO REFRANEIRO

Eu non son un experto, porén
citar estes vellos refráns coido
que pode ter certo interese (es-
pecialmente para as persoas
que son parte da Igrexa galega).
O Deus do refraneiro é o ser
máis poderoso, o que se pon de
manifesto nestes tres ditos:
“Cando Deus quere, con todos
os ventos chove”, “cando Deus
non quere, os santos non po-

den” e “ninguén morre até que
Deus quere”. El é o dono do
destino, dun destino que en
certos casos recoméndase
aceptar tal cal e como nos vén:
“O parente como Deus cho de-
se; o amigo como ti o escolle-
ses”. Outro dos seus atributos é
a súa grandeza, como se ve
neste, que recorda a profesión
de fe dos musulmáns: “Deus é
grande e o mundo pequeno”. É
obxecto de invocación ante
certos poderes terreais, que po-
den chegar a seren temíbeis:
“Deus me libre da xustiza ira-
da”. El fai xustiza sen asaña-
mento: “Deus castiga sen pau e
sen pedra”. E con estoutro (coi-
do que de clara orixe bíblica)
faise outra referencia á xustiza
divina: “Coa vara que midas se-
rás medido”. É xeneroso e
compasivo: “Deus perdoa a
quen a súa culpa chora”. Ten
calidades humanas: “A quen

non fala, Deus non o ouve”, “a
quen Deus quere ben, a sorte
buscalo vén”. Nesta curiosa de-
fensa da democracia, dáselle á
voz do pobo, o mesmo valor ca
á voz divina: “Voz do pobo, voz
de Deus”. Tamén se resalta a
responsabilidade individual na
sorte de cada quen: “A Deus
arando e co arado arando”, si-
milar a estoutro: “Ao que ma-
druga, Deus lle axuda. A Deus
pídeselle estar coa familia: “Alá
me leve Deus, onde ache os
meus”; e que protexa a un da
traizón do amigo: “Dos amigos
gárdenos Deus, que dos inimi-
gos gardámonos nós”. Na
crenza popular, Deus protexe
os desamparados: “Aos nenos
e aos tolos, gárdaos Deus a to-
dos”: E, para rematar, un ben
retranqueiro: “O viño non é
Deus pero milagres fainos”.�

Ramón Coira
(Ourense)

>>>

Hai un debate que antecede ao
potencial fraude do voto CERA,
que as forzas políticas non se
deciden a dar. Máis alá do voto
en urna e a necesidade de ga-
rantir o carácter directo e secre-
to do voto, está a propia regula-
ción dos dereitos políticos do
emigrante, que paradoxica-
mente exercen en dous países
simultaneamente en todo tipo
de convocatorias electorais, se-
xan autonómicas, estatais, eu-
ropeas ou municipais, daquela
os cidadáns galegos emigrados
están de continuo meditando a
quen darlle o seu voto. 

Ter dereitos sociais, axudas
en situacións difíciles, dereito á
nacionalidade, dereito pleno
de retorno, mesmo sostido pa-
ra varias xeracións, non impli-
ca que se exerza a capacidade
de elixir uns representantes
que non actúan sobre o día a
día no país de acollida. En todo

caso ese dereito debería limi-
tarse a unha cámara territorial
como o Senado, que podería

incluír un colexio de senadores
específico da emigración.

O temor a verse penalizados
politicamente encorseta por
completo o discurso das forzas
políticas, nomeadamente as
maioritarias, que engordan al-
ternativamente a súa saca de
votos, mercede a un sufraxio
que a man tenta leva trinta
anos sen regular, e que no caso

galego supón un 12,6% das
persoas con dereito a voto:
335.357 electores residentes
ausentes, máis que votantes na
provincia de Lugo.

O último paliativo de ad-
xuntar unha copia do DNI ou
o pasaporte co voto, recorrido
ante o Supremo polo PSOE, é
o enésimo recoñecemento de
que non se pode seguir sos-
tendo un sistema de vota-
cións, manifestamente violá-
bel, sen campaña electoral en
igualdade das forzas políticas
e no que se teñen denunciado
innúmeras ilegalidades no pa-
sado. A Xunta Electoral Cen-
tral debería, por asepsia de-
mocrática, tomar a decisión
de suspender cautelarmente o
proceso do voto emigrante. É
a única maneira de contarmos
o 1 de marzo cun resultado
electoral que non se poda
cuestionar.�

SUSPENSIÓN CAUTELAR DO VOTO EMIGRANTE
TRIBUNA �Xan Carballa.

’’O Senado podería incluír
un colexio de senadores
específico da emigración”
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Ismael Rego defende a limpeza
do reparto eólico pero critica o
“afán de protagonismo” do
Bloque. No referente ao de-
creto do galego no ensino, cre
que Educación aplícao con
“absoluta claridade” e, malia
entender as reivindicacións da
Mesa, denuncia que esta co-
meteu “excesos”.
OO  PPSSOOEE  aaccaabbaa  ddee  rreeccoorrrreerr  aa  ddee--
cciissiióónn  ddee  qquuee  ooss  eemmiiggrraanntteess  ttee--
ññaann  qquuee  iinncclluuíírr  oo  DDNNII  oouu  oo  ppaassaa--
ppoorrttee  nnoo  eennvvííoo  ddoo  vvoottoo..  PPoorr  qquuee??
Non cabe máis que acatar as
decisións da Xunta Electoral
Central (XEC), pero acatala ta-
mén inclúe recorrela. A maioría
dos emigrantes non teñen DNI
ou pasaporte porque non o ne-
cesitan. É chocante que un ór-
gano tan importante tente alte-
rar as regras de xogo co proceso
en marcha, estamos moi en de-
sacordo co intre no que se toma
a decisión. Non recorremos
tanto por interese partidario se-
nón por interese dos galegos.
PPeerroo  ddaaqquueellaa  ccaall  éé  oo  pprroobblleemmaa??
QQuuee  ssee  rreedduuzzaa  aa  ppaarrttiicciippaacciióónn
ddooss  eemmiiggrraanntteess  nnaass  vvoottaacciióónnss??
O principal problema é a limi-
tación de dereitos, até agora os
emigrantes participaron dunha
forma. Cando se trata de limitar
dereitos, cómpre ter moito coi-
dado. Iso non quere dicir que
non defenda o voto en urna e
con todas as garantías. Unha
cousa non ten que ver coa ou-
tra. Hai unhas eleccións convo-
cadas; era un tema sobre o que
a XEC debera reflexionar máis.
AAyymmeerriicchh  ddeennuunncciiaabbaa  nneessttaass
ppááxxiinnaass  aa  sseemmaannaa  ppaassaaddaa  qquuee
nnoonn  hhaabbííaa  ggaarraannttííaass  ddee  lliimmppeezzaa
nnoo  vvoottoo  ddaa  ddiiáássppoorraa  ee  ffaallaabbaa  ddee
cceennttooss  ddee  aaxxeenntteess  eelleeccttoorraaiiss  ddoo
PPSSOOEE  eenn  AArrxxeennttiinnaa......
Todas as cousas son mellorá-
beis, a miña aspiración é que se
poida votar na emigración
igual que en Galicia. Por iso o
presidente da Xunta impulsou
a constitución dunha comisión
no Parlamento e aprobamos
por unanimidade unha pro-
posta de cambio. Quere dicir
isto que entendemos que os re-
sidentes no exterior son máis

POLÍTICA.10. ANOSATERRA
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Ismael Rego, voceiro p

‘O reparto eóli
pero o BNG pe
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manipulábeis? Non, son cida-
dáns exactamente iguais que os
que viven en Galicia, igual de li-
bres e soberanos. Nada inter-
nacionaliza máis a Galicia que
o Camiño de Santiago e os no-
sos emigrantes. Agredir isto,
consideralos cidadáns de se-
gunda manipulábeis aos que se
lles pode comprar o voto fai un
fraquísimo favor aos intereses
xerais de Galicia. Se Aymerich
di que hai non sei cantos axen-
tes electorais do PSOE imaxino
que será pola experiencia que
ten do BNG, que é máis da que
ten do PSOE.
NNeessaa  mmeessmmaa  eennttrreevviissttaa,,  AAyymmee--
rriicchh  ffaallaabbaa  ddee  ooffeerrttaass  ddoo  PPSSOOEE
ppaarraa  aammaaññaarr  oo  rreeppaarrttoo  eeóólliiccoo..  OO
nnúúmmeerroo  ddoouuss  ddoo  sseeuu  ppaarrttiiddoo,,
RRiiccaarrddoo  VVaarreellaa,,  ppeeddiiuullllee  aa
QQuuiinnttaannaa  qquuee  oo  ddeessaauuttoorriizzaassee......
É a primeira vez na historia que
a enerxía eólica se reparte con
todas as garantías en función
dun concurso. Logo houbo al-
gúns erros; o BNG cometeu al-
gún erro ao dicir que ‘o aire é
meu’ e polo tanto que ‘aquí que
non toque ninguén’. Iso é malo
porque creou desconfianzas,
non no PSOE, senón na cidada-
nía. Quizais houbo algún afán
de protagonismo. Esa mensaxe
fíxolle mal ao proceso, que é
limpo e nada parecido ao que
fixo o PP, que adxudicou as eóli-
cas a empresas que nin as insta-
laron nin tiñan a capacidade de
poñelas, a única cousa que se
fixo foi traficar coas concesións.
Isto está erradicado de princi-
pio. Pero é unha mala explica-
ción dalgúns dirixentes do BNG
vender a ‘patrimonización’
dunha cuestión que é de Go-
berno. Se cadra, sen querelo,
provocaron desconfianza na ci-
dadanía sobre algo que estou
seguro que se fixo con rigor.

LEIS PENDENTES

MMaalliiaa  oo  eenntteennddeemmeennttoo  eennttrree
BBNNGG  ee  PPSSddeeGG  nnoo  PPaarrllaammeennttoo,,
ffiiccaarroonn  ppeennddeenntteess  lleeiiss  pprreevviissttaass
nnoo  ppaaccttoo  nnaass  qquuee  hhaabbííaa  ppoossttuu--
rraass  ssiimmiillaarreess,,  ccoommaa  aa  ddaa  rree--
ffoorrmmaa  ddaa  CCRRTTVVGG..  PPoorr  qquuee  nnoonn
ssee  aapprroobboouu  nneesstteess  ccaattrroo  aannooss??
O goberno deu prioridade a al-

gúns textos. En rexeneración
democrática aprobáronse leis
importantísimas, como o Pacto
Local, a Lei de Transparencia,
etc. A reforma dos medios públi-
cos queda para a segunda etapa
do cambio, non teño dúbida de
que se vai sacar adiante pero ta-
mén entendo que esa non fose a
prioridade do Goberno. A re-
forma non se soluciona co no-
meamento do director xeral da
Compañía por maioría cualifi-
cada no Parlamento. Isto non
resolve case nada, cómpre unha
reforma en profundidade. Hai
que revisar as posibilidades de
bloqueo, porque o PP bloquea
todo aquelo que pode. Tamén
hai que poñer a punto a relación
cos medios privados.
OO  PPPP  ddeennuunncciiaa  aa  eexxiisstteenncciiaa  dduunn
ccoonnfflliittoo  lliinnggüüííssttiiccoo  ee  ssoocciiaall  ppoorr

POLÍTICA.11.

con algún tipo de esaxeración.
Iso de abrir expedientes parece
un pouco forte. Algunhas cou-
sas deberan coidarse, senón
dáslle armas a xente que queren
agredir o galego.

LEI DE CAIXAS

TTaannttoo  PPSSOOEE  ccoommoo  BBNNGG  pprrooppoo--
ññeenn  aa  rreeffoorrmmaa  ddaa  lleeii  ddaass  ccaaiixxaass
ddee  aaffoorrrroo,,  ppeerroo  ccaalleess  ooss  ssoonn  ooss
tteerrmmooss  ddaa  ssúúaa  pprrooppoossttaa??
As caixas necesitan unha posta
a punto. Nós non queremos o
cambio para intervir nas caixas
dende a política. Non quere-
mos intervención, senón opti-
mizar o seu rendemento para o
país, aí hai un traballo impor-
tante que facer. Sen ningún
afán de control porque o inter-
vencionismo deu malos resul-
tados. Non se trata de desenten-
derse, pero tampouco de facer
unha intervención política nas
caixas, non sería útil. Segura-
mente haberá unha lei nova na
próxima lexislatura canda unha
Axencia Tributaria Galega.
QQuuee  llllee  ppaarreeccee  aa  ppoossiibbiilliiddaaddee
dduunnhhaa  ffuussiióónn  ddee  CCaaiixxaannoovvaa  ee
CCaaiixxaa  GGaalliicciiaa??
Esa é unha cuestión que a Lei de
Caixas debe de facilitar pero nin
sequera debe de impulsar. As
caixas deben ter aí ese instru-
mento, produto do consenso.
Hai que dotalas da máxima au-
tonomía, pero tamén da má-
xima responsabilidade e do má-
ximo compromiso cos galegos.
DDaaddoo  qquuee  aa  pprreessiiddeennttaa  ddaa  CCáá--
mmaarraa,,  DDoolloorreess  VViillaarriiññoo,,  nnoonn  vvaaii
nnaass  lliissttaass  ddoo  PPSSddeeGG;;  ffáállaassee  ddee
vvoosstteeddee  ccoommoo  oo  ppoossííbbeell  pprróóxxiimmoo
pprreessiiddeennttee  ddoo  PPaarrllaammeennttoo......
É a primeira noticia que teño.
Eu levo nisto moitos anos, agra-
dezo moito aos meus compa-
ñeiros e ao Presidente que me
desen a posibilidade de repetir
nas listas, o que considero un
certo aval ao meu traballo, non
o debín facer de todo mal. Vou
estar onde o Presidente e os
meus compañeiros digan. Es-
tou a súa disposición pero é
moi cedo para falar da compo-
sición do Goberno e do Parla-
mento. Para min xa é unha
honra ser deputado.�

mmoorr  ddaa  lliinngguuaa..  QQuuee  aalltteerrnnaattiivvaa
ddeeffeennddee  oo  PPSSOOEE  ffrroonnttee  áá  ““ppaaccii--
ffiiccaacciióónn””  lliinnggüüííssttiiccaa  ddoo  PPPP??
En Galicia non houbo nunca un
conflito lingüístico e tampouco
o hai agora. O PP cambiou a súa
estratexia, a Feixóo non lle im-
portou nada tentar establecer
un conflito empregando para
iso a lingua, cuestión que non fi-
xera ninguén en Galicia. O Go-
berno está desenvolvendo ao
pé da letra o Plan de Normaliza-
ción. O PP aprobou ese Plan,
pero agora parece que non está
de acordo en aplicalo. É unha
tomadura de pelo e unha falta
de respecto ao noso principal
activo. Debemos seguir enri-
quecéndonos co plurilin-
güismo, que o galego se mova
coas mesmas posibilidades que
o castelán. O PP aprobou o Plan
para non aplicalo.
OO  mmeessmmoo  ddoo  qquuee  vvoosstteeddee  aaccuussaa
oo  PPPP,,  ddee  aapprroobbaarr  uunnhhaa  lleeii  ppaarraa
nnoonn  aapplliiccaallaa;;  aaccuussaa  aa  MMeessaa  áá
CCoonnsseelllleerrííaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  ccoo
ddeeccrreettoo  ddee  pprroommoocciióónn  ddoo  ggaa--
lleeggoo  nnoo  eennssiinnoo......
Si se está a aplicar o decreto con
absoluta claridade. Fíxose un es-
forzo importantísimo por con-
sensualo. Unha noite traballa-
mos até ben tarde para pactalo,
pero pola mañá Núñez Feixóo
decatouse e retirou o apoio. A
Xunta está a aplicar o decreto
con rigor e responsabilidade...
AA  MMeessaa  ppoollaa  NNoorrmmaalliizzaacciióónn
LLiinnggüüííssttiiccaa  nnoonn  ooppiinnaa  iigguuaall......
Entendo que a Mesa sexa reivin-
dicativa neste tema, é a súa fun-
ción. Non lle vexo ningún pro-
blema salvo algúns excesos que
deberan ponderar porque non
os axuda. Outra cousa é que me
pareza opinábel, fanse dano a
eles mesmos e ao que defenden
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Damián Villalaín

Non sabía moi ben se escri-
bir esta semana sobre

Rouco Varela, quen di que os
autobuses ateos atentan contra
o “dereito fundamental” dos
católicos a non se sentiren
ofendidos, ou sobre Rosa Díez,
quen revelou en Santiago que
do fracaso escolar en Galicia
ten culpa o ensino bilingüe, es-
quecendo que en Andalucía só
se fala castelán. Mentres me
debatía en tan grave decisión,
ía eu cismando que entre
Rouco e Rosa hai máis afinida-
des das que pode parecer. Un e
outra comparten un discurso
monotemático que semella
xurdido dunha únicaobsesión.
En Rouco, como en toda a xe-
rarquía católica, a obsesión é o
sexo. Rosa, polo contrario, non
parece ter moitos problemas
sexuais, aínda que algún psico-
analista barato podería percibir
na súa obsesión pola lingua ele-
mentos sicalípticos convenien-
temente sublimados.

Líbreme Deus, que proba-
blemente non existe, de suxerir
groseiras coincidencias entre
ambas teimas, pero o certo é
que o predicador de Vilalba e a
locuaz donostiarra conflúen,
un co sexo e a outra coa lingua,
na súa fobia á diferenza. Rouco
séntese agredido porque haxa
divorcios, homosexuais, con-
dóns e, xa postos, ateos. E Rosa
angústiase e debilita innecesa-
riamente a súa saúde procu-
rando que España se castela-
nice aínda máis do que xa está e
intentando relegar as linguas
periféricas –e os seus usuarios–
á cara B da vida. Nin el nin ela
queren nada bo. Rouco fai
como que pide respecto e en
realidade pide censura. Rosa fai
como que pide liberdade e en
realidade esixe unha imposi-
ción máis conflitiva que a que
di combater. A quen lle estraña
que ambos sexan hoxe os gran-
des heroes da ultradereita? �

ROUCO E ROSA’’

’’Un e outra comparten 
un discurso monotemático
que semella xurdido
dunha única
obsesión”

CCaall  éé  aa  ssúúaa  qquuiinniieellaa  eelleeccttoorraall??
Espero que o PP teña bas-
tante menos deputados dos
que tivo na última lexislatura
de Fraga. O Partido Socialista
vai ter o mellor resultado da

súa historia; o Partido Popu-
lar vai ter o peor da súa histo-
ria; e estou convencido de
que o BNG non vai ter un mal
resultado. O cambio vaise ver
fortemente reforzado.�

‘O PSOE vai ter o mellor
resultado da súa historia’

’’O PP aprobou
o Plan de Normalización
para non aplicalo”

go, voceiro parlamentario do PSdeG-PSOE

arto eólico fíxose con garantías
o BNG pecou de exceso de protagonismo’

’’A Xunta electoral
non lle debeu esixir o DNI
aos emigrantes para votar”

’’A lei debe facilitar
pero non impulsar a fusión
das caixas”
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síbel tropezo de Mariano Raxoi
nas eleccións de Galicia e o País
Vasco o próximo 1 de marzo”,
sinala. O artigo, un tanto duro,
ten un final poderoso: “Todos
contra todos. Intriga e enredo.
Espías e matóns a tanto a peza.
Os homes de Paco (Granados,
conselleiro de Interior da Co-
munidade) e quizá alguén máis.
Gallardón asiste ao combate,
táctico e cauto; Aguirre, desbo-
cada e seguramente moi mal
aconsellada. Compadreo dos
sindicatos perto do pucheiro da
segunda caixa de aforros de Es-
paña. E o PSOE, a ver que cae.
(Non hai marrón no que non
estea a Federación Socialista
Madrileña, lendario desastre da
nación española)”.�

DO PALCO
DO BERNABEU
A CAIXA MADRID

“En cinco anos, con toda segu-
ridade existiran xornais escritos.
Dentro de dez, se se fan as cou-
sas precisas, ao mellor, proba-
belmente si. En quince, non es-
tou seguro de que sigan a existir
tal e como os coñecemos. Exis-
tirán se loitamos para que exis-
tan”. Estas palabras correspon-
den a JJuuaann  LLuuiiss  CCeebbrriiáánn, o con-
selleiro delegado de El País. O
diario viulle as orellas ao lobo no
decurso dunha crise interna na
que se anunciou unha nova fol-
ga e Cebrián dirixiuse por vide-
oconferencia a toda a redacción
para anunciar cambios con
perspectiva de futuro. “A taxa
de mortaldade dos xornais é al-
tísima. A festa rematou para to-
dos. Hai que afrontar cambios
estruturais na prensa”, explicou
o fundador do periódico. O dis-
curso pretende xustificar, en
contra da opinión dos seus tra-
balladores, a división da empre-
sa en tres compañías que com-
partirán sede. Cebrián realizou
unha autocrítica severa, xa que
afirmou que o formato actual
do periódico é “anticuado, ob-
soleto e esclerótico”.

Mentres El Paíscura as feri-
das,  desde Barcelona avisan do
devalar de Madrid. “Renxe o
Gran Madrid” escribe EEnnrriicc  JJuu--
lliiaannaa  en La Vanguardia. Non se
trata, contra o que pareza, só
dunha alusión directa ao equi-
po de fútbol, senón a toda a ci-
dade. O xornalista indica que o
colapso da gran nevada é “pési-
mo agoiro para as oligarquías
locais”. “A crise financeiro-in-
mobiliaria desbaratou o palco
do Bernabeu, até onte lonxa su-
culenta e taller de ensamblaxe
das máis poderosas alianzas;
até onte, o principal mercado
de futuros das Españas. Quen
non pasaba polo palco do Ber-
nabeu non mollaba, nin nas
grandes recualificacións mese-
tarias, nin nas máis espectacu-
lares contratas, nin nas reparti-
cións do mercado eléctrico. A
crise do Real Madrid é a metáfo-
ra perfecta da confusión que os
deuses sementaron na España
do ladrillo”. Na rúa, Juliana ve
un descenso da calidade dos
servizos públicos e o fin da eta-
pa de obras. “O horizonte é de
vacas fracas, razón pola cal Es-
peranza Aguirre e Alberto Ruiz-
Gallardón loitan a brazo aberto
polo control de Caixa Madrid,
moi pendentes ambos dun po-

ENPOLEIROALLEO PUCHEIRAZO’’
Carlos Aymerich

‘O sistema de votación é
infame. Non é que un-

has persoas poidan votar por
outras. É que se poden com-
prar os votos, miles de votos,
indo ás oficinas postais de cer-
tos países”. Así, deste xeito tan
cru, describía Marisol Soneira,
deputada e portavoz da sucur-
sal galega do PSOE para temas
de emigración, o sistema de
voto exterior. Facíao hai xa ca-
se un ano no curso dunha xor-
nada de estudo sobre o voto
emigrante organizada polo
Consello da Cultura Galega. E
abofé que Soneira sabe ben do
que fala. Pregunten por ela.
Por exemplo a Maribel Blan-
co, a axente electoral do PSOE
agora vendida ao PP. 

Soneira volveu falar desde
Uruguai, onde coordena a re-
de de axentes electorais do
PSOE. Desta volta para recla-
mar que o sistema, aquel tan
infame, siga na mesma. Que
se lle autoricen ao PSOE os
mesmos manexos que duran-
te moitos anos protagonizou o
PP. Esta vez, máis en concreto,
para que non sexa obrigado
que os votantes do exterior te-
ñan que identificarse por me-
dio de pasaporte ou docu-
mento de identidade. A pre-
gunta, obrigada, formulouna
Anxo Quintana en nome da
maioría dos galegos: “E logo,
até o de agora non se tiñan
que identificar para votar?”.

Esixir que os votantes do ex-
terior se identifiquen introduce
unha mínima garantía do ca-
rácter persoal do sufraxio e difi-
culta o labor dos profesionais
da suplantación do voto a soldo
de PP e PSOE. Por iso os mes-
mos que impediron a reforma
da lexislación electoral opó-
ñense agora a que Xunta Elec-
toral Central tente asegurar o
carácter directo, persoal e libre
do voto. Eles, como antes o PP,
móvense mellor nas augas
mestas do pucheirazo. A cada-
quén, o seu. �

A explotación doutros pobos
vístese de civilización e loita
contra o
escurantismo,
consonte unha
visión xerárquica”

’’
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H. Vixande

’’O PP non debía abandonar
o galeguismo”

[Xesús Palmou]
Xornal de Galicia, 22 de xaneiro.

’’Xa falei con [Esperanza]
Aguirre. A presidenta dime
que non tiña
coñecemento deste
asunto, e créoa.
Como non a había de crer?”

[María Dolores de Cospedal]
Secretaria Xeral do PP.

AS PREGUNTAS A ZP

Con gran despregue, Público
aborda a intervención do presi-
dente do Goberno central no
programa de TVE “Teño unha
pregunta para vostede”. O dia-
rio madrileño non queda coas
bragas enxoitas e conclúe no ti-
tular: “Zapatero soporta o ven-

daval da crise”. Non disimula
este xornal, que en condicións
normais nunca lle daría tanto
espazo a un programa de tele-
visión que non fose na mesma
cadea do seu grupo, é dicir A
Sexta. O medio tamén recolle
opinións de especialistas nos
campos da socioloxía e da polí-
tica; é aí onde se deslizan algun-
has críticas. FFeerrmmíínn  BBoouuzzaa, ca-
tedrático de socioloxía da Uni-
versidade Complutense, sinala
que “ás veces botouse de me-
nos que fose ao grao. Zapatero
ten pouca capacidade de sínte-
se” e AAnnttoonnii  GGuuttiiéérrrreezz--RRuubbíí,
asesor en comunicación políti-
ca, asegura que non pensa “que
sorprendese. As súas respostas
eran moi previsíbeis”.�

GALERNA
OU TEMPORAL?

“Temporal”, “gran borrasca” e
incluso “ciclón” forman parte
da terminoloxía empregada es-
tes días para designar o que an-
tes se coñecía simplemente co-
mo “galerna”. Non se entende
como se pode desterrar unha
palabra tan sonora como esa
nun marco como o actual, cuns
medios tan necesitados de cha-
mar a atención e tan dispostos
a facelo. Vexan senón: “O máis
grande temporal marítimo que
houbo en Europa desde 1999”,
por citar un titular, procedente
de Televisión Española. Desde
1999! Que mesura!� Embestida das ondas da galerna na Coruña. A.G.N.

OS VÍDEOS
DE QUINTANA

Falamos de Anxo, non de Ana
Rosa, e falamos tamén do eco
que tivo nos medios de co-
municación o vídeo do BNG
colgado en You Tube no que
se fai unha parodia da pelícu-
la Espartaco. O anuncio, que

rexistrou milleiros de visitas
nuns días, é obra de Antón
Reixa e coñeceu de contado
novas versións e contra répli-
cas, non tan desenfadadas. É
o que ten pegar primeiro: ad-
hesións inmediatas ou críti-
cas furibundas, como a do co-
lumnista de La Voz de Galicia
RRoobbeerrttoo  BBllaannccoo  VVaallddééss, que
cualifica o vídeo como “es-
pectáculo grotesco, impro-
pio”. Un medio nada sospei-
toso de filonacionalismo co-
mo Libertad Digital admitía
que o vídeo “vai chamar a
atención, se ben non tanto
pola profundidade do seu
contido programático como
polo seu formato, cun chisco
de película de romanos”. Por
se acaso, o medio en liña de JJii--
mméénneezz  LLoossaannttooss  preocupou-
se de darlle difusión ao vídeo
de réplica.�
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Vázquez, aseguran quen o co-
ñecen. Con todo, soubo acomo-
darse aos novos tempos sen
abandonar algúns dos seus si-
nais de identidade: a cultura po-
lítica dos progres de maio do 68,
tan caracterizada polo espectá-
culo. Quizais por iso non tivo re-
paros en brandir algunhas das
bandeiras máis pesadas para a
dereita, como a defensa do eu-
calipto e de Celulosas de Ponte-
vedra. Mais a súa condición de
ariete permitiulle tamén ser ha-

cos tamén concelleiros socialis-
tas Quique Carreira e Segundo
Pardo, díxolle non ao plan xeral
de Francisco Vázquez por prac-
ticar un urbanismo depredador.
O alcalde desterrou os tres dísco-
los e trazou unha fértil alianza co
xefe da oposición, Xosé Gonzá-
lez Dopeso. Este abandonou o
PP e fundou Amigos de La Coru-
ña, de modo que lle abriu o paso
a César Lendoiro como líder dos
populares coruñeses. A seguinte
campaña electoral foi a sangue e
lume entre Vázquez e Lendoiro,
que formulou duras acusacións
contra o rexedor. Gañou Váz-
quez e Lendoiro co tempo aca-
baría por refuxiarse na Deputa-
ción, onde lle deu consolo ao ou-
tro damnificado: Pedro Arias.

Arias entrou nos salóns po-
pulares por carraxe con Paco

H. Vixande
A fichaxe do PP do economista
Pedro Arias para ocupar o se-
gundo lugar na lista da Coruña
non resulta unha sorpresa, aín-
da que o candidato conta cun
desenfadado pasado. Liderou,
xunto con Miguel Cancio, a
campaña nudista “Tetiñas
free” e enfrontouse a Paco Váz-
quez e contra o seu modelo ur-
banístico. Arias non se aver-
gonza dos vellos tempos.

Miguel Cancio e Pedro Arias
correron “en pelota picada”
perseguidos polo crego de Ba-
roña cando reivindicaban o
nudismo a principios dos anos
oitenta. Eran anos de activis-
mo político e social, tempos
nos que o economista da Uni-
versidade de Santiago defendía
os traballadores do naval en
Ferrol, momentos de militan-
cia comunista no PCE.

No plano ideolóxico, Pedro
Arias sufriu unha evolución se-
mellante á dalgúns dos seus
compañeiros eurocomunistas
e en 1983 aceptou a invitación
do PSOE para figurar na súa lis-
ta ás eleccións municipais na
cidade da Coruña. Saíu elixido
pero non perdeu os principios,
o que lle valeu un sonoro en-
frontamento co novo alcalde,
Francisco Vázquez.

Aquela liorta puxo as bases
do vazquismo na Coruña pero
tamén significou unha viraxe ra-
dical de Pedro Arias. El, xunto

el mesmo o consideraban un
home do PP, publicou “Presti-
ge: El barco de los locos”, toda
unha exculpación da xestión
realizada pola Administración
durante o proceso do afundi-
mento do petroleiro e onde
carga as culpas sobre o asocia-
cionismo que denunciou o PP.
Dese libro extráense as seguin-
tes palabras: “Non temos que
descubrir a pólvora; chega con
incorporar, con modestia, o
mellor que xa está verificado
noutras partes, como darlles
máis importancia ao mercado
libre e a democracia aberta e os
valores individuais”. Escribiu-
nas en 2003, cando o dogma do
mercado aínda que non se ato-
para co estoupido da crise fi-
nanceira mundial e a burbulla
inmobiliaria.

A longa carreira de Pedro
Arias podería ter un final insóli-
to e non precisamente por re-
matar no Partido Popular, no
que recalaron moitos outros li-
berais coma el. Tampouco
porque compartirá escano con
Corina Porro, que hostilizou os
nudistas cando era alcaldesa
de Vigo. Hoxe el e ela non só
coinciden na mesma forza po-
lítica, tamén apoian a Galicia
Bilingüe e a defensa do caste-
lán, o mesmiño que Francisco
Vázquez. Quen sabe se á volta
duns meses vemos os antigos
contrincantes asomados a
mesma trincheira! En calquera
caso e gañe quen gañe, a com-
posición do próximo Parla-
mento promete ofrecernos
momentos animados e tal vez
sexa Pedro Arias un dos seus
principais protagonistas.�

bitual colaborador de prensa e
tertuliano na radio, aínda que
esta actividade perdeu brillo nos
últimos anos, traizoado por un
carácter que se lle foi agriando,
en opinión dalgúns dos seus an-
tigos seguidores.

MERCADO LIBRE. Locuaz e falan-
gueiro, foi substituíndo a afabi-
lidade por certa crispación no
camiño percorrido, mais nun-
ca deixou atrás o seu gusto pola
polémica. Cando todos menos

Pedro Arias, número 2 da lista do PP
na Coruña, foi líder
da campaña ‘Tetiñas free’

De líder nudista a candidato do PP
Pedro Arias [á dereita] en primeiro plano e, na imaxe da dereita, sentado por baixo da pancarta, na praia de Baroña nos anos 80, reivindicando o nudismo e criticando as construcións perto da costa. 

’’No 83 fichouno Paco Vázquez
pero enfrontouse
a el e rematou nos brazos
de Lendoiro”

’’O seu aliñamento con
Galicia Bilingüepodería
reconcilialo con Vázquez”

Carlos Negreira, nº 1 do PP pola Coruña, Núñez Feixóo e Pedro Arias na actualidade.

A
.G
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.
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TRIBUNA �Vitorino Pérez Prieto.
Escritor e teólogo.

Empezou nos autobuses de
Londres e xa anda nos de Barce-
lona e Madrid: un cartel co lema
“Probablemente Deus non
exista. Deixa de preocuparte e
goza da vida”. Xerou unha gran
polémica, que eu acalaría sim-
plemente quitándolle o non:
“Probablemente Deus exista.
Deixa de preocuparte e goza da
vida”. Porque a fe en Deus non
debe ser –nin o é para gran par-
te dos crentes– fonte de repre-
sión e anguria, senón de paz; le-
va a vivir tranquilo e tentar go-
zar intensamente da vida. Non
se trata de contrapor slogans re-
activos, porque isto xera violen-
cia e non axuda ao diálogo, ce-
gándonos ás razóns do outro; as
persoas crentes relixiosas po-
den aprender das ateas e estas
daquelas nun diálogo dialóxico,
non dialéctico. Somos bastan-
tes os que levamos anos dicin-
do que a crítica da relixión, tan-
to desde o pensamento (Nietzs-
che e outros), a socioloxía e a
política (Marx e tantos socialis-
tas, anarquistas, etc.), como
desde a psicoloxía (Freud e ou-
tros) e o estudo do mesmo feito
relixioso, contribuíu a mellora-
la, aínda que tamén lle fixera da-
no pola súa intolerancia, mes-
mo con violencia inxustificada.

Chegábame hai uns días
unha información que non ti-
vo tanto eco como a campaña
do Non. Esta parece que veu
precedida na mesma Londres
por outra á que quixo poñer o
contrapunto: “Deus existe. A
vida é Cristo” e slogans seme-
llantes. Estaba promovida po-
las organizacións evanxélicas
dos “Cursos Alpha”, que ta-
mén teñen presencia en Gali-
za. Parece que Alpha puxo as
súas pancartas nuns 2.400 au-
tobuses, fronte aos menos de
mil da campaña contraria.  

Pero non se trata de en-
trar nunha guerra de quen po-
de máis. Numericamente, pa-
rece claro que a maioría da hu-
manidade cre na realidade divi-

na dunha ou outra maneira, co-
mo Algo ou Alguén, nunha ou
noutra relixión ou sen formar
parte de ningunha. Por iso, can-
do un ateo di que “a existencia
de Deus é un absurdo absolu-
to”, debería ser máis cauto, por-
que está insultando a esa maio-
ría dos seus conxéneres, que
pode que non sexan tan absur-
dos como el pensa. Con todo, a
campaña inglesa ten a virtude

de lembrarlle aos crentes reli-
xiosos, que Deus non pode ser
o impedimento para ser feliz na
vida. E compre vivir felices, cré-
ase ou non en Deus.

O Deus no que moitos/as
cremos non nos impide gozar
da vida, senón que nos anima a
facelo, a vivila en intensidade.
Evanxeo significa “Boa Nova” e
no seu programa, o Sermón do
Monte, Xesús invita a ser feli-
ces; ninguén pode acusalo de ir
contra a felicidade humana, a
pesar do que escribiu Nietzs-
che. O de Xesús é un anuncio
de vida non só para alén da
morte, senón para aquí e agora.

O malo foi a culpabilización
histórica, moralista e xuridicis-
ta que fixo parte da clerecía
cristiá; unha culpabilización
que a fai culpable de amargar-
lle a vida a moita xente impo-
ñendo dogmas e normas asfi-
xiantes. Aí levan razón os do
slogan ateo: moito cristianismo
e moita relixión veu máis car-
gado de morte que de vida; en
moitas ocasións as igrexas e os
seus líderes reprimiron á xente,
máis que axudarlle a ser felices. 

Pero a cuestión é, tamén...
que é ser feliz e “gozar da vida”?
Se isto significa desenfreo e he-
donismo egoísta, acumular di-
ñeiro, poder e satisfacción a

custa dos demais... moitos pen-
samos que aí non está a felici-
dade; ese é un camiño de vio-
lencia que leva á morte e aí está
o verdadeiro significado dos se-
te “pecados capitais”. Pero se
“gozar da vida” significa buscar
amar e ser amado, nunha rela-
ción respectuosa cos outros/as
e coa mesma natureza; se signi-
fica compartir, traballar en paz
pola xustiza, a fraternidade uni-
versal e a felicidade de todos...
tentar vivir en profundidade o
misterio da existencia con to-
das as nosas limitacións... Aquí
podemos atoparnos as persoas
dunha ou doutra relixión, de
ningunha e mesmo as que non
chaman Deus ao Misterio que
está no fondo de cada ser hu-
mano e no fondo do mundo.

Moitos pensamos que moi
probablemente Deus exista, e
mesmo estamos convencidos
diso, a pesar das dúbidas e con-
tradicións na vida de cada día...
Un Deus de vida que non está
aí para amolarnos e “mandar”
desgrazas, senón para axudar-
nos desde dentro de nós, desde
dentro da realidade e da histo-
ria; un Deus que os cristiáns
atopan sobranceiramente na
persoa, a mensaxe e a praxe de
Xesús Cristo, plenitude do hu-
mano e da vida.�

Marta Rovira
Socióloga.

A rtur Mas tirou un as da
manga e presentou un can-

didato que reúne moi boas con-
dicións para facer da campaña
das eleccións europeas un asun-
to menos tedioso que de costu-
me. En troques, talvez Ramon
Tremosa non fixo tan bo nego-
cio. A política é unha aposta de
risco. Hai que estar exposto
constantemente ás críticas e aos
ataques persoais.

Mais non hai dúbida de que
Tremosa pode engadir cousas
boas á política, aínda que sexa a
costa do seu papel de analista.
Desde este papel foi quen de in-
troducir novos conceptos na po-
lítica catalá. Non digo que el in-
ventase o concepto de déficit fis-
cal pero sóubolle dar unha faceta
pedagóxica que foi determinante
porque o tema é central nas polí-
ticas catalá e española de hoxe.

Tremosa é dunha nova xera-
ción de catalanistas que non
quedan atrapados polas siglas.
Unha xeración que non soporta
cargos simbólicos e emocionais
vinculados á transición e que
mira cara a adiante cunha am-
bición inédita no catalanismo
recente. O catalanismo do sécu-
lo XXI pasa por esta xeración,
que xa produciu tantos resulta-
dos na sociedade civil (unha xe-
ración que se esperaba que ERC
captase de forma natural pero
que só o fixo a medias en casos
realmente exitosos. E segura-
mente esta falta de aposta por
captar os bos referentes pesou
nos seus resultados electorais).

Mais o que meirandes espe-
ranzas pode ofrecer a figura de
Tremosa, máis que os formula-
mentos, é o estilo. Máis transpa-
rente, máis documentado e so-
bre todo máis comunicativo. Tre-
mosa seguramente traerá moitas
leccións do seu paso por Estras-
burgo. Leccións que poden con-
verterse en novas ideas para o ca-
talanismo deste tempo.�

A ELECCIÓN 
DE TREMOSA

’’
Garzón manda á cadea a dirixentes de D3M. O xuíz da Audiencia Na-

cional, Baltasar Garzón, mandou deter oito persoas no País Vasco relacio-

nadas con organizacións independentistas ás que relaciona coa ETA. Va-

rias delas forman parte da agrupación electoral Demokrazia Hiru Milloi,

D3M, o que permitirá impedir que esta formación concorra ás eleccións

vascas do 1 de marzo por ser “o centro organizativo da nova Batasuna”, co-

mo demostra a detención.�

’’Non digo que el inventase
o concepto de déficit fiscal
pero sóubolle dar
unha faceta pedagóxica”

POLÉMICA RELIXIOSA

MOI PROBABLEMENTE DEUS EXISTE...
PERO NON PARA AMOLARNOS

A campaña comezou nos autobuses de Londres e xa anda nos de Madrid e Barcelona. 

’’O malo foi a culpabilización
histórica, moralista e
xuridicista que fixo
parte da clerecía cristiá”
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Xan Carballa
Ninguén se fía no Partido Popu-
lar de Madrid. A trama de espio-
naxes múltiples que se vai coñe-
cendo abre o espectro de afec-
tados e resulta difícil xa saber,
en só dúas semanas de revela-
cións xornalísticas e primeiras
denuncias xudiciais, onde e
cando comezou a sustanciarse
o que xa é un escándalo que
ameaza a estabilidade do parti-
do e dos liderados de Raxoi,
Aguirre e Gallardón.

A descripción dos feitos apre-
sentaba á consellería de interior,
e o seu máximo responsábel,
Francisco Granados, como o
máximo organizador do aparato
de seguimentos. A guerra sote-
rrada entre el e o vicepresidente
Ignacio González, o control dos
conselleiros afíns a Raxoi, ou dos
primeiras espadas de Ruíz Ga-
llardón, é só unha parte do que
se podía interpretar como bata-
lla interna do partido. O que su-
cedeu de extraordinario é que se
deixou á luz un verdadeiro en-
tramado de organismos de se-
guridade, con centos de axentes
sen traballo específico, e investi-
mentos de centos de millóns de
euros anuais, para asumir unha
caste de competencias que nin
constan no Estatuto de Autono-
mía de Madrid, nin terían senti-
do na capital do Estado.

Cabe pensar que tería sucedi-
do se un asunto coma este se ti-
vese producido en Cataluña ou
no País Vasco, mesmo se partise
das súas policías autónomas le-
galmente constituídas. De feito,
nos primeiros anos da autono-
mía catalana, un estudo previo
de como organizar un servizo de
información foi abortado a gran-
des voces e suponse que tamén
con moita presión. Algunha no-
vela de Vázquez Montalbán che-
gou a facer uso imaxinario da-
quela abortada CIA á catalana.

RUPTURA NO PP? A elevación da
aposta da presidenta madrileña,
enmarañando a Raxoi directa-

mente cos dossieres e presen-
tándose ante a opinión pública
como principal vítima, anuncia
que o choque de trens hase pro-
ducir axiña, e quizais só as citas
electorais do 1 de marzo refreen
as decisións da dirección central
popular, que por outra parte te-
rían difícil translado á vida insti-
tucional. Calquera sanción con-
tra a equipa de Aguirre pode en-
castelar á presidenta madrileña
que, se resolva como se resolva a
crise, sabe que queimou a súa
munición para ser unha futura
aspirante á Moncloa.

Mariano Raxoi apela á uni-
dade e procura manter unha
política de xestos na mesma
dirección, pero ocupados na
pelexa interna, o PP enfróntase
da peor maneira posíbel a un
semestre electoral marcado
pola crise económica, que de-
bilita o liderádego de Raxoi.

ONDE ESTÁN OS CARTOS.Outra cues-
tión é revisar onde se teñen pro-
ducido os grandes choques in-
ternos tanto do PP como nou-
trora no PSOE.  Madrid e Valen-
cia teñen sido os grandes núcle-
os de enriquecemento nos últi-
mos trinta anos. No seu día Va-
lencia, dominada polo PSOE e
Joan Lerma, desangrouse nun
puxilato interno que lle abriu
camiño ás maiorías absolutas
do PP con Zaplana e Camps.
Outro tanto sucedeu en Madrid,
coa interminábel batalla do
guerrismo e o aparato oficial,
que desgastou dirixentes e cul-
minou na perda da alcaldía e a
presidencia da autonomía.

O PP sostén en Valencia o po-
der, quizais pola incapacidade
do PSOE de erguer unha alter-
nativa , toda vez que partidarios
de Zaplana e Camps deixaron a
pel na pelea mútua, tamén co-
mo en Madrid, cun rosario de
denuncias e dossieres.

O caso dos espías, aparecido
no cénit do conflito de poder en
Caja Madrid, apunta por onde
veñen algúns dos tiros. �
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’’Cabe pensar que tería
sucedido se un asunto
coma este se tivese
producido en Cataluña ou
no País Vasco”

Raxoi dubida de tomar decisións
antes das eleccións galegas e vascas

Servizos secretos madrileños

Catalunya abrirá “embaixada” na Arxentina. O Govern da Generalitat

aprobou abrir en Buenos Aires unha delegación no estranxeiro para forta-

lecer a súa presenza en toda América Latina. Con esta sede, contará con

cinco embaixadas no mundo: Nova York, Berlín, Londres e París, ademais

da capital da Arxentina. As legacións diplomáticas dependen da vicepresi-

dencia, en concreto da Secretaría de Asuntos Exteriores.�

TENSIÓN NO PP POLA ESPIONAXE

Mariano Raxoi e Francisco Granados. VÍCTOR FRAILE / REUTERS
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O presidente catalán

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

A Constitución recentemente
aprobada en Bolivia culmina
temporalmente un turbulento
pulso político iniciado en 2006
entre o goberno de Evo Morales
e a oposición, basicamente ra-
dicada nos departamentos
orientais. Neste período, os en-
frontamentos violentos entre
partidarios e detractores de Mo-
rales coincidiron con sucesivas
votacións democráticas que le-
xitimaron aínda máis a presi-
dencia de Morales.

Hoxe ábrese unha nova eta-
pa no país andino. Un 60% dos
bolivianos reafirmaron a súa
vontade democrática por de-
fender a idea de Morales de “re-
fundar Bolivia”, outorgándolles
ás 36 etnias indíxenas do país
un histórico recoñecemento de
igualdade de dereitos. Tanto es-
te como outros moitos aparta-
dos da Constitución Política do
Estado (CPE) dan conta da cre-
ación dun texto constitucional
de carácter progresista.

Non obstante, a votación do
domingo 25 de xaneiro confirma
claramente as dúas posicións
políticas con respecto ao futuro
do país. En primeiro lugar, resul-
ta indubidábel a lexitimidade
presidencial e democrática de
Morales, elixido no 2005 cun
56% dos votos, reafirmado no
cargo no referendo revogatorio
de agosto de 2008 con mais do
60%, mesmo índice obtido tras o
referendo constitucional. 

Se ben o goberno boliviano
esperaba un apoio popular
maior no referendo constitu-
cional, a votación confirmou
que, en vez de esgotarse electo-
ralmente, Morales máis ben au-
menta e consolida o seu caudal
de popularidade.

A OPOSICIÓN TAMÉN GAÑA. A lexitimi-
dade de Morales corre paralelo
ao segundo escenario, confir-
mado ante a polarización polí-
tica e territorial existente entre
o Occidente e o Oriente do país.
Os prefectos dos departamen-
tos orientais de Santa Cruz, Be-
ni, Pando e Tarija, opositores
ao proxecto de Morales, tamén
obtiveron sólidos triunfos elec-
torais que, incluso, lexitiman as
súas posicións políticas. Nesas
provincias, o non á nova cons-
titución superou tamén o 60%.
O apoio ao goberno segue a
concentrarse maioritariamen-
te na capital, La Paz, e na estra-
téxica provincia do Alto, rica en
recursos hidráulicos.

O momento actual pecha
temporalmente o pulso iniciado
no 2006 para abrir unha nova
etapa, aínda incerta, que pode
estar marcada pola negociación
e o conflito. Para aplicar a cons-
titución aprobada polo voto po-

pular, Morales deberá negociar
nun Congreso onde ten maioría
pero cun Senado onde o seu
partido Movemento ao Socialis-
mo (MAS) está en minoría. 

Neste sentido, os próximos
meses presumen ser turbulen-
tos nestes procesos de aproba-
ción vía lexislativa, polarización
que aumenta no caso de que as
provincias orientais apliquen o
recurso da violencia e Morales
cumpra a súa ameaza de gober-
nar “por decreto” se o Senado

non aproba a constitución. Un
factor importante que podería
minorar a posibilidade de confli-
to ten que ver coa posíbel aper-
tura dunha nova relación entre
Morales e o goberno de Barack
Obama, tras a expulsión en se-
tembro do embaixador estadou-
nidense no país andino, acusado
de actividades sediciosas en
alianza cos prefectos orientais.

Paralelamente, os prefectos
da denominada Media Lúa bo-
liviana premerán aínda mais
na súa pretensión de obter do
goberno de Morales maiores
demandas de autonomía das
estipuladas na constitución. A
base do conflito está no pulso
entre a centralización recollida
na carta magna e os desexos
“semi-separatistas” dos prefec-
tos, que non esconden a súa
pretensión de controlar case
totalmente os apetecidos re-
cursos petroleiros e gasíferos
das provincias orientais.�

A aprobación
do novo texto
constitucional
boliviano con case o
60% de votos a favor
non agocha que nas
provincias orientais
a oposición
ao presidente goza
de boa saúde

Morales aséntase,
a oposición boliviana tamén

X.L. Franco Grande

B arack Obama prometeu
na súa campaña que abri-

ría conversacións con Irán. Po-
de que se trate dunha das máis
arriscadas promesas feitas polo
entón candidato á presidencia
dos EE UU. Porque vai ser unha
das máis espiñentas cuestións
que, para uns cantos anos, ocu-
parán o seu tempo.

En primeiro termo, vai ter
moitas dificultades que vencer
entre xentes moi próximas a el,
aínda entre os seus máis ache-
gados colaboradores. Entre os
que non han faltar os que traten
de convencelo de abandonar
ese camiño, que vai ser moi en-
trambilicado, para seguir ou-
tros máis contundentes.

Pero tamén vai ser moi difícil
o trato diplomático con Irán.
Ademais da cuestión nuclear,
haberá que tratar do Iraq, Afga-
nistán, Hamas, Hezbolá, Israel,
o terrorismo, a desestabiliza-
ción interior, a seguridade no
Golfo para os seus intereses...
todo un programa de negocia-
cións para moito tempo e con
moitas reviravoltas.

Aí, entre esas dúas tirapuxas
–interna e externa– teremos
ocasión de ver se o novo presi-
dente ten a cintura política que
se require para lidar, non só
con esas tan vidrosas cuestións
senón tamén con tan xotos
compañeiros de mesa de ne-
gociacións. Un fracaso nese te-
rreo significaría o da súa políti-
ca exterior.  

En calquera caso, que nin-
guén pense que imos ver xa re-
sultados. Non os haberá de mo-
mento, agás, quizais, un cam-
bio de actitude, unha maneira
nova de facer as cousas. Van ser
anos de fortes discusións, de
rupturas, de deixalo, de volver a
empezar. Ou sexa, imos asistir a
unha verdadeira actividade po-
lítica. Queda moito por ver, E
verémolo. �

LATEXOS

OBAMA E IRÁN
’’

Van ser anos de fortes
discusións, de rupturas,
de deixalo,
de volver
a empezar”

’’

’’Se ben o goberno esperaba
un apoio popular maior
no referendo
constitucional, a votación
confirmou que Morales
consolida o seu caudal
de popularidade”

Cun novo marco constitucio-
nal, e seguindo o exemplo de
Venezuela (1999-2000) e Ecua-
dor desde 2007, Morales afron-
tará unhas novas eleccións
presidenciais que buscarán
“lexitimar” aínda mais o seu
mandato, agora baixo unha
nova Constitución e os novos
poderes públicos. Esta elec-
ción presidencial estaría pre-

vista para o 6 de decembro de
2009, o cal permite albiscar un
novo reto electoral para Mora-
les e os prefectos opositores.
Con isto, e a pesar dos elevados
índices de aprobación ao go-
berno de Morales, a polariza-
ción política e territorial seme-
lla asentarse como o indicador
principal do actual proceso po-
lítico boliviano.�

Celebración en La Paz do resultado do referendo constitucional de Bolivia. GASTÓN BRITO / REUTERS

’’A pesar dos altos índices
de aprobación ao goberno,
a polarización política
e territorial semella
asentarse como
o indicador principal do
actual proceso boliviano”

Presidenciais o 6 de decembro
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tivos, cando medran as deman-
das de servizos sociais,   cando se
eleva a precariedade laboral e
minguan os salarios, cando as
tensións latentes teñen a mecha
prendida, cando se incremen-
tan os índices de delincuencia ...
é cando realmente comproba-
remos a sinceridade da integra-
ción predicada.

25 MILLÓNS DE NOVOS EUROPEOS. As
previsións, a curto prazo, cami-
ñan polos mesmos parámetros.
A debilidade demográfica de
Europa non dá reposto as por-
centaxes de poboación activa
da perda xeracional. Precisará,
en breve, doutros 25 millóns de
persoas.

Se antes da crise, Europa de-
purou os filtros que pretenden
impedir a chegada desordena-
da de clandestinos, ou a devolu-

ción de ilegais con directivas co-
mo a Fiestra Única ou a Tarxeta
Azul, pouco respectuosas coas
garantías legais; agora atópase
co dilema de ter que precisar
irreversibelmente de man de
obra polo devalo demográfico,
pero implantando novas regu-
lacións máis restritivas nas que
debe definir o número acaído, a
capacidade de acollida, o seu
perfil profesional, a proceden-
cia... Criterios que deberían ser
consensuados cos países ex-
portadores de man de obra cos
que estabelecer convenios de
desenvolvemento bilateral. On-
de se evite a fuga de man de
obra cualificada dos países en
desenvolvemento, previndo si-
tuacións inxustas como a de
que o 50% dos doutores africa-
nos e o 70% das enfermeiras es-
tean radicados en Europa.�

Até agora, Europa non tivo
máis remedio que integrar os
inmigrantes por supervivencia.
Precisaba encher o baleiro dun-
ha demografía estancada, cu-
brir a man de obra que deman-
daban industrias, construción e
servizos.

Pero, na hora da crise, cando
o paro se ceba no colectivo de
inmigrantes, cando os postos de
traballo non chegan para os na-Laudelino Pellitero

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

En poucos anos, a avellentada
Europa atoparase rodeada por
países cunha poboación que te-
rá a metade de idade media, on-
de as inestabilidades sociais, as
tensións políticas ou a pobreza
crónica formarán parte da pai-
saxe estrutural.  A inmigración
será un dos nosos dilemas máis
complexos.
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O futuro económico
de Europa segue a
depender do
reposto de
poboación activa
dos estranxeiros 

ALTERMUNDIALIZACIÓN

FORO SOCIAL MUNDIAL
NO NORTE DO BRASIL

Coa partici-
pación do
Sindicato La-
brego Gale-
go, entre ou-
tros mil co-
lectivos che-
gados de to-
do o planeta,
desenvólve-
se até o 1 de
febreiro o Foro Social Mundial
(FSM) na cidade brasileira de
Belém. Os organizadores con-
sideran que o regreso ao Brasil
supón tamén unha volta ás
orixes do FSM, que botou a
andar por primeira vez en Por-
to Alegre no 2001.�

MUNDIALIZACIÓN /SUÍZA

O FORO DE DAVOS ADVIRTE
DO EMPEORAMENTO DA CRISE

Na pequena localidade suíza
de Davos comezou o Foro
Económico Mundial, cita dos
principais dirixentes corpora-
tivos e políticos do planeta
ano tras ano. Considerado o
“encontro de inverno” do
gran capitalismo, nesta edi-
ción, as conclusións dos rela-
tores advirten de que no 2009
non se tocará fondo na crise
financeira global e que haberá
un aumento do paro. Como
exemplo, o Foro de Davos sa-
lienta que a caída dos prezos
dos activos inmobiliarios será
maior nos próximos meses.�

ORIENTE MEDIO

VOLVE A VIOLENCIA A GAZA
PESE AO ANUNCIO DE TREGUA

Malia existir
un compro-
miso de tre-
gua entre pa-
lestinos e is-
raelís en Ga-
za, volveu a
violencia á
faixa. Un ata-
que aéreo is-
raelí deixou
ferido un dirixente de Hamas,
supostamente en resposta á
morte dun soldado tras un
ataque con bomba na frontei-
ra. A ministra de Asuntos Ex-
teriores de Israel, Tzipi Livni,
culpou da bomba a Hamas e
anunciou novas operacións
en Gaza. O goberno gazatí
non asume a responsabilida-
de do ataque e recorda que as
tropas israelís mataron un la-
brego palestino nunha opera-
ción de castigo nun pomar en
territorio ocupado. �

Indias amazóni-

cas protestan no

FSM de Belém.
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Restos da  moto

esmagada do mili-

tante de Hamas
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’’O 50 por cento dos doutores
africanos e o 70 por cento
das enfermeiras están
radicados en Europa.”

Formaremos parte dunha Eu-
ropa que só representará o 5
por cento dos habitantes do
planeta, que se bunkeriza para
protexer o seu status privilexia-
do, nun mundo onde os fluxos
migratorios non deixan de me-
drar. Un 3% dos moradores do
planeta residen lonxe dos Es-
tados onde naceron. Forman
parte dun hipotético país que
xa ten 200 millóns de habitan-
tes que se situaría no quinto

lugar na demografía mundial.

XENOFOBIA EN AUMENTO. Todo un
desafío, que vai estar regado
de propostas con crecente
apoio popular, como as da Li-
ga Norte, que propón cobrar
taxas de residencia de 50 eu-
ros, permisos de residencia
por puntos ou a identificación
dixital dos nenos ciganos. Nun
contexto rexional no que as
forzas xenófobas teñen cre-

cente peso político como en
Bélxica, Austria, Holanda, Ale-
maña, Francia ou Suíza.

As tensións laborais, cultu-
rais ou residenciais, aboian
con forza nas pesquisas de
opinión pública máis recen-
tes. Precisan dos actores políti-
cos novos discursos que trans-
mitan normalidade, que lles
dean resposta ás inquedanzas,
enterrando o esquematismo
primario dos xenófobos. �

200 millóns de estranxeiros no mundo

’’Formaremos parte dunha
Europa que só
representará o 5% dos
habitantes do planeta, que
se bunkeriza para protexer
o seu status privilexiado”

Inmigrantes rescatados da lancha ‘Overseas Primar’ tras desembarcaren en Malta o 19 de xaneiro. DARRIN ZAMMIT LUPI / REUTERS

A inmigración aínda é necesaria
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Eva Estévez
Distinta está a resultar a actual
crise económica no colectivo
de talleres mecánicos de auto-
móbiles. O clima de inseguri-
dade e desconfianza é tal, que
moitos consumidores restrin-
xen os gastos apurando ao
máximo cambios de pastillas
de freo, aceites e filtros e até
neumáticos e evitan ao má-
ximo as reparacións “estéti-
cas” de chapa e pintura. 

Un portavoz da Federa-
ción Galega de Talleres, Fe-
gat, fala dun estancamento
das reparacións, algo insólito
en situacións de baixada de
vendas de coches novos. “A
xente non arranxa o que non
é completamente imprescin-
díbel e alonga os cambios de

aceite todo o que pode”, re-
sume o presidente de Fegat,
Luís Abelleira. Este profesio-
nal coincide co portavoz da
Asociación de Talleres de Re-
paracións de Pontevedra
(Atra), Enrique Fontán, en
que a actual crise nas vendas
de vehículos, non está a re-
percutir no crecemento do
mercado de reparacións,
como sucedera no 93.

“Antes a xente gastaba en
manter o que tiña, pero agora,
aínda que a clientela non deixa
de vir ao taller, non o fai tan
alegremente como antes”, re-
sume Fontán, que comenta
que o baixón máis acusado re-
xístrase na especialidade de
chapa e pintura. 

Aínda que polo momento
os centros de reparacións de
automóbiles non viron caer a
súa actividade xa empezan a
percibir a baixada das ven-
das e da facturación. De feito
moitos condutores con sinis-
tros están tendo dificultades
á hora de arranxar os seus ve-
hículos porque as entidades
bancarias non lles facilitan
créditos para afrontar repa-
racións presupostadas entre
6.000 e 8.000 euros. 

Os pagos aprazados a tra-
vés de tarxetas de crédito e
outras fórmulas para facilitar
o abono das facturas están a
ser as solucións para moitos

consumidores que non que-
ren renunciar a ter os seus ve-
hículos a punto.

SEGURIDADE. A Fegat faille un
chamamento aos  automobi-
listas para que non se esque-
zan de que as revisións pe-
riódicas dos seus veículos re-
percuten na seguridade. Re-
visar amortiguacións, sus-
pensións, freos, dirección e
rodas é moi importante e en
moitos talleres faise de xeito
gratuíto. Non levar ao día es-
tes aspectos técnicos pode
repercutir na seguridade dos
que viaxen no automóbil... e
na carteira.�

Até o de agora a baixa nas vendas de automóbiles
supoñían unha suba no mercado das reparacións.
Pero a actual situación de recesión e inseguridade
económica fai que tamén a clientela dos talleres
reduza ao ‘imprescindíbel’ o arranxo do vehículo

Os talleres aguantan o tirón 

Outra gran inmobiliaria ao borde da suspensión de pagos. A quebra

de Nozar, que non cotiza en bolsa, sería a segunda maior da historia en Es-

paña tras a de Fadesa-Martinsa, xa que a súa débeda ascende a preto de

4.000 millóns de euros. Non é a primeira vez que os xulgados estudan a po-

sibilidade de iniciar un concurso de acredores, aínda que até o de agora a

inmobiliaria conseguiu sortear esta posibilidade.�

OS EFECTOS DA CRISE

ESPAÑA
INSOLVENTE?
Xurxo González

As axencias de cualificación de
riscos son empresas privadas
que se dedican a estabelecer o
grao de solvencia de empresas
e Estados. A súa reputación
non está no seu mellor mo-
mento logo de encadear erros
de calado que se veñen produ-
cindo desde hai anos. Estas
compañías non foron quen de
advertir do risco que impli-
caba investir en grandes cor-
poracións moi endebedadas
(ou mesmo fraudulentas), al-
gunhas das cales remataron
por quebrar. Os casos de En-
ron ou o máis recente Lehman
Brothers son paradigmáticos
pola dimensión da débeda
acumulada.

Agora parecen querer re-
mediar as súas faltas aumen-
tando o risco de insolvencia
dalgúns Estados con proble-
mas. Standard & Poor’s fíxoo
nas últimas semanas con Es-
paña, Grecia e Portugal. Este
feito, lonxe de ser anecdótico,
pode contribuír a aumentar o
déficit público destes países.
Algúns economistas, como o
belga Paul de Grauwe no xor-
nal británico Financial Times,
critican que os criterios para
estabelecer a cualificación de
risco non son obxectivos. “A
débeda pública destas econo-
mías integradas no euro me-
dra rápido, pero máis ou me-
nos ao mesmo ritmo que a dos
Estados Unidos e o Reino
Unido. Non obstante, Stan-
dard & Poor’s non fai adver-
tencias sobre estes últimos”,
sinala de Grauwe. As causas
destas diferencias son opacas,
a pesar do poder que �

O presidente da Federación
Galega de Talleres, Fegat, Luís
Abelleira, prevé unha crise
que se alongará ao menos un
par de anos. De momento o
parón no consumo xa se tra-
duce nunha baixada dun 50%
na venda de coches de impor-

tación, nun 10% en utilitarios
pequenos usados e arredor
do 40% en coches novos. 

A solución, apunta Abe-
lleira, pasa porque as entida-
des bancarias poñan cartos
en circulación para reactivar
a economía.�

Dous anos máis

PACO VILABARROS
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Luis Nozaleda,
propietario da inmobiliaria

Nozar, en abril do 2008.

’’Os criterios 
para establecer
a cualificación de risco
non son obxectivos”

TRIBUNA
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Xurxo González
O discurso económico do Par-
tido Popular é claro e non variou
substancialmente pola crise
económica. A redución de im-
postos e a oposición frontal ao
endebedamento público mar-
can as ideas fortes do equipo de
Mariano Raxoi no que respecta
a política económica. É ilustra-
tivo o programa que presentou
o partido para as eleccións xe-
rais do ano pasado, e que aínda
se pode consultar na súa web.

Naquela campaña, os diri-
xentes do PP, con Raxoi á ca-
beza, acusaron o Goberno so-
cialista de non querer aceptar a
existencia da crise. As receitas
que o PP recollía no seu pro-
grama non eran novas, senón
que ían en consonancia coas
aplicadas na súa etapa de Go-
berno entre 1996 e 2004. Insís-
tese así na liberalización dos
mercados, a non intervención
do Estado, a eliminación de im-
postos e a estabilidade orza-
mentaria pola vía da conten-
ción do gasto.

SOLBES XA APLICA PARTE DO PRO-
GRAMA. Un dos axiomas da or-
todoxia económica vixente du-
rante os últimos quince anos é
que o endebedamento do Es-
tado lacra a economía. O pro-
blema para os economistas do
Partido Popular aparece ao ca-
drar as contas nun escenario
no que se combinan menos
cantidade de impostos recada-
dos e máis necesidades de
gasto, especialmente de carác-
ter social (máis subsidios de
desemprego polo aumento do
paro, por exemplo). A redución
da recadación prodúcese pola
menor actividade económica,
pero tamén pola eliminación

de taxas promovidas polos
grandes partidos.

Neste sentido, as políticas
económicas de PSOE e PP ase-
méllanse en moitos puntos.
Non son poucos os economis-
tas que interpretan que hai
unha continuidade que vai de
1996 á actualidade. Pedro Sol-
bes introduciu reformas de
corte liberal na súa última
etapa como ministro con Fe-
lipe González, que continua-
ron na etapa do PP e agora con
Solbes de novo á fronte da polí-
tica económica.

As cifras oficiais, publicadas
polo Banco de España, apoian
esta teoría. O déficit público des-
cendeu ano a ano desde 1995,
mesmo con períodos de supé-
ravit en 2005, 2006 e 2007. A dé-
beda pública diminuíu en con-
sonancia desde o ano 1996 até o
2007. Non hai que esquecer que
desde setembro de 1999 Pedro
Solbes exerceu como comisario
europeo de Asuntos Económi-
cos e Financeiros. Unha das
súas actuacións máis recoñeci-
das foi en defensa do chamado
Pacto de Estabilidade, cuxo piar
fundamental é precisamente a
estabilidade orzamentaria (défi-
cit cero) e a disciplina fiscal. Foi
substituído neste cargo polo ta-
mén membro do PSOE Joaquín
Almunia, que continúa actual-
mente aplicando estas ideas
económicas. En política fiscal
queda, polo tanto, pouca marxe
para a diferenza.

A AMEAZA DO CONFLITO SOCIAL. Ma-
nuel Cao, profesor de Política
Económica na Universidade
de Santiago de Compostela
afirma que as poucas diferen-
zas que pode haber concén-
transe nos niveis dos im-

ANOSATERRA
29 DE XANEIRO - 4 DE FEBREIRO DE 2009

Folga xeral en Francia en defensa dos servizos públicos e do poder ad-
quisitivo dos traballadores.A xornada de protesta do 29 de xaneiro está

convocada por todos os sindicatos e asociacións de mozos, pais e veciños.

Reclaman que Nicolás Sarkozy, presidente da República, cumpra o compro-

miso de manter o peso dos salarios. Como medidas para paliar a crise o Go-

berno francés anunciou axudas á banca e á industria do automóbil.  �

O PP atopa dificultades para artellar
unha alternativa económica
O PSOE xa aplica moitos principios dos
defendidos polo equipo de Mariano Raxoi.
Unha aposta por ideas máis liberais
impediría cadrar as contas do Estado sen
crear grandes conflitos sociais
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Luís Carrera, Cristóbal Montoro, Alberte Núñez Feixóo e Pedro Arias [desde a esquerda], na presentación do equipo económico do PP. 

O programa económico do
Partido Popular de Galicia para
a próxima lexislatura non de-
parou sorpresas. Alberte Nú-
ñez Feixóo presentouno o pa-
sado 26 de xaneiro nun acto no
que escenificou que este será
un dos piares da súa campaña.
Acompañábano Pedro Puy,
Luís Carrera e Pedro Arias, que
o candidato popular vén pre-
sentando como o cerne do seu
novo equipo económico, e

Cristóbal Montoro, exministro
de Economía na etapa Aznar.

Feixóo prometeu a redu-
ción do Imposto de Socieda-
des, aínda que matizou que
será “razoábel e racional” e
non quixo concretar a súa di-
mensión até que se coñeza o
novo modelo de financia-
mento, que actualmente se
está a discutir. O resto das me-
didas poden ir no programa
de calquera das tres forzas con

representación parlamenta-
ria: fomento da innovación,
impulso de sectores estratéxi-
cos e reformas puntuais da Lei
de Caixas para reforzar a súa
“solvencia e independencia”.
Tamén fixo unha apelación á
recuperación á confianza no
sistema económico, seguindo
o ronsel das declaracións de
José Luis Rodríguez Zapatero. 

Pedro Arias, profesor de
Economía e número dous da
lista de A Coruña, presentou,
como alternativa á política do
bipartito, a baixada de impos-
tos e a diminución do gasto

DDoouuss  nnoovvaattooss  ddee  ttrreess
Pedro Arias insiste nas ideas do seu libro
España vai ben, presentado no 2004

>>>
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tendería a ser máis pragmático
do que indica o seu discurso.
As medidas máis polémicas
que o partido incluíu no pro-
grama refírense á aceptación
da Directiva de Servicios no
Mercado Interior (tamén cha-
mada “Bolkenstein”, polo ape-
lido do seu promotor) e a redu-
ción dos custes empresariais
vía “flexibilización laboral”,
que contan coa oposición
frontal de todos os sindicatos. 

En resumo, a proposta de
“adecuar os tipos impositivos
aos dos países con maiores ni-
veis de crecemento da Unión
Europea” dá conta da política
que teñen en mente os econo-
mistas do PP. O obxectivo é pa-
recerse máis a Letonia ou Eslo-
vaquia que a Francia ou Ale-
maña. Isto significa, na práctica,
reducir unha presión fiscal que
xa está por debaixo da media
europea (arredor do 37 por
cento fronte ao 41 por cento do
PIB) até niveis do 30 por cento.
De aplicarse esta iniciativa, o
equipo económico do PP estaría
na difícil conxuntura de aumen-
tar o déficit público (que vai en
contra dos seus principios) ou
reducir o gasto de xeito dramá-
tico, o que desataría a bo seguro
un gran conflito social abandei-
rado polos sindicatos. Pedro
Solbes optou recentemente
pola primeira opción e anun-
ciou que España non cumprirá
o Pacto de Estabilidade o pró-
ximo ano. O déficit público será
superior ao 6 por cento do PIB,
moi lonxe do límite estabelecido
pola UE do 3 por cento.�

postos, cuxa redución vai
acompañada de privatiza-
cións. “O modelo económico
do PP vai na liña do que está a
facer Esperanza Aguirre en
Madrid”, indica Cao.

Este tipo de iniciativas que
atacan o gasto social xeran
conflitos coa cidadanía, polo
que, en opinión dos expertos,
se o PP acadase o Goberno,

ECONOMÍA.21.ANOSATERRA
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Manuel Cao

F íxose esperar a toma de posesión de Barack Obama
pero na primeira semana non defraudou con propos-

tas sobre Guantánamo, a Convención de Xenebra para os
presos, retirada de Irak, normas de transparencia admi-
nistrativa e apoio sen restricións aos grupos de planifica-
ción familiar. Pero a grande materia pendente está na eco-
nomía onde terá que lidar co lexislativo á hora de aplicar
plans que no mellor dos casos producirán efectos positi-
vos no medio prazo.

No seu discurso inaugural non dubidou en pintar un
panorama realista invocando ao esforzo e capacidade de
arrepoñerse ás dificultades en busca de renovar o soño
americano e de recuperar un liderado non agresivo no ám-
bito internacional. Neste sentido, apelou á loita contra a
pobreza, o cambio climático e a proliferación nuclear par-
tindo dunha defensa do modo de vida e os valores dos EE
UU fronte ás ditaduras e ao comunismo.

Á espera de medidas económicas específicas destaca-
mos a prioridade ambiental coa innovación tecnolóxica
como mecanismo de creación de produtos e servizos com-
patíbeis coa sustentabilidade, potenciando as enerxías re-
novábeis. Tal estratexia reduciría a dependencia do cru e a
contaminación e faría rexurdir os sectores da automoción
ou os bens duradeiros con normas estritas para a súa pro-
dución e comercialización, que permitiría reducir a van-
taxe competitiva en custos salariais e menor control am-
biental nos novos países industrializados.

Outra das liñas que se espera é a posta en marcha dun
plan de investimentos orientado a renovar unhas infraes-
truturas públicas moi deterioradas co paso do tempo. Isto
permitiría crear emprego a curto prazo e impulsar un novo
período de crecemento nun contexto de economía globa-
lizada e multipolar onde os axentes emerxentes teñen cada
vez máis peso e minimizan a importancia dos EE UU á
hora de marcar dinámicas económicas. Velaí a crítica á
China pola manipulación á baixa do iuan para manter as
súas exportacións e evitar a deflación.

Outra pata da política económica de Obama atinxe á
política social e de benestar esquecida por George Bush.
Neste sentido, a implantación dun sistema público de sa-
úde e os investimentos en educación e atención aos me-
nos favorecidos son promesas electorais que poden reacti-
var a economía e xerar moitos postos de traballo pero con-
tarán coa forte presión á contra dos lobbiesque se benefi-
cian coa prestación privada destes servizos (médicos, labo-
ratorios, fundacións etc.) mentres os colectivos que leva-
ron a Obama á Casa Branca (afroamericanos, hispanos,
mulleres, etc) reclamarán axiña a súa implantación.

Estes proxectos necesitan de gran cantidade de fondos
provintes do aumento de impostos ou da débeda finan-
ciada por axentes que desconfían do dólar e da solidez fi-
nanceira dos EE UU. A complicidade internacional será
imprescindíbel para a reactivación e repartiranse os custos
do axuste e sentarán as bases para un novo período de cre-
cemento que será global ou non será. �

Destacamos a prioridade
ambiental coa innovación
tecnolóxica como
mecanismo de creación de
produtos e servizos
compatíbeis coa
sustentabilidade”

’’

’’
OS PROXECTOS
DE OBAMA

llar

ómico do PP. PEPE FERRíN / AGN

público. Arias insiste así nas
ideas do seu libro “España vai
ben”, presentado en febreiro
de 2004. Daquela o economista
gabou a política de Aznar de
abaratar o despedimento. Na
presentación do programa
para as eleccións do primeiro
de marzo non houbo referen-
cias á calidade do emprego.

FALTA DE INDEPENDENCIA. Manuel
Cao, profesor de Economía da
Universidade de Santiago de
Compostela, afirma que o no-
meamento de Puy, Carrera e
Arias resposta máis á necesi-
dade de Feixóo de controlar o
partido e a unha estratexia que
pasa por seducir os votantes
urbanos que á formación dun

novo equipo económico.
“Penso que non terán inde-
pendencia para desenvolver
criterios propios e deberán se-
guir a liña marcada desde o
partido. Ademais Carrera e
Arias non teñen experiencia en
política, e penso que terán
pouca influencia no futuro”.

O de Pedro Puy é un caso dis-
tinto, porque xa ocupou o cargo
de director xeral de Relacións
Institucionais na Administra-
ción autonómica nos últimos
anos de goberno de Manuel
Fraga. Algúns analistas conside-
ran que de volver a ocupar car-
gos públicos non desenvolvería
políticas que entrasen en con-
frontación directa coa tendencia
dos últimos catro anos.�

’’Pedro Arias, profesor
de Economía e número
dous da lista da Coruña,
presentou como alternativa
a baixada de impostos
e a diminución
do gasto público”

’’Do trío que conforman
Arias, Carrera e Puy,
só o último ten experiencia
en política”

’’Solbes defendeu na súa
etapa de comisario europeo
o Pacto de Estabilidade,
cuxo piar fundamental
é a estabilidade
orzamentaria (déficit cero)
e a disciplina fiscal”

’’O programa do PP marca
como obxectivo políticas
económicas máis
semellantes ás de Letonia
ou Eslovaquia que ás de
Francia ou Alemaña”

>>>
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CCoommoo  vvee  oo  ffuuttuurroo  iinnmmeeddiiaattoo??
Con ilusión, pero tamén son
consciente de que as cousas
non van ser fáciles. Quédame
un ano en xuvenil e despois
competirei en clase olímpica.
Nesta última categoría é onde
se poden presentar máis difi-
cultades, xa que hai moi bos
regatistas a nivel estatal.
FFaallaannddoo  ddee  oolliimmppiiaaddaass,,  gguussttaa--
rrííaallllee  eessttaarr  eenn  LLoonnddrreess--22001122??
Dentro de tres anos, aínda se-
rei moi nova. Penso que para
daquela aínda non estarei en
condicións de competir en tan

alto nivel. Tan só miro o futuro
máis inmediato. O meu ob-
xectivo principal é o Campio-
nato do Mundo de Londres e o
europeo de Brest. Ademais, o
que desexo é poder combinar
os estudos co deporte, algo
que resulta complicado cando
sobes de categoría, xa que lle
tes que dedicar máis tempo ao
deporte. De feito, houbo xente
que non rematou o bacharela-
to a consecuencia da práctica
deportiva.
TTeenn  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  aaccuuddiirr  aa
uunn  cceennttrroo  ddee  aallttoo  rreennddeemmeennttoo??

Mazinho e Donato, unidos en
Grecia. Un ex deportivista e un ex

celtista camiñando xuntos. Os brasi-

leiros Donato e Mazinho [na foto-

grafía] asinaron como adestradores

do Aris de Salónica da primeira divi-

sión helena. Para ambos é a primei-

ra experiencia como técnicos. Do-

nato xogaba ao fútbol de vetera-

nos; Mazinho era olleiro para o

Barça. O Aris é oitavo. No debú da

nova dupla perdeu 4-0 co Panathi-

naikos en Atenas.�

Ante todo o que quero e seguir
estudando. Pretendo compa-
xinar o deporte cos estudos,
aínda que pode haber algunha
temporada que teña que dei-
xar de lado unha das dúas cou-
sas. O problema é que en Gali-
cia aínda non temos un centro
de alto rendemento. Sei que
está en proceso o de Vilagarcía,
pero trasladarse até Santander
sería complicado.
SSeegguuee  aa  eexxiissttiirr  ddiissccrriimmiinnaacciióónn
nnoo  mmuunnddoo  ddoo  ddeeppoorrttee??
Penso que na vela xa non. De
feito, nos campionatos absolu-
tos, competimos homes e mu-
lleres xuntos. O que si vexo nal-
gunha ocasión son ciumes por
parte dos rapaces, xa que, ás
veces, non encaixan todo o
ben que deberán que unha
moza quede por diante deles
ou que gañe un campionato.
QQuuee  ssee  nneecceessiittaa  ppaarraa  ccoommppeettiirr
aa  aallttoo  nniivveell??
É necesario ter un patrocina-
dor que te apoie porque este é
un deporte moi sacrificado.
Necesítase moito adestramen-
to é non só físico senón tamén
psicolóxico. Se non reúnes am-
bas cousas é moi complicado
triunfar.
AA  vveellaa  éé  uunn  ddeeppoorrttee  ccaarroo??
Penso que si. E moito máis nas
categorías inferiores, xa que ao
ir cambiando de etapa, xuve-
nil, olímpica, senior, tes tamén
que cambiar de material:
comprar unha táboa nova,
que pode custar 1.000 euros
ou máis, traxes náuticos e
mastro. A renovación é practi-
camente constante a idades
coma miña, polo que resulta
caro e tamén por iso é difícil
competir. Ademais as axudas
que recibimos son escasas,
moita xente non pode seguir
competindo cando chega a
certas idades.�

Antonio Cendán
A deportista Lara Lagoa (Vigo,
1994), con tan só 14 anos, é un-
ha das grandes promesas do
deporte galego. No seu palma-
rés acumula xa tres campiona-
tos de España de windsurf,
dous deles absolutos e unha
medalla de bronce no Cam-
pionato do Mundo de 2008.
Recentemente vense de pro-
clamar campioa española fe-
minina sub-17 de clase tech-
no, que se celebrou na locali-
dade gaditana de Puerto de
Santa María.
QQuuee  rreepprreesseennttaa  aa  vveellaa  nnaa  ssúúaa
vviiddaa??
Pásoo moi ben. É certo que te-
ño que traballar moito, ade-
mais hai que ter moita disci-
plina e tenacidade. Penso que
é moi difícil posuír todas esas
capacidades, pero eu desfruto
moito con este deporte. Se
non o pasas ben facendo
windsurf non podes seguir no
mundo da vela. É máis, a vela
serviume moito para o meu
desenvolvemento persoal, xa
que grazas a ela coñecín ou-
tros países e tamén tiven a
oportunidade de convivir con
outras persoas.
EE  eessttee  nnoovvoo  ttííttuulloo  ttaamméénn  tteenn  aa
ssúúaa  iimmppoorrttaanncciiaa......
Dende logo, porque era debu-
tante nesta categoría. Estiven
moi preto do título absoluto,
pero as condicións do mar non
axudaron, aínda así estou moi
contenta. Ademais hai que ter
en conta que os homes teñen
máis posibilidades de acadar
un campionato destas caracte-
rísticas, xa que pola súa consti-
tución física poden dominar
mellor a vela. E agora, aínda
moito máis porque os apare-
llos que utilizamos son moito
máis grandes que noutras ca-
tegorías inferiores.

Lara Lagoa, campioa de windsurf 
‘A vela é un deporte caro,
moita xente ten que deixar de competir’

PROMESAS DO DEPORTE

’’Os rapaces, ás veces,
non encaixan ben que
unha moza quede
por diante deles” 

’’En Galicia aínda non temos
un centro de alto
rendemento e trasladarse
a Santander é complicado”
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César Lorenzo Gil
Cando Carlos Mouriño saíu dos
salóns de Caixanova co acordo
para o refinanciamento da débe-
da do Celta traía nos ollos o mes-
mo brillo que calquera cando
consegue un prazo extra para
pagar a hipoteca. Até o seu habi-
tual tremelicar nas cordas vogais
parecía máis relaxado cando
anunciou que o Celta non vai de-
saparecer por culpa da súa enor-
me débeda.

O outro momento funda-
mental da tempada non se xoga-
rá en Balaídos senón na casa do
Concello, onde os socios de go-
berno pelexan por conseguir os
flashes na sinatura do novo con-
venio de explotación do estadio.
O éxito teno Mouriño no papo,
só falta saber se a foto se fará co
alcalde, co tenente de alcalde ou
cos dous.

A xestión do Celta non ten op-
ción ao desaxuste. Os adminis-
tradores xudiciais teñen as ansias
de gasto a dieta estrita e morre-
ron para sempre os soños de
grandeza dun club que tivo que
refundarse para ter futuro.

UN CLUB GALEGO-BRASILEIRO.O Celta
08-09 ten no plantel sete gale-
gos (Lago, Rubén, Noguerol, Vi-
la, Oubiña, Dani Abalo e Tras-
horras) e cinco brasileiros (Fa-
biano Lima, George Lucas, Re-
nan, Danilo e Dinei). Sobre esa
base debería, teoricamente, en-
tenderse o seu carácter. Mais na
aposta cotiá do adestrador Pe-
pe Murcia a idiosincrasia que
gaña é a autóctona. Todos os
galegos foron titulares nalgún
intre da tempada e varios deles
son indiscutíbeis.

Con moitos apuros, homes
como Abalo, Rubén ou o agora

DEPORTES.23.
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lesionado Lago están entre os
primeiros na listaxe semanal de
Murcia. Outros teñen moito
que dar na segunda parte do
campionato, como o intermi-
tente Trashorras ou Noguerol.

E este primeiro Celta “gale-
go” tras varios lustros resiste na
pelexa polo ascenso. Beneficia-
do por unha competición moi
igualada e o fracaso nos campos
das apostas máis poderosas
economicamente (especial-
mente do Zaragoza e do Hércu-
les), o conxunto céltico leva ro-
zando o podio durante máis

dun mes e pode superar aínda a
mesma síndrome do ano pasa-
do, de morrer na praia logo dun
grande esforzo para saír das dú-
bidas que espertaran os seus
primeiros resultados.

Para conseguilo, o Celta de-
berá contar con Balaídos como
feudo impenetrábel. E velaí o
gran problema da rehabilita-
ción celeste: o público.

O celtismo militante que
pasa frío no cimento da ribei-
ra do Lagares é escaso e por
veces famélico. A afección é
calada e protestona e vive
cada partido coma un trá-
mite con Facenda, non
coma unha festa de fin
de semana.

Todos os plans de
chamada aos afecciona-
dos fracasaron e, o que é

peor, o relevo xera-
cional que se alcan-

zara nas tempadas
douradas de hai dez

anos esboroouse sen re-
cambio. A presenza de

Vila e Abalo no campo si
que estimula unha canteira

que, malia todo, ten dificulta-
des para render no alto nivel. O
Celta B optou por un cambio de
modelo que lles quita protago-
nismo aos xuvenís como xera-
ción pero que en troques dálles
un coidado extra aos talentos.
Proba diso é Xosé Luís Sanmar-
tín, alias Joselu. Este internacio-
nal galego e español sub-19 ten
ficha co filial e promete dar moi-
tas alegrías cos maiores.�

O Deportivo perde o xuízo pe-
rante Barragán. A primeira sen-

tenza da sala do social do xulgado

da Coruña decretou que o Deporti-

vo debe pagarlle 400.000 euros ao

defensa nado en Pontedeume An-

tonio Barragán, así como darlle a

carta de liberdade. A xuíza Naveiro

deulle a razón ao xogador, quen de-

nunciara ao club por despedimento

improcedente logo de que non o

inscribiran en ningunha competi-

ción a principios de temporada.�

Aliviadas as urxencias económicas
e con aceptábeis expectativas deportivas,
o club celeste comeza a esquecer a UVI
na que viviu dous anos

BALANZO DA PRIMEIRA VOLTA

O Celta, en rehabilitación

Rubén González, cabecea

un balón durante o Celta-Tenerife

de Balaídos.
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Manuel Xestoso
Xulio Xil [FOTOGRAFÍA]

A fortunadamente,
esa regra ominosa
que decreta que as
homenaxes e os

agradecementos colectivos aos
escritores só se realizan tras o
seu falecemento creba de cando
en vez. Nos últimos meses, Xosé
Luís Méndez Ferrín leva xa reci-
bido varias probas de admira-
ción de compañeiros, alumnos,
colegas e lectores. Sen dúbida,
ningún deles de tanta transcen-
dencia para a literatura do país
como o primeiro Premio Nacio-
nal de Literatura, un galardón
que tiña o seu nome e apelidos
dende que se anunciou –por
fin– a súa creación. O próximo 6
de febreiro, co gallo do seu sep-
tuaxésimo aniversario, será ob-
xecto dunha outra homenaxe
nacional en Vigo, na que se pre-
vé a asistencia dos principais
persoeiros da cultura galega. 

Calquera que pretenda resu-
mir nunhas liñas as razóns para
tanta consideración atoparase
cunha tarefa descomunal. Fe-
rrín é un océano no que desem-
bocan as variadas augas que
proliferaron pola cultura do país
das últimas cinco décadas e
mais a fonte de onde partiron
moitas das que seguen a irrigar a
literatura e a política de arestora.
Un engaiolante percorrido pola
lingua e a cultura de Galiza. O

O próximo
6 de febreiro
celebrarase o Acto
de Homenaxe
Nacional
a Xosé Luis
Méndez Ferrín
en Vigo con
motivo do seu
70 aniversario
e da presentación
do libro
A semente
da nación
soñada,
coeditado
por Sotelo Blanco
e Xerais

LETRAS GALEGAS

Á sombra de Ferrín
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nosprobaban que a unanimi-
dade existente ao estimalo un
mestre absoluto do relato non
respondía a chauvinismo nin-
gún. E se ben é certo que a mes-
ma unanimidade lle atribúe un
menor dominio da narración

ha vez, as vías por onde debía
transcorrer a lírica: o colectivo
Rompente soubo escoitar. Estir-
pe, pola súa parte, abrollaba co-
mo un dos máis grandes libros
de poesía do século XX. Crónica
de Nós, Amor de Arture Arraia-

cepto de literatura comprome-
tida, os seus seguintes volumes
de narrativa –O crepúsculo e as
formigas,Arrabaldo do norte,
Retorno a Tagen Ata– habían
dar conta dos seus achádegos,
sendo fitos ineludíbeis na evolu-
ción da nova narrativa galega.
Repetir, como é o habitual, que
aquel movemento importaba o
modelo do nouveau roman
francés non deixa de ser un tópi-
co simplificador, xa que por
aquela porta entraban, ade-
mais, Kafka, Joyce e Faulkner;
resucitaban os mundos míticos
de Pondal e Cunqueiro; cobra-
ban unha nova vida universos
tan afastados (ou non) coma os
de Tolkien e Ronsard; enchían-
se de novas palabras as cartas e
os roteiros dos poetas beatnor-
teamericanos… Ferrín sempre
soubo da espesura do bosque
da literatura, da fertilidade do
diálogo que emana das súas pó-
las, e a súa pena condensou
aquela  música na busca dunha
pedra filosofal que transforma-
se en ouro a lingua galega. 

Tras a morte do ditador, co-
mezou unha etapa de grandes
obras e de recoñecemento por
parte dun mundo literario que
xa comezaba a acatar a súa co-
mo figura indiscutíbel da litera-
tura e da nación. Con pólvora e
magnoliasenterrou definitiva-
mente a pseudopoesía “de
combate”, sinalando, máis un-

Ferrín escritor soubo dende o
principio que o bosque da litera-
tura galega se alimentaba de
fontes moi variadas e foi quen de
erixir a súa robusta árbore nu-
tríndose das vetas máis vedra-
ñas e das chuvias máis recentes.
Perceval e outras historiasbebía
tanto da literatura medieval co-
ma das máis novidosas corren-
tes narrativas europeas, prelu-
diando o que sería a tónica de to-
da a súa creación posterior: ser
fiel ao presente sen abdicar dos
esteos do pasado onde necesa-
riamente debemos apoiarnos;
permanecer substancialmente
adepto do propio sen renunciar
á conversa en igualdade co alleo. 

Aquel libro foi saudado con
sincera admiración –e con intui-
ción irreprochábel– por Otero
Pedrayo, por Cunqueiro, por
Fernández del Riego, por Ra-
món Piñeiro… Mais o mesmo
ano da súa publicación, un
monllo de estudantes galegos
en Madrid, entre os que se acha-
ba Ferrín –tamén estaban Rei-
mundo Patiño, Bautista Álvarez,
Bernardino Graña, Ramón Lo-
renzo, Herminio Barreiro…–,
formaba o colectivo Brais Pinto.
Sen nunca apostatar do labor de
transmisión que aquela xera-
ción de superviventes levou a
cabo, os compoñentes do grupo
decidiron que entre a tese dos
vellos galeguistas –coñecedores
da realidade do país e entrega-
dos a unha resistencia posibilis-
ta– e a antítese dos exiliados
–menos conscientes da dureza
das circunstancias, pero tamén
máis combativos e esixentes–,
eles eran a síntese necesaria. Da
man daquel aparentemente
sinxelo exercicio hegeliano, o
marxismo foi entrando no hori-
zonte real da cultura e a política
galegas. E tamén nese campo
Ferrín foi decantando o seu par-
ticular extracto a  partir do que
aprendía, por unha banda, de
Lois Soto, Carlos Velo ou Celso
Emilio e, pola outra, de todo
aquilo que vía, lía e escoitaba
nas súas viaxes por Europa. 

Durante aqueles anos, Ferrín
desenvolveu unha actividade
política consecuente e tenaz.
Non houbo loita librada polo
nacionalismo galego na que Fe-
rrín non estivese presente. Actor
da resistencia antifranquista de
mil xeitos diferentes, sufriu cár-
cere en varias ocasións, partici-
pou na fundación da UPG, do
Partido Galego Proletariado, de
Galiza Ceibe… E mentres un tal
Heriberto Bens escribía poemas
políticos que dilataban o con-
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longa, non son moitas as nove-
las galegas das últimas décadas
as que resisten unha compara-
ción con Bretaña, Esmeraldina. 

Aínda poderiamos estender-
nos falando do autor dun estu-
do tan esencial para a nosa cul-
tura como De Pondal a Novo-
neyra; do articulista de Faro de
Vigoque se converteu en refe-
rencia da cidade; do profesor
que guiou tantas xeracións de
estudantes, do director de A tra-
be de ouro, ese insubstituíbel
alimento para o espírito… O
abraiante en Méndez Ferrín é
que unha soa persoa fose quen
de erixir unha obra de tal magni-
tude e dunha diversidade tan
estimulante: hoxe sabemos –e
resulta un achádego clarifica-
dor– que o seu primeiro poema-
rio, Voce na néboa, procedía
dun libro máis extenso no que
convivían varios heterónimos. 

Mais o seu universo creativo
non está dividido en comparti-
mentos. As lindes son permeá-
beis, aproximativas, volúbeis. O
gran bosque das letras ao que
pertence desdibuxa e recons-
trúe as súas fronteiras constan-
temente, e por iso hai que relelo
–a mellor homenaxe que se lle
pode render a un escritor– para
descubrir os novos camiños que
constantemente se configuran
no seu seo. As vicisitudes dunha
patria en construción, a opre-
sión da existencia, o amor in-
condicional, a violencia que en-
cerramos… Quen visite este
bosque decatarase de que Fe-
rrín é xa un punto de referencia
indispensábel, un clásico que
arribou na modernidade para
sementar novos vieiros. E deve-
cerá por medrar á súa sombra.�
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F. Fernández del Riego [esquerda] entrégalle o diploma de membro da RAG,  o 30 de setembro do 2000. ANDRES PANARO / Arquivo A.N.T.

’’O Ferrín escritor soubo
dende o principio que
o bosque da literatura
galega se alimentaba
de fontes moi variadas”

’’Non houbo loita librada
polo nacionalismo galego
na que Ferrín non estivese
presente”

’’O abraiante en Méndez
Ferrín é que unha soa
persoa fose quen de erixir
unha obra de tal magnitude
e dunha diversidade
tan estimulante”
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obra quedase tan arrecuncha-
da hoxe en día, xa que moitos
creadores contemporáneos
seus publicaban gran parte dos
seus traballos en prensa escrita.
De feito, lembra que en 2005
encontrou o primeiro poema
que escribiu o autor de Abadín.
A súa obra estaría fortemente
influída polo lugar onde desen-
volveu a súa labor profesional
coma Catedrático de latín, que
foi o Colexio León XIII de Vila-
garcía de Arousa. De feito, o
concello desta localidade edita-
ría un dos seus grandes poema-
rios Cómaros verdes, na década
dos noventa. Considera tamén
que “o centenario do seu nace-
mento debe ser unha oportuni-
dade para reler a súa obra e re-
cuperar a este autor, xa que
cando se lle adicou o Día das
Letras Galegas, esta conmemo-
ración non gozaba do esplen-
dor que ten na actualidade”.

A súa obra poética principia
xa nos anos vinte do anterior sé-
culo, acadando un auxe notorio

ao publicar Señardá, en 1930,
ao que lle seguirían Corazón do
vento (1933). Pero dentro da
súa obra salientará Cómaros
verdes que aparece en 1947, o
primeiro libro que publica na
posguerra.

IGLESIA ALVARIÑO, INTELECTUAL.

Ademais da súa obra poética, o
poeta abadinense salienta ta-
mén coma intelectual, xa que
sería director eventual do xornal
A Nosa Terraantes de 1936, pu-
blicación na que editaría moitos
dos seus traballos. O seu cumio
coma intelectual acadaríao no
ano 1949 co seu ingreso na Aca-
demia Galega pronunciando un
discurso que levaba por título “A
Lingua dos poetas do Norte de
Lugo”, que sería publicado en
1964, cando xa falecera. 

Requeixo lembra que debi-
do a súa inesperada morte dei-
xaría moitos traballos sen aca-
bar, amais de quedar unha par-
te importante da súa obra sen
compilar. Na súa opinión, Igle-
sia Alvariño destaca por ser un
home que xorde dende o ámbi-
to máis humilde da sociedade,
dun entorno rural moi pobre e
illado, que estuda no seminario
de Mondoñedo, berce de gran
parte da intelectualidade do
norte da provincia de Lugo.

Requeixo apunta tamén ao
seu labor coma ensaísta, sendo
tradutor de varios textos clási-
cos ao galego, entre as que sa-
lientan obras de Horacio, Teó-
crito, Tíbulo e outros autores
grecolatinos. Ademais, elabora-
ría un dicionario no que reco-
lleu miles de palabras coa súa
etimoloxía, notas históricas, fe-
nómenos fonéticos e normas
sintácticas.

En 1952 regresaría a Com-
postela, onde impartiría clases
no Instituto Rosalía de Castro e
no que crearía unha importan-
te escola de creadores literarios.
Alí comeza a derradeira etapa
da súa vida, na que “presente
que están a chegar os seus últi-
mos días”, segundo opina o crí-
tico literario. Este presentimen-
to translúcese na súa obra poé-
tica. Aínda que, ao parecer, non
se encontraba enfermo senón
que padecía algunha doenza
crónica, Aquilino Iglesia Alvari-
ño falece na capital galega en
1961, cando contaba 52 anos.�
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Antonio Cendán
Iglesia Alvariño veu ao mundo
nun recanto onde se enlazan a
Terra Chá e A Mariña, en Seiva-
ne, na parroquia de A Graña,
pertencente o concello de Aba-
dín. Alí veu a luz por vez primei-
ra nas vésperas do verán de
1909, concretamente o 10 de xu-
ño, ao mesmo tempo que co-
mezaba a clarexar a derradeira
centuria do segundo milenio.
Estudaría no Seminario de
Mondoñedo, aínda que aban-
donou a carreira eclesiástica pa-
ra licenciarse en Filosofía e Le-
tras, en 1944, pola Universidade
de Santiago de Compostela.

Malia que Aquilino Iglesia Al-
variño non era un autor prolífico
nin a súa obra moi extensa –mo-
rreu con pouco máis de 50 anos–
o crítico Armando Requeixo afir-
ma que foi un escritor “que en-
tregou o mellor da terra que o viu
nacer, o norte de Lugo, ao resto
do país galego”. Incide tamén en
que foi un poeta que acada o seu
cénit co denominado “paisaxis-
mo telúrico e humano”, xa que
segundo Requeixo “a paisaxe e a
paisanaxe galega servíronlle pa-
ra crear un tecido práctico trans-
cendente”. De feito, levaría ao
cumio o que fixeran outros auto-
res do norte de Lugo, entre eles
Leiras Pulpeiro, que era de Mon-
doñedo. Con todo iso acadou
unha aureola de seriedade, que
fuxía da frivolidade, a pesar de
non ser un poeta de cabeceira de
moitos bardos actuais. Requeixo
apunta tamén que Iglesia Alvari-
ño soubo recoller moi ben a rai-
ceira mindoniense. Na súa opi-
nión trátase  dun “persoeiro po-
liédrico”.

DE ABADÍN A VILAGARCÍA. Armando
Requeixo lamenta que a súa

Xosé Luís Ripalda
‘Xa hai aceites
galegos con
denominación de
orixe’

M.B.
Vén de editarse o Almanaque
Agrícola ZZ do 2009, que recolle
o traballo ao redor da oliveira
co que o escritor Xosé Luís Ri-
palda gañou o certame convo-
cado por Syngenta.
EEnn  qquuee  ccoonnssiissttee  oo  sseeuu  eessttuuddoo??
É unha reminiscencia destes
elementos que desapareceron
na súa maior parte, e con el trato
de volver darlle pulo a un cultivo
e un oficio que viñeron a menos.
Xa empeza a haber aceites gale-
gos con denominación de orixe
e a súa calidade está recoñecida. 
EEnn  qquuee  zzoonnaass  ssee  cceennttrroouu??
En Galiza os lugares de cultivo
estiveron delimitados. A zona
principal situouse en Quiroga e
aínda se segue plantando en al-
deas pequenas. Outro centro de
cultivo foi o sur de Pontevedra,
ao redor de Tomiño, ao igual
que a comarca de Valdeorras, en
Ourense. Agora estase tentando
que en terras improdutivas des-
tes lugares se planten oliveiras.
EE  tteerrííaa  ffuuttuurroo??
Por suposto. Galiza é un país de
futuro e é hora de facelo reali-
dade. Os agricultores acollen
ben medidas como a de desti-
nar zonas improdutivas a este
cultivo, pero depende das ad-
ministracións impulsalas defi-
nitivamente.
PPoorr  qquuee  ssee  ddeeiixxoouu  ddee  ccuullttiivvaarr  aa
oolliivvaa??
Hai que remontarse ao tempo
dos Reis Católicos. Foron eles os
que mandar arrancar a maior
parte das oliveiras dentro da súa
estratexia de favorecer outros lu-
gares de España e evitar así a
competencia que supuña o pro-
duto galego. Foi o principio da
decadencia. Posteriormente, no
século XIX, o goberno gravou o
cultivo de oliveiras e a súa explo-
tación cuns impostos moi eleva-
dos, que provocaron que deixa-
se de ser rendíbel.�

Este ano
conmemórase
o centenario
do nacemento
do autor de Cómaros
Verdes, considerado
un dos principais
bardos galegos
do século XX

Aquilino Iglesia Alvariño, o poeta
do ‘paisaxismo telúrico e humano’

’’Foi director eventual
de A Nosa Terra, na
que editou moitos dos
seus traballos”

’’Traduciu textos clásicos
ao galego, entre os que
salientan obras de Horacio,
Teócrito e Tíbulo”

’’Elaborou un dicionario
no que recolleu miles de
palabras coa súa
etimoloxía, notas
históricas, fenómenos
fonéticos e normas
sintácticas”

Iglesia Alvariño e Celso Emilio Ferreiro [imaxe superior]. Aquilino de mozo

[na esquerda] e na madurez.
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Despois de 50 anos, un
pequeno guerreiro galo e
os amigos da súa aldea
seguen resistindo ao paso
do tempo, aos cambios
das modas e aos gustos
das novas xeracións de
lectores e lectoras.

Nacido en 1959 da man
de René Goscinny  no
guión, e de Albert Uderzo
nos deseños, este debu-
xante, que conta 80 anos,
ven de anunciar que auto-

riza a continuación da serie
cando el xa non esté.

Ademais, este 6 de
febreiro vaise estrear “As-
terix nos Xogos Olímpicos”,
un filme con actores reais.

Asterix está tan en forma
coma sempre. Imos mirar
algunhas das claves do
personaxe, ao tempo que
lle desexamos un feliz
cumpleanos, 

Por Tutatis!
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René Goscinny
Este francés de pequena

estatura, carácter nervioso e

hiperactivo, foi un dos gran-

des xenios, se non o maior,

do cómic europeo e muncial.

Ademais de Astérix, do seu

maxín sairon personaxes co-

mo Lucky Luke, Iznogud,

Oum-Pah-Pah, O pequeno
Nicolás e outras divertidas

series. Pero ademais de guio-

nista, foi un exitoso empresa-

rio do comic, e desde a revis-

ta francesa Pilote, que fun-

dou e dirixiu, deu paso a no-

vos debuxantes e guionistas,

que hoxe son clásicos da

banda deseñada. 

Morreu en 1977, con só 51

anos, deixando ao comic e a

Asterix orfos dun dos seus

mellores creadores e promo-

tores.

O éxito mundial, entre peque-

nos e maiores, de Asterix está

baseado nunha serie de acer-

tos, entre eles:

O rigor histórico
As historias dos galos transco-

rren nunha época da que se

nos dan detalles moi exactos,

tanto no guión como no debu-

xo, aínda que sempre adubia-

dos con chiscadelas ao tempo

presente, cheas de bo humor.

As personaxes
Se nos fixamos, veremos que

hai unha gran cantidade de

personaxes, principais e secun-

darios, cada un con unha per-

sonalidade e rasgos propios, e

con expresións que os caracte-

rizan moi ben. Isto dalle unha

gran riqueza ás historias.

O carácter internacional
Asterix ten visitado nas súas

aventuras moitos países, donde

os autores aproveitan para cari-

caturizar os rasgos máis coñeci-

dos de cada lugar, con moita

ironía e humor. Isto contribuiu a

facelo un personaxe de proxec-

ción non só francesa.

Os “clichés” asterixianos
Unha serie de frases, expresións

ou escenas repítense en cada

album. Estas repeticións non

aburren, os lectores sabémolas

de memoria, pero esperámolas

atopar para volver rir con elas.

Frases como “Toda a Galia está

ocupada, toda? Non...”, “Sabes

que caiches na marmita cando

eras pequeno..”, “Están tolos

estes romanos”, a aparición dos

probes piratas, a cea final...

Esta recurrencia (repetición) é

un recurso do gran humor, pero

só funciona cando se consigue

crear un universo propio. O fabu-

loso universo de Asterix...

O “merchandising”
Ao pouco tempo de sair,

Asterix comezou a ser un

éxito de ventas. O seu crea-

dor Goscinny, que unía á súa

condición de guionista a de

promotor e empresario do

comic, soubo de seguida

sacarlle partido. Ao longo

dos anos 60 xa era unha

icona popular en Francia. A

súa imaxe serviu para todo

tipo de publicidades, dando

tamén nome ao primeiro

satélite francés.

Goscinny creou unha pro-

dutora de cine para levalo á

pantalla. A animación qui-

zais non estaba á altura dos

tebeos, n

palabras 

igual, pero

sing” pro

con maior

Creouse

que tem

francesa a

Tamén f

con actore

deiro 6 de

se entre n

secuelas, “

Olímpicos

Traducido
de 100 lin
Un dos ín

dencia e 

Albert Uderzo

Se o principal atractivo de Aste-

rix semellan os seus diálogos e

guións, personaxes e situa-

cións, sen o magnífico debuxo

do francés de ascendencia ita-

liana Uderzo, quizáis non tive-

ran acadado o mesmo éxito.

Gran debuxante de series realis-

tas (como Michel Tanguy), dei-

xou calquera outro traballo

para centrarse só en Asterix.

Cando morreu Goscinny, con-

tinuou el cos guións do perso-

naxe, aínda que sen chegar ao

fino humor do seu creador.

Recentemente, autorizou á

editorial Hachette a seguir co

personaxe cando el xa non esté.

Unha decisión polémica para

algúns, e boa para outros.
Uderzo

Imaxe de Roma en “Os loureiros do
César”

Esculpidos nun friso, en
“Asterix nos Xogos Olímpi-
cos”.

Caricaturizados por Uderzo.

Debuxo de Uderzo feito polo propio Goscinny.

Goscinny carica-
turizado como o
tiránico xefe de
Aquiles Talón,
unha parodia do
seu papel como
xefe da revista
Pilote.

Ambos
autores
apareceron
caricaturiza-
dos no pro-
pio Asterix
ou noutras
series de
comic:

Goscinny
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”
de sair,

a ser un

seu crea-

nía á súa

ista a de

sario do

seguida

o longo

ra unha

rancia. A

ara todo

s, dando

primeiro

nha pro-

 levalo á

ción qui-

tura dos

tebeos, nin os xogos de

palabras se disfrutaban

igual, pero este “merchandi-

sing” proseguiu cos anos,

con maior ou menor acerto.

Creouse asimesmo un par-

que temático, a resposta

francesa a Disneylandia.

Tamén foi levado ao cine

con actores reais, e este vin-

deiro 6 de febreiro estreara-

se entre nós unha das súas

secuelas, “Asterix nos Xogos

Olímpicos”.

Traducido a máis 
de 100 linguas
Un dos índices da trascen-

dencia e éxito mundial do

pequeno galo é a cantidade

de idiomas en que se teñen

editado e traducido as súas

distintas aventuras. Máis de

cen, entre elas unha tan pro-

pia como... o Latín. E, natu-

ralmente, o Galego.

Albums 
Asterix saiu en galego no ano 1976,

da man de Eduardo Blanco Amor. A

tradución tiña alguns erros, debido

en parte a ser rotulada en Catalun-

ya, pero foi unha iniciativa pioneira,

saíndo até 8 títulos.

Despois, a Editorial Galaxia foi

sacando até 14 aventuras, con

novas traducións, que actual-

mente se atopan nas librerías.

En DVD
Existen varias películas en debu-

xos animados de Asterix en gale-

go, editadas pola Televisión de

Galicia, en copias remasteriza-

das. Actualmente están disponi-

bles “Asterix e Cleopatra” e “Aste-

rix en Bretaña”, a un prezo duns

10 euros. Podes atopalos en

librarías, ou pedíndoas na web:

www.crtvg.es/vendaDVD.

Edición en Greco-chipriota.
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Antonio García Teixeiro

CComéntame Gonzalo
Moure, grande escritor e

amigo, que nota nos seus en-
contros que os adolescentes
demandan poesía.. Faime
pensar. Doulle a razón, aínda
que temeroso de espertar
dun soño. Reflexiono e coido
que algo disto flota no am-
biente. Un diario de tiraxe
nacional publica semanal-
mente libros de poesía. O fi-
lósofo Emilio Lledó escribe
unha fermosa lección poéti-
ca. Nela afirma que “unha
forma de cultivar esa facilida-
de para entender a linguaxe é
a poesía”. Milladoiro ofréce-
nos Unha  estrela por guía,
un disco con poemas de Ma-
nuel María. Os músicos coi-
dan cada vez máis as letras
das súas cancións. Formo
parte do xurado dos presti-
xiosos Premios Minerva para
xente nova e percibo a cali-
dade poética dos traballos
presentados. Penso que si,
que talvez exista un maior in-
terese da mocidade pola po-
esía. Os meus alumnos  pér-
denlle o medo a ler  e recrear
os diversos poemarios que
lles achego. Camiñan felices
polas Cidadesde Fran Alon-
so, senten próximo o amor
nos poemas de Amar e ou-
tros verbos de Ana Mª Fer-
nández e gozan da variedade
poética de Poetízate que
Fran puxo á nosa beira. Poe-
mas no encerado, nos cader-
nos ou nas follas circulan con
ilusión entre eles. E sobre os
versos crean, recrean, reci-
tan. Séntense cómplices do
mundo dos afectos que ex-
presa a poesía. Detéñense
perante un verso, unha estro-
fa e perciben algo que os con-
move. É fermoso observalos.
Sempre manifestei que a po-
esía era un xeito de vida. Por
iso encántame ler as palabras
de Antonio Colinas cando di
que a poesía é unha forma de
ser e estar no mundo.Pois
claro. Sigamos a escoitar o
murmurio dos versos.�

DEMANDAN POESÍA

Sempre 
manifestei
que a 
poesía era
un xeito 
de vida”

’’

Amancio Amigo 
e o demo da botella.

Autor:  Xosé Miranda

ilustracións:  Patricia Castelao

Editorial:Xerais

Xosé Miranda e Patricia Castelao aché-
gannos a segunda entrega da serie de
novelas de maxia protagonizadas polo
aprendiz de meigo Amancio Amigo.
Trátase dun relato fantástico co que os
seus lectores (a partir dos once anos)
van gozar, experimentando diferentes
emocións que atinxen dende o misterio
do descoñecido, pero moi arraigado na
cultura e nas crenzas populares, ata a di-

versión das marabillosas aventuras que
acontecen ao longo das súas páxinas. A
estruturación en doce curtos capítulos
xunto co emprego dunha linguaxe viva
á que non lle faltan recursos expresivos
salferidos cun certo ton humorístico, fa-
cilitan a súa lectura. A acción argumen-
tal ten lugar nunha aldea do Courel
onde viven os personaxes protagonis-
tas da historia (Amancio Mago e mais os
seus amigos) e na que, ultimamente, es-
tán a producirse unha serie de feitos es-
traños e misteriosos dos que só o meigo
parece coñecer a súa orixe. Será a través
da voz narradora de Sabela, unha nena
de trece anos e que é a irmá da moza do

meigo á vez
que a amiga
de Loreto (irmá
del), como te-
remos novas
dos enigmáti-
cos sucesos.
Ela vai ser a

causante, sen querer, da liberación de
Berbenbexo ( o demiño da botella), o
que a levará a crear coa axuda de Loreto
e do libro máxico do meigo a Anduriño,
outro demiño que en nada se asemella
ao que agardaban e cuxa existencia
complicará a situación.�

Alba Piñeiro

Misterio, fantasía e maxia

Solucións aos
pasatempos:
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Neste barullo de letras has atopar nove no-
mes propios, masculinos ou femininos.

Une cada nome da columna da esquerda coa pala-
bra que máis se relaciona con eles, cos seus descu-
brimentos, obras ou actividades, da columna da
esquerda.
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nas feiras. E logo había que pa-
gar contribucións, impostos...
Era unha sociedade que non ten
nada que ver coa de hoxe.
EE  ppaarraa  oo  ppúúbblliiccoo  iinnffaannttiill,,  ccoommoo
rreessuullttaa  ddee  aaffaassttaaddaa  oouu  pprróóxxiimmaa
eessttaa  rreeaalliiddaaddee??
Daquela eramos uns rapaces
moi vitais: camiñabamos moi-
tos quilómetros para ir dunha
romaría á outra, e para nós non
significaba esforzo ningún. An-
dabamos ao mellor mal vestidos
e sen comer moito, iamos ao río.
Aínda pasa, aínda hai rapaces
que viven nunhas condicións
moi duras. É unha situación que
pode darse en calquera socie-
dade, en calquera país. 
NNaaqquueell  mmoommeennttoo  iinnaauugguurroouu
pprraaccttiiccaammeennttee  aa  lliitteerraattuurraa  iinn--
ffaannttiill  ggaalleeggaa..
A literatura infantil en galego na-
ceu en Cuba. Díxenlle a Fran-
cisco Fernández del Riego, que
levaba daquela a Editorial Gala-
xia, que por que facer só litera-
tura para adultos. Era necesario
editar para os cativos, que eran
os futuros lectores. Así foi como
Galaxia empezou por publicar
dous libros traducidos do cata-
lán, no 65. Xa houbera un in-
tento cun de Filgueira Valverde,
e logo viría o de Xohana Torres...
QQuuee  llllee  aaccoonntteecceeuu  áá  lliinngguuaaxxee  llii--
tteerraarriiaa  aaoo  lloonnggoo  ddeessttaass  ddééccaaddaass??
A lingua foise enriquecendo,
aínda que é certo que se perde-
ron moitas formas. Eu si que uti-
lizo certas palabras e expresións
propias da miña zona. Claro que
hai diferenzas entre aquela so-
ciedade rural e a que hoxe coñe-
cemos, e non todo foi para ben.
Si, en termos de benestar (vívese
mellor), pero en termos de lin-
gua e cultura, hai unha dife-
renza substancial. Notámolo na
Fundación [Neira Vilas], que
conta cun importante apartado
de etnografía. Os rapaces veñen
coñecer a través do museo ferra-
mentas que xa non se usan.
TTaannttoo  nnaa  ssúúaa  oobbrraa  nnaarrrraattiivvaa
ccoommoo  ppooééttiiccaa  ((ddee  DDeennddee  lloonnxxee
aa  DDeennddee  GGrreess)),,  oo  lluuggaarr  ee  aa  ppeerr--
tteennzzaa  ssoonn  ddeetteerrmmiinnaanntteess......
Eu escribo moita poesía, pero
publico moi pouco. Dende Gres
foi o último que publiquei, e re-
presenta a volta á miña co-
marca, aos pais, aos avós... O
ámbito familiar condiciónate,
os costumes, a forma de ver a
vida, mesmo a paisaxe. Confi-
gura a identidade de forma dis-
tinta unha paisaxe árida dos An-
cares que o Val do Ulla.�

único que fai é saír ao escenario
e anunciar “Señoras e señores, a
función vai comezar!”, e a partir
de aí vai por si soa. Un día pre-
gunteille a un editor alemán que
lles podía interesar aos cativos
de Lübeck, por exemplo, o que
conte un neno da posguerra, do
rural galego. E díxome que era
unha problemática contada de
forma realista.
CCoommoo  eenntteennddee  oo  lleeccttoorraaddoo  hhooxxee
oo  rruurraall  qquuee  rreefflleeccttííaann  aass  ssúúaass  nnoo--
vveellaass,,  aa  ppoobbrreezzaa,,  aa  eemmiiggrraacciióónn,,
aass  ddiiffeerreennzzaass  ddee  ccllaassee......??
As diferenzas de clase eran co-
múns ao rural e ao urbano. Na
miña comarca, por exemplo,
non estaban tan marcadas,
aínda que sempre había donos
da terra e outros que a traballa-
ban. Pero si que eran unhas cir-
cunstancias moi duras, de fami-
lias con moitos fillos (na miña
eramos sete), e con terras que
non daban abondo para manter
unha familia, así que menos
aínda para vender o excedente
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ducidas do galego de par do
árabe, do ruso, do inglés... É a
única editorial do mundo que
traduce dende o galego como
unha lingua “grande”. 
DDee  ffeeiittoo  aa  ssúúaa  oobbrraa,,  eenn  ccoonn--
ccrreettoo,,  MMeemmoorriiaass  dduunn  nneennoo  llaa--
bbrreeggoo,,  éé  aa  mmááiiss  ttrraadduucciiddaa  ddaa
nnoossaa  lliitteerraattuurraa......
Recentemente saíu en inglés, en
braille... Hai varios traballos en
diferentes universidades, ade-
mais dun documental dunha
hora de duración que se estreou
hai cinco anos no festival de
Cine de Ourense (de Xan Leira),
e tamén está para saír un filme,
pero aínda estamos agardando.
CCaall  éé  aa  ssúúaa  vviixxeenncciiaa  hhooxxee,,  ccaassee
5500  aannooss  ddeessppooiiss??
Aínda o outro día souben que
nos colexios de Touro entregá-
ranlles exemplares aos nenos.
Debe levar unhas 29 edicións en
galego, e ségueno lendo. Eu,
como dicía Alejo Carpentier,
comprobei que o escritor, ás ve-
ces, é un director de escena. O

Lara Rozados
Xan Carballa [FOTOGRAFÍA]

Xosé Neira Vilas recolle este 31
de xaneiro o Facho de Ourona
Coruña. A Agrupaçom Cultural
O Facho recoñécelle así “a
longa traxectoria na defensa e
na dignidade do país”. O escri-
tor de Gres (Vila de Cruces) foi
un dos principais motores da
difusión da literatura galega no
exterior, icona da relación en-
tre Cuba e Galiza, e autor do li-
bro máis difundido das nosas
letras. Da súa man naceu Bal-
bino, o neno de aldea, “coma
quen di, un ninguén”, que che-
gou a contar a súa historia en
checo, búlgaro ou braille.
CCoommoo  aaccoollllee  eessttee  nnoovvoo  rreeccooññee--
cceemmeennttoo??
Con moita satisfacción, tendo en
conta que O Fachoé unha das
primeiras asociacións que
houbo en Galicia, e dende que se
montou sempre estiven en con-
tacto, dende Cuba, co seu labor.
FFaallaannddoo  ddee  CCuubbaa::  aacchhééggaassee  aa
FFeeiirraa  ddoo  LLiibbrroo  ddaa  HHaabbaannaa,,  qquuee
oo  aannoo  ppaassaaddoo  ttiivvoo  aa  ccuullttuurraa  ggaa--
lleeggaa  ccoommoo  ccoonnvviiddaaddaa..  CCaall  éé  aa
iimmppllaannttaacciióónn  ddoo  lliibbrroo  ggaalleeggoo
nnoo  eexxtteerriioorr,,  ttaannttooss  aannooss  ddeess--
ppooiiss  ddee  eemmppeezzaarr  vvoosstteeddee  oo  sseeuu
llaabboorr  ddee  ddiiffuussiióónn??
No 57 fundamos, Anisia Mi-
randa e mais eu, Follas Novas,
editorial e distribuidora, pero
sobre todo divulgadora. Xa en
Bos Aires botaran a andar, gra-
zas á iniciativa de Luís Seoane e
Arturo Cuadrado, Emecé, Cita-
nia, Botella al mar... E creamos
esta organización, que conse-
guiu mover catálogos de libros
galegos dende New York a
Punta Arenas. Montáramos tres
exposicións do libro galego con-
temporáneo, unha exposición
permanente, andabamos
cunha maleta de aquí para aló...
Tamén se organizaran actos
moi importantes, como a ho-
menaxe a Ramón Otero Pe-
drayo no 59 (estiveran presentes
Blanco Amor, Rafael Dieste...) A
difusión da literatura galega en
Cuba aumentou coa creación
da Sección Galega do Instituto
de Literatura e Lingüística. Ta-
mén traballabamos dende a crí-
tica: eu saquei varias reseñas so-
bre libros galegos dende o quin-
cenario España republicana.
EE  aa  ddííaa  ddee  hhooxxee??
Estiven varias veces na Feira do
Libro da Habana (no 93, no
2006...) O ano pasado, cando
Galicia foi cultura convidada,

para dicirche un dato, en tan só
dous días vendéronse 7.000 li-
bros en galego. E non precisa-
mente a galegos, senón a cuba-
nos: existe aínda un vencello
moi forte. Eu teño escrito sobre a
relación entre as dúas culturas: a
presenza galega na indepen-
dencia de Cuba, a relación de
Rosalía ou Castelao con Cuba, a
lingua galega na Illa... Na Feira
presentei un libro meu en caste-
lán, Presencia diversa de los ga-
llegos en Cuba, ademais dePes-
cadores gallegos de La Habana
(Galegos no Golfo de México). A
día de hoxe, a sección galega
que creamos contén o fondo so-
bre emigración máis impor-
tante de América: un fondo bi-
bliográfico que recolle tamén
documentos como actas de
asociacións... E seguen a organi-
zarse exposicións, conferencias,
cursos de lingua galega... Para
facérmonos unha idea, a edito-
rial José Martí, de publicacións
estranxeiras, publica obras tra-

Xosé Neira Vilas, escritor

‘A literatura infantil galega naceu en Cuba’
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Porén, en A batalla do paraíso
triste, o que máis nos interesou
non foi precisamente o xogo que
a trama establece a ese nivel, un
xogo, por outra banda, bastante
cinematográfico, se se quer. De
feito, a novela presenta un tema
pouco habitual nas letras gale-
gas, nunha das súas cidades es-
tranxeiras preferidas, e
é unha desas novelas
que saben crear intriga.
Certamente, a intriga
inherente á trama,
abonda por si mesma
para tirar do lector, pa-
ra manterlle o libro pe-
gado ás mans. Certa-
mente, un protagonis-
ta que é  prófugo na súa
propia patria; un em-
poleirado, locuaz enigmático, o
maior Pimenta; unha muller co-
mo Catarina, sedutora, indefini-
da, actriz nas revistas do Capitó-
lio que se ve na necesidade de
procurar con armas de muller a
súa propia fortuna; un tempo e
un lugar onde o contrabando
(wolframio, tunsteno…) e a es-
pionaxe era cousa de todos os
días; o espolio nazi (aos xudeus,
aos polacos, aos belgas… ) com-

crítica
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Como un paraíso triste, así defi-
niu Antoine de Sait-Exupéry a ci-
dade de Lisboa, alá polos come-
zos da II Guerra Mundial, onde
residiu, fuxindo
da barbarie nazi
como tantos
outros milleiros
de persoas an-
tes de marchar
cara a América.
Neste “paraíso
triste” sitúa Xosé Ramón Pena a
trama desta novela. Nun mo-
mento especialmente delicado.
Os nazis bombardean unha In-
glaterra que resiste como pode a
arroiada das bombas alemás. Es-
paña, unha vez que Franco ga-
ñou a Guerra Civil, debátese en-
tre a miseria e unha posíbel
alianza cos alemáns e italianos.
Portugal, baixo a bota de Oliveira
Salazar e o seu Estado Novo. Hi-
tler xa invadiu Polonia, os Países
Baixos… e está a piques de ini-
ciar a conquista de Rusia o mes-
mo que tenta estenderse polo
Mediterráneo, pasando por Iu-
goslavia, por Grecia… señorean-
do o norte de África. Por aquel
entón Lisboa era un niño de es-
pías obedecendo toda caste de
intereses e bandeiras, servizo
que tampouco era sempre en ex-
clusividade. Eis o avespeiro, pou-
cos anos despois de que Rolao
Preto, político luso ultrafascista,
propuxera anexionar Galiza.

Neste contexto, e como en
toda novela de espionaxe que se
prece, as fidelidades ás causas e
as traizóns, están á orde do día.

certo. Eis aquí, un aspecto sobre-
saliente da novela. Os lectores
imos coñecendo datos, e cada
un novo pode ser relevante,
dunhas personaxes que presen-
timos destinadas a confluiren
dramaticamente, como adxu-
vantes ou contrarios. Sobre todo
no caso de Freitas e Pimenta,
parte da novela asenta nesta po-
larización paralela, nun enfron-
tamento mesmo estilístico (a lo-
cuacidade empoleirada de Pi-
menta e a súa engomada simpa-
tía; fronte a un Freitas, de pasado
escuro e expresividade parca,
controlada e temerosa) que, po-
rén, non derivará en ar baleiro
na segunda parte, cando as per-
sonaxes xa están configuradas. 

Aliás, outro momento álxi-
do, a lograda entrevista-cea no
Chic, con personaxes que que-
ren dicir sen dicir, entender e
que os entendan, no medio
dunha atmosfera preñada de
boas maneiras e afabilidade e
intereses moi distintos que
non sabemos até que extremo
están dispostos a seguir. 

Así, a trama da novela vai
avanzando en tanto nós, os lec-
tores, actuamos, sentímonos un
chisco como as propias perso-
naxes, espías (toda lectura é iso,
mais non en toda se experimen-
ta esta sensación) do que está
acontecendo no papel. Unha
estrataxema para interesar o
lector que resulta moi efectiva. 

A novela resulta de lectura
amena, das que custa deixar. E
aínda cómpre mencionar un
hábil xogo de narradores que lle
permite a Xosé Ramón Pena sal-
tar dun punto de vista, dunha
perspectiva a outra, sen deixar
de manter unha óptica propia,
levando e contextualizando a
acción desde aquel 1941 case
deica actualidade, nun exercicio
de reivindicación da necesidade
da memoria histórica neste
tempo de “democracia” no cal o
“fascismo sociolóxico” conti-
núa a querer impoñer os seus
anti-valores como fórmula de
control sociopolítico. Desde es-
ta perspectiva resulta especial-
mente significativo o “nihilis-
mo” de que acusan Freitas, per-
sonaxe que, chegado o momen-
to, non ten ningunha idea a

Marta Dacosta

‘...écerto que se ten es-
crito moito sobre

este país. Porén, eu propúxen-
me unha historia inesperada,
porque falo do amor, cando to-
do o mundo fala da loucura e
da violencia”. Yasmina Khadra
fala así do seu libro Andoriñas
de Kabul,un libro en que triun-
fa o amor, malia a miseria e a ira
que o atravesan coma un río. O
libro sitúanos en Afganistán e
retrata para nós, servíndose
dun pincel de intenso lirismo, a
decrepitude dun lugar desola-
do e sen esperanza “Até onde
chega a vista, van xuntos o de-
samparo e un silencio mortal”.
Os seus catro protagonistas
senten ante nós como lles nace
a ira desde o mesmo centro do
seu ser que non comprende a
fame de sacrificios que move as
multitudes a asistir a unha lapi-
dación, onde até quen despre-
za ese tipo de cerimonias chega
a participar delas, incompren-
siblemente.

Foime unha lectura fasci-
nante, a min que acredito na
verdade literaria sobre todas as
posibles, porque para alén da
historia e das crónicas, a litera-
tura ten as súas propias fór-
mulas, e moitas veces a súa fic-
ción é o xeito máis transparen-
te de se achegar á realidade.

E quen é Yasmina Khadra? o
pseudónimo de Mohamed
Moulessehoul, un alxeriano
que adoptou o nome da súa
muller coa intención de deso-
rientar sobre a súa verdadeira
identidade e, indirectamente,
homenaxear as mulleres do
seu país. Nada máis, tampou-
co nada menos, algo que, can-
do foi desvelado, ergueu unha
gran polémica, pois caeron por
terra as expectativas xeradas ao
redor dunha escritora que era
un oficial do exército que, en
1965, derrocou a Ben Bella. �

ANDORIÑAS DE
KABUL

’’

NARRATIVA.

Unha boa
novela
de espías, amor
e traizón
na Lisboa bélica

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

EEddiittaa::Xerais.

’’Foime unha lectura
fascinante, a min
que acredito na verdade
literaria sobre
todas as posibles”

>>>

poñen unha paisaxe novelística
con suficiente entidade como
para interesar ao lector.

Entre iso e o carrusel de fideli-
dades e traizóns políticas, en
tempo de tanta incerteza políti-
ca, o adubo para unha entretida
trama de espionaxe está listo.
Unha entretida trama de espio-

naxe que é ficción, in-
dubidabelmente, mais
pola que circulan datos,
situacións e personaxes
históricos procedentes
dun efectivo estudo do
período histórico en
cuestión. Non será cer-
to, mais si unha correcta
ambientación histórica
que non é posíbel des-
mentir. Nesa ambienta-

ción, e sendo bo coñecedor de
Lisboa como é Xosé Ramón Pe-
na, chama a atención que a es-
tratexia dispoña que sexan as
personaxes as que creen os dis-
tintos ambientes en lugar da tí-
pica, socorrida e melancólica
descrición. Para o que temos
que ter en conta, tamén, que as
personaxes van contorneando,
de primeiras, o perímetro da súa
configuración, ese perímetro in-

’’Sentímonos
un chisco
como
as propias
personaxes,
espías”
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Trátase duns relatos
implacábeis nos que se
satirizan comporta-
mentos humanos cun-
ha sombría ferocidade
de ánimo, mais aos que
a compoñente irónica
e a comicidade impi-
den caer no pesimismo
e na desesperanza. Po-
ñer en evidencia e fus-
trigar o ridículo dalgun-
has das nosas actitudes
ante a vida significa,
para o autor, partir
dunha premisa simple,
mais sumamente inte-
lixente, e conducila sen
dubidar até o extremo.

Así, por exemplo, a esaxeración
na tristeza dun atribulado
amante cuxa amada faleceu e
cuxa vida se reduce practica-
mente a suspirar polo seu retor-
no, ponse a proba cando ela se
lle aparece advertíndolle de que
só ten media hora para compar-
tir con el. Como investirá o sau-
doso namorado eses trinta mi-

CULTURA.33.

cerca do que debe e non
debe facer, que fidelidades debe
ou non debe conservar.

A novela desembocará nun-
ha segunda parte trepidante, a
modo de thriller entre amoroso
e de espionaxe, que seguirá con
máis facilidade aquel que mellor
coñecemento posúa da historia
lusa. Porén terá lugar, nesta tra-
ma tan cinematográfica, un
efecto absolutamente nada de-
sexábel pois Catarina como in-
dutora daqueles anos escuros,
en París, Freitas fuxindo do seu
propio país, non resulta críbel:
se en realidade a coñece daque-
la, na cea do Chic, a incompren-
sión amorosa de Catarina non
pode ser o motivo que levou a
Freitas a fuxir a París e ser, agora,
unha personaxe temerosa na
procura de pasaxe a América.
Unha pena, porque do resto, é
un notábel exercicio literario.�

Xosé M. Eyré

Poeta, narrador, ensaísta, xorna-
lista, tradutor (de Shakespeare,
Goethe, Baudelaire ou Verlaine,
por poñer só uns exemplos), pri-
meiro presidente do Pen Clube
de Hungría…
Dezso Koszto-
lányi (1885-
1936) é unha fi-
gura imprescin-
díbel da literatu-
ra europea do
século XX, que
agora comeza a ser xustamente
valorado fóra da súa Hungría
natal. Autor de novelas tan com-
pletas como Lavercaou O papa-
ventos dourado, formou parte
–xunto con outros escritores co-
mo Endre Ady ou Gyula Krúdy–
da revista Nyugat, responsábel
da renovación e modernización
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CONTADELIBROS.
Reconto de perdedores

A represión franquista en Olei-
ros (1936-1950),de Carlos F.
Velasco Souto, é o décimo vo-

lume da co-
lección de
‘Cadernos
de Estudos
Oleirenses’,
que edita
Trifolium.
No libro,
que contén

moitas láminas e anexos docu-
mentais, faise un
pormenorizado inventario do
alcance represor sobre os per-
dedores da guerra civil neste
concello das Mariñas.

Presentación e resume

Galaxia publica Ao final do infi-
nito. Introdución xeral,de

Basilio
Lourenço
Fondevila.
Neste
volume, o
autor prolo-
ga e resume
o conxunto
de nove

obras de ensaio nas que defen-
de que a civilización está en cri-
se e propón xeitos de recondu-
cir a situación. Pensamento
político e social baseado en
principios filosóficos. 

Viaxar ao Sil

Manuel Garrido é o autor de A
Ribeira Sacra. Guía práctica.
Unha obra concibida como un

manual para
o viaxeiro
que contén
información
para o turista
en temas co-
mo
transportes,

turismo rural, monumentos
que visitar, espazos naturais
atractivos. Os textos
enriquécense con abundantes
fotografías e tamén mapas,
tanto de estradas como de ru-
tas a pé. Edita Xerais. �

das letras húngaras e
testemuña dun Buda-
pest vibrante e cosmo-
polita, cunha vida inte-
lectual ricaz e fecunda.
Neste sentido, o tópico
que limita a intensa
creatividade orixinada
nos anos que antece-
deron e sucederon á
caída do imperio dos
Habsburgo ao eixo Vie-
na-Berlín (coa obriga-
da parada na Praga de
Kafka) precisa dunha
profunda revisión que
dea conta do que suce-
día, literariamente fa-
lando, en Budapest,
Zagreb ou Belgrado, entre ou-
tras cidades. E a isto contribúe
este pequeno volume que edita
agora Rinoceronte, cunha es-
colma de relatos de Kosztolányi. 

O tradutor cleptómano
consta dun conxunto de oito
contos nos que podemos gozar
dalgúns dos elementos máis ca-
racterísticos da obra do autor.

nutos? A resposta é tan hilarante
como deprimente pero… así
somos os seres humanos, seme-
lla dicirnos Kosztolányi. 

O humor destes relatos resul-
ta extremadamente sutil e ma-
niféstase nunha prosa concisa e
sen adornos, centrada en referir
sucesos aparentemente nimios,
pero que denotan unha finura
na análise da realidade pouco
frecuente. Precisamente esta es-
crita rápida e directa é a que lle
permite debuxar os seus perso-
naxes a través da conduta que
observan e das súas voces –sen
incursións no psicoloxismo–,
dando lugar a unha galería de
caracteres completamente ori-
xinal e, ao mesmo tempo, per-
fectamente recoñecíbel nas sú-
as obsesivas teimas e manías. 

En xeral, os protagonistas
destes contos son vítimas dun-
ha sociedade insidiosa e hipó-
crita que premia o finximento e
a deshonestidade. Mais iso non
desculpa o egoísmo, a mediocri-
dade e a falta de escrúpulos da
que tamén eles –coma o resto
dos que os arrodean– partici-
pan. Fálase, en realidade, de pe-
quenas traxedias interpretadas
por personaxes mesquiños e
irrisorios. E, non obstante, como
xa se indicou, a ironía coa que
narra o autor proporciónalles
aos relatos unha atmosfera me-
lancólica e un aroma de digni-
dade que acentúa a sensación
de transcendencia que emanan. 

Así, o lector verá desfilar ante
os seus ollos a estudantes que se
arruínan oufanos, empolicados
na disipada vida parisiense; a
humildes obreiros que soñan
cunha embarcación de recreo; a
curiosos inventores que trastor-
nan a existencia de todos os seus
achegados… Todos eles insigni-
ficantes e estrafalarios, mais ta-
mén dignos de respecto polo
que teñen de incontestabel-
mente humanos os seus desexos
ocultos. A mirada de Kosztolányi
non é compasiva, pero tampou-
co cruel: ante todo amósase
comprensiva, aínda que o seu
discernimento lle permita botar
unhas risas maliciosas a conta
do que observa. Por suposto,
queda flotando a pregunta de se
somos realmente impo-

O amor artella o X Salón do Libro Infantil de Pontevedra.Cun calendario

de actividades ampliado con respecto a anos anteriores, vén de presentarse o

X Salón do Libro Infantil de Pontevedra, unha cita coa literatura para rapaces

que se consolida e que desta banda homenaxeará a Fina Casalderrey[na fo-

to]. O amor preséntase como eixe central dunhas xornadas que se desenvol-

verán do 1 ao 15 de febreiro e que terán ademais a Portugal como país convi-

dado. Milladoiro e Mamá Cabra porán a banda sonora desta edición á que

acudirán autores como Agustín Fernández Paz, Gustavo Martín Garzo, Teresa

Moure, Anxo Fariña, Manuel Forcadela, Anxos Sumai e Sechu Sende.�

’’Queda
flotando
a pregunta
de se somos
impotentes
para escapar
da simpleza
ou se é
a presión
social a que
nos impide
eludila”

Prisioneiros
da mediocridade

O tradutor cleptómano
AAuuttoorr::    Dezso Kosztolányi.

TTrraadduucciióónn::  Jairo Dorado.

EEddiittaa::Rinoceronte.

>>>
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29 DE XANEIRO - 4 DE FEBREIRO DE 2009 Volve a música á TVG. O sábado

31 de xaneiro estréase, ás 16 horas,

Banda Curta, un novo programa da

canle pública ao redor da música

emerxente que está a revolucionar

a escena galega. O espazo, presen-

tado polo xornalistaLuís Pardo [na

foto] e dirixido por Alfonso Pato,

contará con actuacións en directo e

gravarase na sala Lp 45de Ordes. No

primeiro programa tocarán ao vivo

os vigueses The Blows e os granadi-

nos Lori Meyers.�

Esta obra, unha das primeiras
de Roberto Vidal Bolaño, pare-
ce o vehículo adecuado para
que Teatro de Ningures, baixo
a dirección de Etelvino Váz-
quez, prosigan cunha maneira
de facer teatro na que xa levan
traballando dende hai máis de
vinte anos. Un espazo simbóli-
co: un círculo de terra no que
se desenvolve o sufrimento
dos protagonistas. Seis histo-
rias de suicidas, de aqueles que
xa non atopan un sitio na so-
ciedade: unha enferma termi-
nal, unha nena parva, unha
viúva solitaria, unha parella de
tolos, un home cuxo oficio dei-
xa de existir, un artista preten-
sioso e insubstancial… Todos
eles personaxes que prefiren
facer un mutisdefinitivo, todos
bailaríns desa sedutora danza
na que a morte sempre gaña
mais na que, a cambio, non se
perde a dignidade. E así deno-
minou alguén esta etapa da
obra de Vidal Bolaño, “teatro
da derrota e a dignidade”. 

Hai varios planos nesta obra.
O primeiro ten a ver coa cerna
da traxedia: a fatalidade, sempre
asexando a vida dos homes.
Chámese destino ou infortunio,
é ela a que ditamina a imposibi-
lidade de salvación, a que con-
dena os personaxes a unha exis-
tencia eivada na que a resigna-
ción só ten como alternativa a
renuncia a vivir. O segundo ten
a ver con ese abandono con que
a sociedade castiga aos que non
encaixan ou non se adaptan aos
seus requirimentos, coa

finais do pasado ano 2008, tive-
mos ocasión de comprobar,
máis unha vez, que non todo es-
tá descuberto grazas a este co-
lectivo de once músicos –voces
incluídas– que deseñaron un
espectáculo titulado “Isolma”,
do que se nutre a edición disco-
gráfica homónima. Daquela,
cómpre reparar no recurso á
imaxinación en canto á audi-
ción se refire, pois os
quince temas gravados
ben poden suxerir mo-
vementos escénicos
apenas intuídos polo
oínte. 

O deseño instru-
mental é, sen dúbida,
un dos atractivos desta
produción, que come-
za cun só de violín no
tema “Post ludio indi-
gestat”, desenvolto se-
gundo animada e cam-
biante melodía. A sobriedade
nos recursos continúa coas vo-
ces “a capela” no “Canto de cha-
mada-caritel”, que axiña se ven
acompañadas de percusión,
zanfona ata irse ampliando pa-
seniñamente a instrumenta-
ción, que evidencia xa neste te-
ma unha das carencias da grava-
ción: unha firme base rítmica,
que sería de agradecer en aras
dunha máis consistente sonori-
dade; mágoa porque con tal soli-
dez as composicións quedarían
máis lucidas, máxime tendo en
conta a variedade de rexistros
presentes no repertorio. Por
exemplo, os compases que a rit-
mo de valse se deixan escoltar en
temas coma “Quintana”, ou
cando desmarcándose da orto-
doxia folkse aproximan a esque-
mas de jazz-rocken “Vimbios”.

tentes para escapar da sim-
pleza ou se é a presión social a
que estorba os nosos intentos de
eludila. Mais o autor deixa que
sexa o lector quen ditamine a
sentenza: el, como bo coñecedor
da natureza humana, limítase a
expoñer os feitos.

Noutra orde de cousas, cabe
laiarse da timidez da proposta
editorial de Rinoceronte: oito
contos dunhas dez páxinas cada
un son unha cata que deixará ao
lector co mel nos beizos. Máxime
cando polo menos un dos dous
libros de relatos que publicou en
vida –o titulado Esti Kornél– está
pensado coma unha unidade
que xira arredor do personaxe
que lle dá título ao volume –alter
egodo autor–, até o punto de que
hai quen o considera –non sen
razón– unha novela. Os dous
exemplos que aparecen en O tra-
dutor cleptómano tirados da-
quela obra só deixan intuír o
magnífico retrato de fin dunha
época evocado no orixinal. 

Pero, en fin, iso non lle resta
a este volume o mérito de servir
como introdución á obra dun
autor admirábel que non debe
perderse ningún amante da
boa literatura.�

Manuel Xestoso

Presentada como compañía ga-
lega de baile e música,  GS 21 é
unha curiosa formación que
consegue man-
ter a capacida-
de de sorpresa
entre a vetera-
na afección que
no ámbito do
folkxa dificilmente pode atopar
revelación algunha cara a novos
formatos da nosa tradición ac-
tualizada. Nesta ocasión, contra

Tema ao que sucede, a modo de
contraste, a “Danza de castaño-
las (Mondariz)” interpretada ao
modo tradicional, para conti-
nuar cun novo reto, o “Tango de
mallou” e máis “La voz del bos-
que”, recitado introspectivo se-
guido de etérea ambientación
músico-vocal. Evidenciada a
versatilidade da formación, asu-
me ao seu modo un vital ritmo

tropical en “A gaita de
Melchor”, e finalmente
conclúe o disco coa
despedida máis ele-
gante posíbel no tema
“Cíclico”. 
”Isolma” é un disco
que mestura temas de
autor e tradicionais. A
través del GS21 amosa
ser un colectivo diverso
mais non disperso,
pois saben ser austeros
cando o lirismo condi-

ciona a composición, e pola
contra, recorrentes na instru-
mentación se do que se trata é
de expandir vitalidade. Condi-
cionantes que fan deste traballo
un reto para o afeccionado, da-
da a amplitude musical detecta-
da. Unha proposta digna de ser
ben recibida, pois non estamos
sobrados de producións que ra-
chen co convencionalismo do
xa asentado. Desta vez, conse-
guiuse materializar unha nova
volta de torca á nosa sonoridade
ancestral. Non me esquezo
doutros compañeiros de viaxe
que levan o seu tempo teiman-
do en experiencias homologá-
beis, pois podemos estar ante
unha nova opción –músico/vi-
sual– coa que ampliar o panora-
ma autóctono da especie.�

Xoán M. Estévez

crítica

>>>

O CORDEL.
Trasluz 
Nº 1. Inverno 2008-2009.

DDiirriixxee:: Ernesto S. Pombo.

EEddiittaa:: Trasluz Lukus Comunicación. 

PPrreezzoo:: 4 euros

Primeiro número desta revista
bilingüe de tendencias

publicada en
Lugo. Entre as
resportaxes
destacadas, o
75º aniversario
do museo Pro-
vincial de
Lugo, unha en-

trevista coa presentadora lucen-
se Silvia Jato ou unha homenaxe
ao traxe tradicional galego. Álva-
ro Prieto repasa os restaurantes
imprescindíbeis  da cidade..

AG
Nº 7. Decembro 2008-Febreiro 2009.

DDiirriixxee:: Miguel Anxo Fernández.

EEddiittaa:: Foro Galego Audiovisual.

PPrreezzoo::  De balde

Alexandra Cabaleiro reúne a
Charo Pena, Camila Bossa e
Iolanda Pereira para reflexionar

sobre a
profesión do
actor. Teresa
Rocamonde
entrevista os
actores Carme-
lo Gómez, Emi-

lio Gutiérrez Caba e Celso Buga-
llo. Miguel Anxo Fernández con-
versa con Anxo de la Cruz, direc-
tor de Os mortos van ás présas. X.
Enrique Acuña relaciona as
vidas de Manuel Mur Oti e
Ramón Suárez Picallo.

Aceimar
Nº 54. 2008. 

EEddiittaa::  Colexios Marcote.

PPrreezzoo::  De balde

Este número comenta as prin-
cipais novidades dos centros
Marcote nestes meses.

Relación de
viaxes de estu-
dos,
celebracións,
comentarios
educativos e
unha entrevis-

ta coa ex presentadora Silvia
Fominaya, nai de dous
alumnos. �

’’Unha firme
base rítmica
sería
de agradecer
en aras
dunha máis
consistente
sonoridade”

MÚSICA.

Diversidade
folk

Isolma
AAuuttoorr::    GS 21.

EEddiittaa::Cumio.

TEATRO.

A danza
da morte

Bailadela da morte ditosa
de Roberto Vidal Bolaño
CCoommppaaññííaa:: Teatro de Ningures. 

DDiirreecccciióónn::Etelvino Vázquez.

EElleennccoo:: Sonia Rúa, Fran Paredes, Pepa

Barreiro, Santiago Cortegoso, Mónica Ca-

maño, Salvador del Río, Casilda García.

GS21 en Pontevedra.

>>>
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siasmo que proporciona unha
paixón –por un amante, por un
fillo, por un traballo concreto– se
nos permite desafiar
tanto ao destino coma a
sociedade.

Unha interesante
lección que Teatro de
Ningures nos presenta
mesturando o xesto
simbólico co expresio-
nismo da posta en es-
cena, nun espectáculo
que leva o carimbo do
Castelao de Os vellos
non deben de namo-
rarse –intención esta
non moi afastada da
do propio Vidal Bola-
ño no momento de es-
cribir o texto. Hai que
dicir que esta é unha estética
un tanto sobreexplotada no te-
atro galego de tempos recentes
–nos que se presentaba como
única vía cara a un teatro na-
cional– e que, xa que logo, non
carece do risco de cansar ao es-
pectador. O símbolo pode re-
sultar excesivamente retórico e

o expresionismo leva a un tipo
de interpretación que roza pe-
rigosamente a sobreactuación.

Non obstante, o bo fa-
cer do elenco –estu-
pendos Sonia Rúa e
Santiago Cortegoso– e
un traballo de direc-
ción minucioso e moi
coidado logran esqui-
var o costumismo e
superar a falta dun hu-
mor que suavice o  tre-
mendismo que ás ve-
ces asoma polo texto.
Un humor, por certo,
que si estaba presente
en Castelao. 
Bailadela da morte di-
tosa é un espectáculo
moi interesante que

paga a pena ver e que logra tur-
bar aos espectadores. Aplauden
aínda un pouco conmovidos
pola forza e a tensión que trans-
miten as traxedias contadas. E
tamén, quizais, pola preciosa
homenaxe que se lle rende, ao fi-
nal da montaxe, ao autor.�

Manuel Xestoso

Acreditado como un gran rea-
lizador, Teo Manuel Abad lo-
gra en Flores Tristes, un docu-
mental de creación ao que lle
aporta relevantes elementos
de dramatización, un achega-
mento moi relevante á traxe-
dia que se iniciou o 18 de xullo
de 1936.

Cos vimbios das testemu-
ñas, as imaxes dos desenterra-
mentos, algo de material de ar-
quivo e unha emotiva banda
sonora, consegue facer dixerí-
beis terríbeis verdades, e sobre
todo acada un equilibrio entre
emoción e razón, difícil de lo-
grar cando a unilateralidade
da represión coloca ao espec-
tador de contado cabo das víti-
mas. As testemuñas de Ma-
nuel Sarille ou de Conchiña
Nogueira, entre as moitas que
contemplamos, aportan a cer-
teza do que sucedeu  e fannos
pensar sempre por que tiveron
que pasar trinta anos até que
comezan a chegar ao grande
público, toda vez que o docu-
mental se emitiu o pasado 18
de xaneiro a unha hora rele-
vante na televisión pública ga-
lega.

Por que? Velaí a pregunta
que amartela continuamente
ao espectador desta obra, in-
capaz de entender, por máis
que haxa unha explicación po-
lítica que continuamente se
reproduce nas voces dos histo-
riadores. Por que a complici-
dade da Igrexa, non xa cos su-
blevados, senón directamente
implicada na saña do cri-

soidade que debe encarar
quen non quere ou non pode
renunciar á singularidade. O ter-
ceiro, a ponte entre os dous an-
teriores, é o amor fracasado. Vi-

dal Bolaño retrata cada unha
destas historias de suicidio co-
mo o relato dun amor que non
chega a condensar. Talvez suxe-
rindo que só equipados co entu-

ANOSATERRA
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David Pintor gaña o Premio Pura
e Dora Vázquez.O debuxante e ca-

ricaturista, máis coñecido coma Pin-

to, de Pinto & Chinto, acaba de ga-

ñar a VI edición do certame na cate-

goría de ilustración. O xurado esco-

lleu por unanimidade a súa obra, de

entre as vinte e dúas presentadas. A

Deputación editará agora o traballo

premiado nun volume que se pre-

sentará en datas próximas ao Día

das Letras.�

CINEMA.

As palabras
que non falaban

Flores tristes
DDiirreeccttoorr::  Teo Manuel Abad.

PPrroodduuttoorreess::  Antonio Varela, Moncho

Varela e Fernanda del Nido.

PPrroodduuttoorraass::  Formateo, Pórtico, Tic Tac

Producciones.

www.florestristes.com

Escena de Bailadela da morte ditosa, de Teatro de Ningures.

’’Vidal Bolaño
suxire que só
equipados co
entusiasmo
que
proporciona
unha paixón
se nos permite
desafiar
ao destino e
a sociedade”
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crítica

cintura a problemáticos mo-
zos do Harlem mentres soaba
o “Rock around the clock”; o
esquema funcionou en moi-
tas ocasións para demostrar a
abnegación do mestre e que,
no fondo os rapaces son bos e
non eses delincuentes de que
tanto se fala. 

Hai outras variacións sobre
o tema, pero o denominador
común non ten diferencias no-
tábeis co esquema orixinal: os
rapaces son bos (máis ou me-
nos no fondo) e os mestres ta-
mén (aínda que se desespe-
ren). A realidade circundante
parece ser distinta, a pouco
que escoitemos aos profesio-
nais actuais que senten e

ollos de quen desenterra os
seus antepasados? Por que?

As flores ventureiras que co-
llen na man das testemuñas
que Abad escolmou como fío
condutor, locen entre os dedos
de Isaac Díaz Pardo, titán da
memoria colectiva, e eentre os
sobrevivintes da hecatombe.
Flores que homenaxean os
osos que vivían colectivos bai-
xo terra nas foxas comúns, que
só a insistencia dos seus fami-
liares, dos historiadores e dos
colectivos de toda caste pola
memoria histórica, acadaron
que a mellor homenaxe fose a
saída dos cidadáns, ante a de-
sidia e a obstaculización insti-
tucional, parapetada no con-

torturar e mutilar ás vítimas
antes de matalas? Por que San
Simón? Por que os campos de

concentración e de
traballo? Por que as
expropiacións/roubo
de casas, gando e
mesmo fillos arrinca-
dos das súas familias?
Por que as sacas alea-
torias de presos para
vingar as derrotas nas
frontes de guerra? Por
que o fomento da de-
lación, a extensión xe-
racional do medo, a
desconfianza, o silen-
cio que se prolongou
de pedra catro déca-
das, e aínda se ve nos

me? Por que unha acción
decidida a matar desde pri-
meira hora? Por que continuar
perseguindo até o ex-
terminio a mestres,
sindicalistas, dirixen-
tes políticos de es-
querda e galeguistas, e
tamén de dereitas ou
católicos fervorosos se
non se aprestaban a
respaldar aos subleva-
dos? Por que destruír
a flor de esperanza
que viña de vivirse co
plebiscito autonómi-
co? Por que escenifi-
car a represión, dei-
xando os cadáveres
nas cunetas? Por que

senso da debilidade e a renun-
cia baixo presión.

Abad contou coa colabora-
ción dunha ducia dos mellores
actores e actrices galegas, para
ler diferentes textos que con-
textualizan o drama e o seu
transfundo. A emocionante
lectura da derradeira carta de
Bóveda por Manuel Lourenzo
ou os textos de Antón Patiño li-
dos por Mela Casal, encollen o
corazón. Pola beira da pantalla
circula permanente, durante
máis de sesenta minutos a lista
das vítimas, unha vigorosa
maneira de deixarnos claro
que a mancha de dolor se es-
tendeu por toda a sociedade.

As bágoas de Xavier More-
da, dicindo que nunca viu nin-
gunha vítima con desexo de
vinganza, pero si con fame de
que se soubese a verdade e se
recoñecese a honradez e ino-
cencia das persoas asesinadas
son un digno colofón dunha
obra que merece todos os pa-
rabéns.�

Xan Carballa

O apartado cinematográfico
de películas-de-instituto é un
mundo perigoso e abalante:
vai dende as clásicas películas
americanas de parvadas na
“secondary school” até musi-
cais de adoración xuvenil tipo
Grease. Seguramente a orixe
está naquelas historias didác-
ticas dos anos 50 nos que o
profesor era quen de meter en

A vida
non é
unha ‘high
school musical’ 

Galiza desembarca con posto de seu en Angoulême.Por segundo ano

consecutivo, Galiza conta cun espazo propio nun dos festivais máis presti-

xiosos do cómic europeo, que se celebra nesta cidade francesa do 29 de xa-

neiro ao 1 de febreiro. Un dos actos centrais do programa é a inauguración

da mostra Dez anos de BD galega, un percorrido pola vida da banda deseña-

da en Galiza. Na delegación galega viaxan membros da Asociación Galega

de Profesionais da Ilustración (AGPI) como Xavier Montes e David Prieto, e

María Xesús López Escudeiro.�

’’Por que
tiveron que
pasar trinta
anos até que
comezan
a chegar
ao grande
público
as verdades
do 36
en Galicia?”

>>>

>>>
A clase
DDiirreeccttoorr::    Laurent Cantet.

GGuuiióónn::  Adaptación dun libro de

François Bégaudeau.

EElleennccoo::François Bégaudeau, a súa clase

do instituto e os profesores compañei-

ros de claustro.

Dous intres de A clase.Dous fotograma de Flores tristes, que está dirixida por Teo Abad, a quen podemos ollar [á dereita] nun intre da gravación.
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ma: o alumnado padece o mal
de toda a sociedade, a falta de
límites, a mala asunción dun-
has liberdades que ninguén se
atreve a ordenar só pena de ser
alcumado de fascista, e unha
descompensación familiar que
aínda non se acomodou a tem-
pos de cambio tan radicais nos
que a economía esixe que o
bloque enteiro da fa-
milia se dedique a
buscar con que pagar
hipotecas e demáis
bens de consumo. 

Neste panorama
que calquera pode en-
tender e do que pode
opinar con coñece-
mento directo nace es-
ta En clase, premiada e
alabada en Cannes e
outros grandes festi-
vais. O esquema é sim-
ple, recolle as expe-
riencias dun profesor
de instituto de París
(multicultural e multi-
rracial) que escribiu un
libro contando o que lle pasa a
el e os seus alumnos, e ese mes-
mo profesor e eses mesmos
alumnos poñen cara na panta-
lla a sí mesmos. Obviamente
non é un documental, ou sería
un documental manipulado
(penso que todos os documen-
tais, dalgún xeito son manipula-
dos, porque están sometidos ás
leis da montaxe cinematográfi-
ca, que é a maneira de contar
dos documentalistas), pero o
estilo, o manexo da cámara
(atención ao detalle e aos pri-
meiros planos) así o parecen. 

Para os non franceses ten

varios problemas, a saber: o
profesor ten unha clase de lin-
gua francesa, e iso é importan-
te, porque un dos parlamentos
básicos para a película está na
explicación do significado das
maneiras de entender unha
lingua: linguaxe culto, esnob,
cotián, de grupo de barrio, de
pandilla… E ten importancia

porque o conflito final
se produce precisa-
mente por unha frase
do profesor que dúas
alumnas entenden
con outro sentido. A
doblaxe destrúe esa
explicación que se vai
escribindo (en francés,
claro) no encerado. Os
valores positivos están
na ausencia de esque-
ma; o autor non entra
a valorar quen é bo ou
quen é malo, nin a xus-
tificar a ningún dos
dous bandos, que se
ven abocados a un fa-
do que os domina e do

que non poden sair; nin os pro-
fesores poden nin os alumnos
queren. A desesperanza simbo-
lizada nesa nena africana que
di que non aprendeu nada nos
nove meses de curso parece re-
sumilo todo. 

PROPOSTA: Sería interesan-
te contrastar con algún dos no-
sos amigos profesores de insti-
tuto (¿quén non ten un amigo
profesor?) as diferencias do en-
sino entre Francia e España. Al-
gún espectador comentaba ao
sair que “os meus alumnos son
moito peores ca estes”.�

J.A. Xesteira

padecen o ensino de institutos
(cando non xa na escola máis
elemental; os parvularios serán

o paso seguinte); o momento
actual non permite moitas fen-
das para poder meter o esque-

Xosé Antonio Perozo

H ai uns días, coa xuntanza
dun importante grupo

de intelectuais na Cidade da
Cultura, a conselleira Ánxela
Bugallo semellou rubricar a
súa despedida do goberno da
Xunta. Neste prefacio das elec-
cións de marzo, todos sabe-
mos que a conselleira é a única
representante do BNG no go-
berno que vai facer mutis polo
foro para non volver saír a es-
cena. E faino sen que a opinión
pública, nin o mundo da cultu-
ra galega, nin a militancia na-
cionalista recibisen unha expli-
cación, máis aló dos ruxerruxes
interesados.

Ánxela Bugallo foi unha
aposta persoal de Quintana na
anterior campaña electoral ga-
lega. Igual que agora Ana Pon-
tón, Ánxela era a sombra so-
rrinte e feminina do líder. Case
descoñecida para o electorado,
non tardou en ser a cara máis
popular dos conselleiros na-
cionalistas, e  máis fotografada
nos medios de comunicación.
En exceso, pensaron moitos.
Ademais tiña nas súas mans
unha área de especial interese
para o nacionalismo: a cultura.
O que denotaba unha gran
confianza do BNG nela e avala-
ba unha posible carreira longa
e ambiciosa. A súa xestión non
foi plana. Como todas, pasou
por altos e baixos, por aplausos
e polémicas. Mellor ou peor,
non resultou indiferente. Fo-
ron catro anos perdidos para a
cultura nacionalista, como
murmuran algúns? Non con-
tentou a ninguén, como rexou-
ban outros? 

Se foi un fracaso cultural,
político ou de xestión deberí-
an explicalo, porque, curiosa-
mente, cando Quintana fala
dos éxitos da parte nacionalis-
ta do goberno, as referencias á
xestión cultural non abondan.
E os fracasos que a oposición
pon enriba da mesa son máis
febles que os silencios dos
ámbitos da cultura. �

ÁNXELA’’

Tiña nas súas mans unha
área de especial interese
para o nacionalismo:
a cultura”

’’

’’O esquema
é simple,
recolle as
experiencias
dun profesor
de instituto
do París
multicultural
e
multirracial”

O mellor da escena indie en Van-
gardas Sonoras. Damien Jurado,

Josh Rouse, Aaron Thomas, Darren

Hayman e The Waves Pictures com-

poñen a programación da terceira

edición de Vangardas Sonoras, o ci-

clo organizado por Caixa Galicia que

ten como fío condutor a música in-

dependente. Os concertos terán lu-

gar nas cidades de Vigo, Ferrol, A Co-

ruña, Compostela e Pontevedra en-

tre o 17 de febreiro e o 23 de maio.�

Periódico semanal
Diario dixital (www.anosaterra.com)

anosaterra
NON HAI NADA IGUAL
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Torino en Italia, introducido
polo profesor Enrico Bertac-
chini. Todos exemplos de for-
tes investimentos económicos
en equipamentos culturais di-
rixidos, en boa medida, ao fe-
nómeno turístico.

Noutro extremo, exemplos
de proxectos de desenvolve-
mento na periferia: o da Asocia-
ción Cultural e Recreativa de
Tondela en Portugal, xurdida
tras a Revolución dos Cravos,
ou o de Medellín en Colombia,
coñecida até hai pouco só pola
violencia. O xornalista e res-
ponsábel de cultura da cidade
colombiana, Jorge Melguizo,
converteuse na estrelado con-
greso cun relatorio entusiasta
ao redor de iniciativas como os
parques-biblioteca, “novos es-
pazos que simbolizan tamén
unha nova forma de conviven-
cia na cidade”. Algúns dos mo-
delos presentados sitúanse nas
antípodas da CdC en dimen-
sións espaciais e económicas,
outros semellan máis cercanos
no seu concepto e todos eles
pretenden contribuir ao desen-
volvemento territorial, econó-
mico e social. En vísperas da
apertura do Arquivo Nacional
de Galicia, a primeira na CdC, o
reto está, tal como indicaba Ge-
orge Yudice, profesor do Cen-
tro de Estudios Latinoamerica-
nos da Universidade de Miami,
en que a cidadanía se apropie
das infraestruturas. “Non se
trata só de converter as pedras
en espazo público senón de
construir un espazo no que as
persoas desexen estar”.�

Arantxa Estévez
Non era a Cidade da Cultura do
monte Gaiás o obxecto de análi-
se, pero si a excusa. O I Congre-
so Internacional Lugares de
Cultura, que se celebrou do 21
ao 24 de xaneiro en Santiago de
Compostela reuniu a expertos
de todo o mundo na análise da
cultura como elemento trans-
formador do territorio. Sobre a
mesa experiencias desenvolvi-
das en Europa, América e Asia
ao redor de novos equipamen-
tos culturais cun debate sobre o
seu impacto social. Para a con-
sellería de Cultura e Deporte e a
Fundación Cidade da Cultura
este congreso foi o primeiro
dunha serie que, máis alá de vi-
sibilizar o proxecto do Gaiás
dentro e fóra do país, afondarán
na idea da súa oportunidade.

Nesa liña manifestábase
Roberto Gómez de la Iglesia,
do grupo empresarial basco
Xabide –adxudicatario do pla-
no director do Museo de Ne-
nos e Nenas da CdC– e mem-
bro do comité científico do
congreso. “Está moi espallada
a idea deste proxecto como un
problema e non como unha
oportunidade. As infraestrutu-
ras non son meros espazos físi-
cos, senón que funcionan co-
mo motores sociais”, sinalou.
Un sector inquedo, o da cultu-
ra en Galicia, participou activa-

mente no congreso reivindi-
cando para sí un papel relevan-
te na vertebración cultural do
país, entendendo os dereitos
culturais como necesidades
básicas da povoación, e inci-
dindo na importancia de “ser e
estar” con Portugal e outras co-
munidades lusófonas.

‘CIDADES PARA VIVIR E NON PRODU-
TOS PARA VENDER’. Fátima Anllo,
do comité científico do congre-
so, lanzaba a cuestión de deba-
te. A arquitectura como recla-
mo e o turismo como obxecti-
vo resultan, ao parecer dos es-
pecialistas, liñas erradas e insu-
ficientes. Porén, algunhas das
intervencións incidiron neses
eixos, como o caso da cidade
de Nancy en Francia presenta-
do polo seu tenente alcalde Je-
an-Michel Berlemont, o de
Newcastle en Reino Unido re-
latado por Stella Hall ou o de

O papel das infraestruturas a debate
no congreso Lugares de Cultura

Os outros Gaiás

Xosé Miranda

O s trasnos, tardos, porvisos, perellos, diaños e demos
rumudos constitúen un terceiro tipo de demos, do

mesmo xeito que os “verdadeiros” demos e os demiños
constitúen os tipos primeiro (o do mito) e segundo. Teñen
tamén orixe na corda cortada por san Miguel, pero en reali-
dade non son perversos, senón atolados. Son demos que
quedaron “entre o ceo e o inferno”. Aínda que podemos
sospeitar con fundamento que son outra cousa e que non
teñen moito que ver coa relixión establecida: Son espíritos
do grao, son almas en pena, son as almas dos nenos mortos
sen bautizar? Son anteriores ao cristianismo? Son as almas
dos antepasados, son os lares penates? Por caso, contan Mi-
ni e Mero cousas dos Demos Rumudos, que veñen sendo
uns trasnos ou diaños bulreiros de Antas de Ulla. Collen a
aparencia dun carneiro e coma quen non quere a cousa
fanse os extraviados e preséntanse de noite ós que andan
sós polos camiños. Manseliñamente déixanse coller e agari-
mar e cando o camiñante confiado carga no lombo aquel
carneiro, pensa que leva para a casa un inesperado lote de
carne. ¡Ca! E entón cando actúa o Demo Rumudo, bulrán-
dose cruelmente do camiñante. “A Xan de Ludeiro apare-
céuselle un demo rumudo na Fonte Do Quenllo. Cando xa
chegaba a casa, moi ledo, co animal ó lombo, vai o carneiro
e mexa por el e de súpeto pártese en dous. Xan, asustado,
solta o carneiro que xa no chan volve recompoñerse, bota
unha gargallada longa e bulrenta e pérdese na noite.

”En Cambeo, Ourense, a muller fiaba na roca a carón
do lume. Sen saber por onde presentóuselle un demiño
pequeno cun chuzo que levaba espetado na punta un li-
maco. O demiño meteu o limaco no lume e díxolle á seño-
ra: “Asar e non respingar. Maruxiña, queres dela?”. Maru-
xiña non debeu querer porque a noite seguinte, temendo
a visita, mandoulle ó marido estar á espreita. Cando che-
gou aquel diaño anano, o home colleu con forza o tranco
que tiña preparado para lle bater, pero a quen lle deu foi á
ola do leite que tiña para mazar. O Diaño, como xa fixera a
súa, desapareceu”.

Estes demos poden tomar posesión dunha casa, máis
non dun corpo, e con todo, son os causantes dos pesadelos
e asimílanse aos íncubos e súcubos da igrexa. “Unha noite o
señor Antonio, de San Lourenzo, na Gudiña, estaba no leito,
esperto, a eso das 12. De proviso púxoselle un peso enriba,
como se fose unha persoa, que non o deixaba bulir. “Pero
que é esto? Esto é unha cousa do outro mundo!”, dicía para
si. “Esto é alguén da familia que vai morrer ou é o espírito da
muller que vén visitarme! Se fose outra cousa, podería bulir
cun dedo dun pé ou coas mans, pero  non!” Pasado un pou-
co, cando lle aliviou aquelo, sentiu pisar no chan, na alfom-
bra. Colleu tal medo que non se atreveu a acender a luz. Pe-
ro ó fin a curiosidade puido máis. Botou man de pera. Acen-
deu a bombilla. ¡Alí non había ninguén! Ollou a porta, pero
estaba pechada...” Concluamos, como se ve polas pezas na-
rrativas xuntadas, que o segundo e o terceiro tipo de demos
son os demos da lenda. �

O TERCEIRO TIPO
DE DEMOS: OS TRASNOS

’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’Os trasnos non son perversos
senón atolados.
Son demos que quedaron
entre o ceo e o inferno”

A conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, preside a inauguración de Lugares de Cultura. JESSICA BARCALA / A.G.N.

’’As infraestruturas non son
meros espazos físicos,
senón que funcionan
como motores sociais”

[Roberto Gómez de la Iglesia]
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M. Barros
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

“Botar unha ollada serena pa-
ra atrás” é a intención coa que
Benedicto García Villar (Com-
postela, 1947) escribiu o seu li-
bro de memorias Sonata de
amigos (Xerais). Nas súas páxi-
nas, este fundador de Voces
Ceibes, rememora as súas ori-
xes, a súa formación, a loita
antifranquista e a música en-
tendida como instrumento de
intervención social. 
NNoo  lliibbrroo  ooffrreeccee  uunnhhaa  ccrróónniiccaa
bbiiooggrrááffiiccaa  qquuee  éé  aa  vveezz  mmuussiiccaall  ee
ppeerrssooaall..  NNeellaa  nnaarrrraa  ttooddooss  ooss  ccaa--
mmiiññooss  ppoossííbbeeiiss  qquuee  ttiiññaa  uunn  mmoo--
zzoo  ddooss  aannooss  6600..
Vivíamos unha situación de di-
tadura. Todo estaba prohibido
para un mozo daquela época
que se interesase pola música.
Foi realmente difícil porque
existía un muro tremendo ao
que enfrontarse, unha parede
que semellaba inexpugnábel.
Co tempo decatámonos de que
era posíbel derribalo coa forza
colectiva. Se algo saquei en lim-
po daquela época foi precisa-
mente o valor do colectivo. Na-
quel caso resultou ser o grupo
de canción Voces Ceibes e con
eles fixen a travesía.
CCoommoo  eemmppeezzoouu  vvoosstteeddee  nnaa
mmúússiiccaa??  CCoommoo  aapprreennddeeuu  aa  ttoo--
ccaarr  aa  gguuiittaarrrraa??
Fun autodidacta, (ri), por iso
nunca cheguei a tocar ben. O
feito de cantar xa me viña do co-
lexio La Salle, no que estudei en
Compostela, onde formei parte
do coro dende pequeno. Non
sei explicar ben por que escollín
o camiño da música. Na miña
familia non existían anteceden-
tes, pero aquilo de cantar pre-
sentóuseme como algo real-
mente importante, máxime
cando me topei co público, co
feedback, e sentín que lle che-
gaban as mensaxes, que con-
testaba e arroupaba o meu tra-
ballo. Foi tamén a miña manei-
ra de protestar.
AAss  ssúúaass  iinnfflluueenncciiaass  mmuussiiccaaiiss  ssoonn
ddiivveerrssaass  ppeerroo,,  ddee  qquuee  bbeebbeeuu
mmááiiss::  ddaa  ccaanncciióónn  ffrraanncceessaa,,  ddooss
ccaannttaauuttoorreess  nnoorrtteeaammeerriiccaannooss  oouu
qquuiizzaaiiss  ddooss  ccaannttaanntteess  eenn  ccaattaalláánn??
Un pouco de todo. Despois de
cantar en latín no colexio come-
cei a cantar en catalán os temas
de Raimon. Dunha maneira to-

bre Voces Ceibes en canto a re-
lación entre os seus membros.
No referido a cuestión política,
os que eramos militantes, Bibia-
no, Xerardo Moscoso máis eu,
estabamos adscritos ao PCG.
Outros militantes non había. 
QQuuee  ttiiññaann  ccoonnttrraa  vvoosstteeddee  ooss  ggoo--
bbeerrnnaaddoorreess  cciivvííss??
Gustábamos moito (ri). O feito
de cantar en galego o que canta-
bamos era como meterlles o de-
do nun ollo. Pero hai un infor-
me da policía do 1970 onde o
autor, que era da [Brigada Políti-
ca] Social, por suposto, demos-
tra ter unha enorme simpatía
polo grupo. Na relación que fixo
do resto de cantores da época
que non pertencían a Voces
Ceibes citou a Juan Pardo ao
que lle criticaba, por oposición,
“a mala calidade” e o feito de ser
“comercial”. 
GGrraavvaarr  ccoo  sseelloo  ccaattaalláánn  EEDDIICCSSAA
ssiinnaallaabbaa  ttaamméénn  aass  ccaarreenncciiaass  ddoo
nnoossoo  ppaaííss  nnaaqquueell  tteemmppoo..
Todo quedaba por facer e aínda
se tardou en crear un selo gale-
go. Logrouse a mediados da dé-
cada dos 70, na Coruña, pero
durou catro días. 
EEnn  11997755  ccaannttaabbaann  ppaarraa  55..000000
ppeerrssooaass  nnuunn  ppaavviillllóónn..  QQuuee  ddaannoo
lllleess  ffiixxoo  aa  vvoosstteeddeess  aa  TTrraannssiicciióónn??
Foi moi dura. Fomos todos víti-
mas do desencanto. Desinchá-
ronse todas as estruturas nas
que tiñamos actuado e atrave-
samos momentos moi duros.
Despois esmoreceu todo.
EEnn  11998800  ccooiinncciiddiiuu  aa  ssúúaa  ddeessppee--
ddiiddaa  ddaa  mmúússiiccaa  ccoo  sseeuu  aabbaannddoo--
nnoo  ddoo  PPCCGG,,  eessttaass  ddúúaass  ddeecciissiióónnss
tteeññeenn  aallggúúnn  ttiippoo  ddee  lleeccttuurraa??
Coincidiu. Efectivamente deixei
de cantar e de militar. Logo dedi-
queime a dar clase como mestre.
CCooaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  qquuee  ddaann  ooss
aannooss,,  qquuee  iimmppoorrttaanncciiaa  llllee  ddaarrííaa
aa  VVoocceess  CCeeiibbeess  ddeennttrroo  ddaa  hhiissttoo--
rriiaa  ddaa  mmúússiiccaa  ddoo  ppaaííss??
Facendo unha lectura seria e
non excesivamente pasional,
aquilo foi necesario para que
agora gocemos dunha plurali-
dade de intérpretes e de forma-
cións, tanto de canción de autor
como de estilos máis contem-
poráneos. Fomos ademais os
primeiros en cantar en galego,
en dar os primeiros pasos na
normalización do idioma no ei-
do da música e iso non o pode
negar ninguén.�

facer, que xa era moito. Puxé-
monos a cantar en galego can-
do era, daquela o máis absurdo
do mundo. Malia todo, os que
posteriormente decidimos
apostar pola música de xeito
profesional dedicámoslle moito
tempo á formación. 
OOuuttrraa  ppeerrssooaa  qquuee  cciittaa  ccoommoo  ccllaavvee
nnaa  ssúúaa  mmúússiiccaa  ffooii  CCeellssoo  EEmmiilliioo
FFeerrrreeiirroo..  QQuuee  ssiiggnniiffiiccaarroonn  ooss  ppooee--
ttaass  ggaalleeggooss,,  ttaamméénn  DDiiéégguueezz  ee  MMaa--
nnuueell  MMaarrííaa,,  ppaarraa  VVoocceess  CCeeiibbeess??
No meu caso Diéguez foi moi
importante. Cantei temas dun
cancioneiro que me mandou
Manuel María con coplas feitas a

talmente casual, este cantautor
catalán actuou no colexio maior
no que residía cando estudaba
Telecomunicacións en Madrid.
Quedei absolutamente impac-
tado. Comecei entón a cantar
en catalán. Un grupo de com-
pañeiros suxeriume que, do
mesmo xeito que interpretaba
en catalán, podía facelo en gale-
go. Ese foi o motivo que me le-
vou a escribir o tema O home,
en galego. Era unha elección
dobremente contestataria, can-
tar e facelo en galego.
CCoonn  ttooddoo,,  nnaa  ssúúaa  oobbrraa  ttrraannssllóó--
cceessee  uunnhhaa  iinnfflluueenncciiaa  ee,,  ssoobbrree  ttoo--
ddoo,,  uunnhhaa  ggrraann  aaddmmiirraacciióónn  ppoorr
ZZeeccaa  AAffoonnssoo..
Evidentemente. José Afonso foi
un ídolo para min. Traballei con
el só dous anos pero foi o meu
mestre non só musical senón
tamén espiritual e ideolóxico.
Era un home dunha sensibili-
dade fóra de toda norma. Vivir
ao seu lado era sempre motivo
de algo interesante. Estreou en
Santiago o tema Grândola, Vila
Morenaen abril 1972, na Facul-
tade de Económicas. Estaba no
escenario con el, porque na-
quela época o acompañaba coa
voz e a guitarra. O público esta-
ba moi receptivo e ocorréuselle
cantala a pesar de que non esta-
ba previsto no programa. Aga-
rroume polo brazo, do mesmo
xeito que fan os coros alentexa-
nos, e fíxome acompañalo. Lo-
go viría a historia e a decisión
dos militares de sacar o 25 de
abril en Radio Renascença, cu-
riosamente a radio da Igrexa, o
tema do Zeca, á hora prevista
como sinal do levantamento. 
EEssaa  aaddmmiirraacciióónn  ppoorr  uunn  mmúússiiccoo
ccoommoo  ZZeeccaa,,  ttaamméénn  ssiiggnniiffiiccaabbaa
uunn  aannhheelloo  ppoorr  llooggrraarr  aa  ccaalliiddaaddee
ddooss  sseeuuss  aarrrraannxxooss  mmuussiiccaaiiss??
Iso era imposíbel. Sempre digo
que se non fose portugués José
Afonso sería un cantor mun-
dialmente recoñecido, máis
que os americanos. Era un
monstro, tanto dende o punto
de vista compositivo como in-
terpretativo. Os seus arranxos e
as súas cancións eran espeluz-
nantes. Por outra parte, todos
recoñecemos que Voces Ceibes
era un movemento necesario
pero que non destacou polo ni-
vel artístico dos seus integran-
tes. Nós fixemos o que se podía

máquina por eles dous. Púxenlle
música a tres das asinadas por
Lois Diéguez, Loitemos, No Viet-
nam e A voz do pobo, que for-
maban parte do primeiro disco.
Foron ademais, en certo sentido,
os abandeirados de Voces Cei-
bes. Habería ademais que no-
mear, aínda que non era letrista,
a Xesús Alonso Montero, que ta-
mén estivo detrás animando.
CChhaammaa  oo  lliibbrroo  SSoonnaattaa  ddee  aammii--
ggooss mmaaiiss  aa  hhiissttoorriiaa  ddee  VVoocceess
CCeeiibbeess  ee  aass  ssúúaass  ddiivveerrssaass  ccoonnttii--
nnuuaacciióónnss  ttaamméénn  éé  uunnhhaa  hhiissttoorriiaa
ddee  ddeesseennccoonnttrrooss..  TTiivvoo  qquuee  vveerr
ccoonn  iissttoo  aass  ddiissttiinnttaass  mmiilliittaanncciiaass
ppoollííttiiccaass  ddooss  sseeuuss  iinntteeggrraanntteess??
Discrepo de que esta fose unha
historia de desencontros. Gardo
un recordo magnifico de todos
eles. No recital que se vén de ce-
lebrar en Compostela para fes-
texar o corenta aniversario de
Voces Ceibes, rememorando
aquel concerto emblemático de
Medicina, constatouse esa boa
relación. Existe unha lenda so-

’’José Afonso foi un ídolo
para min. Traballei con el
só dous anos pero foi o
meu mestre non só
musical senón tamén
espiritual e ideolóxico”

Benedicto García Villar, cantautor

‘Existe unha lenda negra ao redor da relación
entre os membros de Voces Ceibes’
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Lara Rozados

FFoi Fe González quen
acometeu a tradución
da novela Amor ver-
mello (1927) e dunha

serie de escritos diversos, Auto-
biografía dunha muller comu-
nista sexualmente emancipada
(1926),ou A nova muller(1918)
entre eles. Mais non o fixo di-
rectamente do ruso (non se
atoparon os orixinais), senón
dende o inglés. “A propia Ko-
llontai espallou os seus textos
en inglés, interesáballe a divul-
gación noutros países”, explica
a tradutora. O resultado é un
novo volume da colección “As
letras das mulleres”, que coedi-
tan Sotelo Blanco e o Servizo
Galego de Igualdade. A escolla
da autora e dos textos corres-
pondeulle á Secretaría Xeral da
Igualdade, e Fe González sa-
lienta o acertado da selección:
“achéganos unha perspectiva
de toda a súa vida e temos tex-
tos de extensión e temática di-
versa: panfletos para ser lanza-
dos polas rúas de Moscova no
Día da Muller, textos sociais,
políticos, feministas, autobio-

gráficos... e unha novela, moi
interesante polo que ten de au-
tobiográfico e ideolóxico, non
boa, literariamente falando,

pero que amosa perfectamente
o seu pensamento”. 

González sinala como as rei-
vindicacións de Kollontai se-

guen de plena actualidade:
“son textos moi marcados poli-
ticamente. Antes que nada, era
bolxevique: o seu feminismo
era de esquerdas, e é moi crítica
co feminismo burgués. Agora
está moi esquecida, malia ser
unha figura moi presente nos
70, cando se traducía ao caste-
lán”. A unión libre de homes e
mulleres, sen lazos maritais, o
compromiso cara a unha socie-
dade construída por traballado-
res e traballadoras en igualda-
de, a liberdade do propio corpo,
o aborto, ou a responsabilidade
colectiva con respecto á mater-
nidade xa estaban sobre a mesa
na Revolución de 1917, grazas a
esta autora. 

DE AKGMÁTOVA A TOLSTOI. Outra
incorporación recente, da man
de Rinoceronte Editora, foi a
poeta Anna Akhmátova, “a voz
do pobo ruso”. Encadrábase
no acmeísmo (ruptura co sim-
bolismo anterior, “falar do real

con palabras claras”), e pode-
mos ler xa, grazas á tradución
de Ekaterina Guerbek e Pené-
lope Pedreira, a antoloxía Só o
silencio me responde. Guerbek
é tamén tradutora de Katáiev
(O desfalco, na mesma edito-
ra), Dostoievski (Crime e casti-
go, na colección “Clásicos uni-
versais”, de Galaxia) ou Gogol
(levou o Plácido Castro de Tra-
dución por Diario dun tolo, na
Biblioteca Virtual Galega).

Tamén Manoel Riveiro
Loureiro, que nos deixou re-
centemente, traducira no 91 a
antoloxía Sete narradores so-
viéticos 1934-1950, para Xerais
(na colección “Grandes do no-
so tempo”), amais de literatura
xuvenil (Un heroe do noso
tempo de M.I. Lermontov e O
primeiro amor, de Iván Turge-
nev, ambos os dous na colec-
ción “Xabarín”). Alexandra
Koss traduciu pola súa parte,
para Ir Indo, a antoloxía O con-
to ruso do XIX (de Puxquin a

MA A INE.40.ZG

Desde Rusia con amor
Amor vermello. Escritos sociais e políticos,de Alexandra
Kollontai, é a última incorporación á nosa lingua da literatura
rusa. Poesía, narrativa e ensaio viaxaron nas últimas décadas
dende San Petersburgo, Odesa ou Moscova até Galiza.
Ao tempo, algunhas novelas de Alfredo Conde ou os poemas
de Rosalía poden lerse xa en caracteres cirílicos

INTERCAMBIO LITERARIO RUSO-GALEGO

Alexandra Kollontai. Anna Akhmatova.Turgenev.Dostoievsky. Chejov.

Manuel Riveiro Loureiro.
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Tolstoi), no 97. Colabora ta-
mén no proxecto do Centro de
Estudos Galegos de San Peters-
burgo, que está a editar unha
antoloxía da literatura galega
en varios tomos. “É unha tra-
dutora magnífica, gran mestra,
representante da famosa esco-
la tradutolóxica de San Peters-
burgo, e gran coñecedora da
cultura galega”, afirma Helena
Zernova, directora do centro.
“Soubo presentar perfecta-
mente a linguaxe e o ambiente
dos contos rusos, conservando
o seu valor artístico”. Zernova
sinala tamén A casa da
bufarda, de Antón Chékhov,
traducida por Borís Narúmov,
falecido hai pouco, e editada
en Sotelo Blanco.�

’’Riveiro Loureiro,
que nos deixou
recentemente, traduciu
no 91 a antoloxía
Sete narradores soviéticos
1934-1950”

MA AzG

ANOSATERRA
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Elena Zernova é catedrática de
Filoloxía Románica na Univer-
sidade de San Petersburgo, e
coordina alí o Centro de Estu-
dos Galegos. O primeiro con-
tacto que tivo coa literatura ga-
lega foi a través de García Lorca
e os seus Seis poemas galegos
(a primeira tradución do gale-
go que se publicou en Rusia, en
1960). “Que o gran poeta espa-
ñol escribise nunha lingua mi-
noritaria, practicamente des-
coñecida no meu país, esper-
toume o interese cara á crea-
ción literaria nesa lingua, e, aos
poucos, fun descubrindo a lite-
ratura galega. Logo viñeron
Cunqueiro e Rosalía”.

Foi no 77 cando aparece-
ron, en dúas antoloxías (Poe-
sía de Europa en tres volumes
e Poesía europea do século
XIX ) dous fragmentos do poe-
ma “Campanas de Bastaba-
les”, dous Cantares gallegos e
uns poemas escritos en caste-
lán de Rosalía de Castro. No
86, na Lira Lusitana, antoloxía
da poesía portuguesa, publí-
case a obra de vinte e tres tro-
badores, representados por
varios poemas. “Mais con to-
da a razón pódese dicir que o
verdadeiro descubrimento do
fenómeno literario galego co-
meza no noso país soamente
nos anos noventa do século
pasado”: no 94, coa axuda da
Dirección Xeral de Política
Lingüística foi creado, na Uni-
versidade de San Petersburgo,
o Centro de Estudos Galegos.
A dirección acometeu unha
antoloxía histórica da literatu-
ra galega, bilingüe, e que re-
crease a forma amais do conti-
do. O primeiro volume –Poe-
sía dos trobadores– saíu en
1995, có prólogo de Xesús
Alonso Montero. No ano se-
guinte chegou Entre dous si-
lencios, sobre o XIX e o  pri-
meiro terzo do XX, con limiar
de Basilio Losada, e no 97, Vo-
ces Novas, que abrangue a po-
esía galega de mediados do sé-
culo XX, prologado por Anxo
Tarrío. No 99 saíu No limiar do
novo milenio, con prólogo de
Darío Villanueva.  O século
XXI empezou con literatura
popular: cancións de gaita e
poesía, con limiar de Víctor

Andreev, e contos, con prólo-
go de Svetlana Adonieva. No
2002, Luís Alonso Girgado
prologou o volume VII (O con-
to galego do século XX), e os
dous volumes seguintes cen-
trábanse na creación das mu-
lleres: contos no 2003, con li-
miar de Armando Requeixo, e
poesía no 2004, co título Com-
pañeira tristeza e prólogo de
Helena González Fernández.  

Logo deste repaso histórico,
o centro decidiu acometer os
grandes autores e autoras: no
2005 saíu unha antoloxía de
Rosalía de Castro, con prólogo
de Xesús Alonso Montero, e ao
ano seguinte, o de Castelao,
con limiar de Ramón Villares.
No 2007, Francisco Fernández
Rei encargouse de prologar o
de Cabanillas, e o ano pasado
saíu o décimo terceiro tomo,
dedicado aManuel Curros En-

ríquez, con prólogo de José
María Paz Gago. Agora, o cen-
tro traballa na antoloxía de
Eduardo Pondal.

‘O CONCEPTO DE SAUDADE É MOI COM-
PRENSÍBEL PARA NÓS’. Ademais,
Zernova traduciu tamén case
todas as novelas de Alfredo
Conde: Xa vai o Grifón no ven-
to xa tivo cinco edicións cunha
tiraxe de 8.000 exemplares. Re-
latos como “A lingua das bol-
boretas” de Rivas, Suso de To-
ro ou Cunqueiro triunfaron ta-
mén. Non só o galego escrito
ten esta boa acollida: mesmo
na música, achamos grupos
coma Laterna magicaque re-
pasan a tradición medieval eu-
ropea, e cantan pezas de Mar-
tín Códax ou Afonso X. 

Zernova informa ademais
dun grupo teatral, Liubov Fa-
deeva, que estuda as diversas

culturas do Estado español, e
conta cun grupo de gaiteiros.
“Liuba Fadeeva pertenceu ao
noso departamento e é unha
namorada da cultura galega.
Baila muiñeira, mellor que al-
gúns galegos”. A agrupación
ten un espectáculo titulado En-
crucillada, onde se amosan as
tradicións galegas e andaluzas,
inspirado nun tema de Carlos
Núñez, “A orillas del río Sil”.

De feito, as tradicións poéti-
cas rusas e as estruturas métri-
cas populares que empregaba
Rosalía, por exemplo, casan á
perfección. Chamárona mes-
mo “a Akhmátova de Padrón”.
“Penso que galegos e rusos te-
mos moitos puntos de corres-
pondencia”, di Zernova. “So-
mos países verdes, chuviosos,
tristes... O concepto de saudade
para nós é algo moi comprensí-
bel e mesmo moi íntimo”.�

A conexión Padrón-San Petersburgo

Elena Zernova. 

’’En 1994, coa axuda
da Dirección Xeral
de Política Lingüística foi
creado, na Universidade
de San Petersburgo, o
Centro de Estudos Galegos”

’’As estruturas métricas
populares galegas casan
á perfección coas rusas;
a Rosalía chamárona
mesmo a Akhmátova
de Padrón”

’’Xa vai o Grifón no vento,
de Alfredo Conde,xa tivo
cinco edicións en ruso,
cunha tiraxe de 8.000
exemplares”

’’En galego é posíbel ler
a Chékhov, Turgenev,
Gogol, Dostoievski ou
Katáiev ou Anna
Akhmátova”
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CComo Santiago Sierra,
un dos artistas máis
recoñecidos do Esta-
do, Álex Mene tamén

ten colgado o sambenito de
“provocador”. O madrileño vén
de levantar bochas coa súa obra
Os penetrados, onde mostra
homes e mulleres en diferentes
posturas de penetración anal. 

Os espidos masculinos e a vi-
sión homoerótica de Álex Mene
tampouco pasan desapercibi-
dos para crítica e público gale-
gos. As reflexións dun e doutro
creador coinciden en sinalar que
“todo o que non sexa un aplauso
permanente ás virtudes do po-
der considérase sempre unha
provocación”, co que se evita así
“afondar no propio traballo”.

A traxectoria de Álex Mene
(Vigo, 1969), eminentemente
fotográfica e audiovisual, inscrí-
bese dentro dun panorama ar-
tístico, como é o galego, que evi-
ta moitas das veces a explicita-
ción dos discursos homose-
xuais, dando, como explica He-
lena González, “un rodeo por
fóra, deslocalizando o conflito e
situándoo noutro territorio”.

Máis alá dos silencios e das
ausencias, o público bate cos
corpos masculinos espidos e a
relación entre homes proposta
polo autor. Mene defende, en
palabras de Helena González,
“un proxecto artístico identita-
rio, que non se agocha nin no
invisíbel nin no neutro”. Ao
seu ver “renuncia á arte clóni-
ca, aquela que cun pé fóra po-
dería levar a repetir sen anoxar
os corpos musculosos e sexua-
dos de Robert Mapplethorpe
ou as performances queer de
Jürgen Klauke”.

Agora vén de recollerse unha
compacta síntese dos seus dez
últimos anos de traxectoria no
volume Cuestión de peito(Edi-
cións A Nosa Terra). A través
das súas fotografías, Mene esta-

Para o creador, que leva un
tempo traballando ao redor de
Blanco Amor, “estamos ante
un dos mellores novelistas da
literatura galega”. “Foi despre-
zado por buscar a beleza máis
alá das convencións ou do que
as institucións da época dita-
ban. Todo o que sexa ir fóra da
liña oficial está mal visto”. 

A subversión desta obra de
Mene radica precisamente na
reviravolta, no cambio dos pa-
tróns estabelecidos na procura
de reflexión. Así, o creador co-

loca como centro do seu ob-
xectivo homes nus en poses
tradicionalmente adoptadas
por corpos femininos. Un
exemplo disto sería a obra Para
subir ao ceo, na que o propio
Mene se retrata espido subido
a unha escada, en homenaxe á
película de Éric Rohmer La ro-
dilla de Claire, escenificando a
sedución masculina.

HOMENAXE Á HISTORIA DA ARTE.
Álex Mene estabelece ademais
en Cuestión de peito es-

belece unha sorte de cartografía
do seu propio corpo en relación
co dos outros. Nel está presente
o paso do tempo, dos amantes
e dos espazos vividos, unha sor-
te de “memorial de praceres e
beleza, de miradas e relatos ínti-
mos, de viaxes e homenaxes”.

Dende que en 1998 o artista
foi seleccionado polo INJUVE
de Madrid até a súa presenza en
Barcelona no LOOP’05 ou no
FIAV.05 do Centre d’Art de San-
ta Mònica, a traxectoria de Álex
Mene pasa pola selección do
premio Miquel Casblancas de
Barcelona en 2003 ou a súa par-
ticipación, en 2005, na exposi-
ción Radicais Libresno Audito-
rio de Galicia, en Compostela.
As súas curtas e videocreacións
estiveron presentes en nume-
rosos festivais audiovisuais,
dende Latin America Film Fes-
tival of New York até o London
Lesbian & Gay Film Festival.

AUTORRETRATOS. O libro está
concibido como unha viaxe
iniciática, un “percorrido posi-
tivo e positivista”, que dá conta
a través das súas páxinas da
evolución de Mene como crea-
dor. El é o protagonista da
maioría da obra escolmada. O
suxeito e o obxecto. “Armamos
moito barullo co alleo pero á
hora de falar de nós mesmos,
non só en cuestións de xénero
ou sexo, somos moi puritanos.
Os artistas e os intelectuais ta-
mén, cando deberían ser axita-
dores”, comenta Mene.

A BELEZA SUBVERSIVA. “A beleza,
xa se sabe, é un elemento sub-
versivo de primeira orde”. Con
esta cita de Eduardo Blanco
Amor, Álex Mene abre Cues-
tión de peito. Ao seu ver “a be-
leza é turbadora e subversiva
independentemente do ca-
non. A arte sempre debe ter a
intencionalidade de axitar, á
marxe de que sexa máis ou
menos estética”. 

Álex Mene, a peito descuberto
Unha ollada homoerótica ao espido
masculino artella a reflexión que Álex
Mene (Vigo, 1969) propón en Cuestión
de peito(Edicións A Nosa Terra)
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ARTE GRÁFICA

Da serie Cronos, 1998.

’’Á hora de falar de nós mesmos
somos moi puritanos. Os artistas
e os intelectuais tamén”

’’A beleza é turbadora
e subversiva
independentemente do canon”

>>>
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treitos vínculos coa histo-
ria da arte e rende homenaxe a
autores internacionais. Polas
súas obras desfilan así Chillida,
Damien Hirst, Ernesto Neto,

Jean Christophe, Bansky así
como estatuas do mundo clá-
sico. 

Como se dun xogo de espe-
llos se tratase, o libro inclúe

ademais a ollada feminina de
Mar Caldas, Helena González e
Monse Cea. Ambas autoras
asinan os textos finais que re-
dondean e completan o con-

cepto do libro, achegando
dende unha óptica de muller
as reflexión que pode producir
a visión dun home sobre o seu
propio xénero. 

Como Santiago Sierra, Álex
Mene non se considera “un pro-
vocador”. “Son un artista da mi-
ña época. Así me sinto porque
iso é exactamente o que son”.�

rto

A voz humana [Estudo en azul nº 5], 2000.

Amencer [Estudo en azul nº 6], 2002.

Da serie Achegándome a Damien con cautela, 2007.

>>>
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Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

AAcolección As Co-
marcas de Galiza
continúa o percorri-
do pola xeografía

galega sacando á luz recun-
chos destacados polo seu valor
natural, paisaxístico e etnográ-
fico. Desta vez o equipo coor-
dinado por Adela Leiro, aché-
gase ao patrimonio da Fonsa-
grada, unha comarca formada
polos concellos de Baleira, A
Fonsagrada e Negueira de Mu-
ñiz, e poboada dende a anti-
güidade como testemuñan as
moreas de restos arqueolóxi-
cos topados na zona.

A Fonsagrada abrangue un
espazo amplo nas serras orien-
tais, ao leste da provincia de Lu-
go, entre A Terra Cha e a frontei-
ra con Asturias. Ocupa case 700
quilómetros cadrados pero, o
seu relevo irregular, con fortes
pendentes e bastante altitude,
dificulta a explotación agrícola
e, en consecuencia, non contou
nunca cunha ocupación masi-
va do territorio (na actualidade
só habitan a comarca ao redor
de 8.600 persoas).

Malia todo, dende o punto
de vista natural “é unha co-
marca de grande interese”, se-
gundo os autores da colección,
porque “conserva grandes es-
pazos de bosque autóctono
protexido, impresionantes
paisaxes de val e montaña e
considerábeis valores etnográ-
ficos, históricos e artísticos”.

Non é probábel que esa fose
a razón que levou ás xentes do
Neolítico a estabelecerse nesta
zona, pero o certo é que estas
terras foron ocupadas dende
antigo. Para algúns autores, a
historia da comarca remónta-
se ao século IV, cando adquiriu
importancia como estación

Destaca polo seu interese
paisaxístico o Monte da Ma-
rronda, no concello de Baleira,
que se presenta como o enclave
máis occidental de Europa no
que se atopan faias. No mesmo
concello, tópase tamén a Fraga
de Estornín, onde nace o Eo,
onde se dá unha grande varie-
dade de flora e fauna.

ETNOGRAFÍA ENTRE CATRO PAREDES.
Na Fonsagrada inaugurouse en
1985 o Museo Etnográfico, que
ocupa tres plantas do Centro
cultural da vila, dedicado a et-
nografía e a arqueoloxía. No seu
interior poden verse unha re-
presentación dunha cociña tí-
pica galega, cos elementos fun-

damentais, unha fragua e ob-
xectos relacionados cos oficios
tradicionais do lugar, como era
o caso dos zoqueiros, castañei-
ros, cesteiros ou tecedoras. 

Fóra do museo, consérvan-
se exemplos de todo ese patri-
monio que estaba espallado
pola comarca. Un deses ele-
mentos característicos, xunto
cos canastros, son as pallozas,
que durante séculos se usaron
na alta montaña dentro da
economía gandeira. Este tipo
de construcións aínda se po-
den ver en lugares como Para-
davella, Pedrouzos, Ervelás e
Liñares de Maderne. 

Tamén quedan restos de
ouriceiras no interior dos sou-

tos, que serviron no pasado,
coa súa planta circular realiza-
da en cachotería, para secar e
conservar as castañas dentro
do seu propio ourizo, o que fa-
vorecía a súa conservación du-
rante todo o ano.

A comarca conta no seu ha-
ber con dúas marcas dentro
dos rexistros galegos. Dunha
banda, dentro dos seus límites
sitúase o concello máis exten-
so do país, A Fonsagrada, con
máis de 29 parroquias e 278
entidades menores de poboa-
ción. Doutra, contar cun dos
concellos menos poboados,
Negueira de Muñiz. De feito,
este factor contribuíu á cons-
trución do encoro de

dun itinerario entre Asturias e
Lugo, aínda que se conservan
castros e algún dolmen ante-
rior a estas datas. 

A devoción e peregrinaxe a
Compostela tamén deixaría
pouso na comarca. Por ela pa-
saba un dos itinerarios do ca-
miño de Santiago e foi tal a im-
portancia que adquiriu que
mudou mesmo a súa historia.
No camiño, era obrigada a visi-
ta da capela de Santa María de
Fonsagrada, onde había un al-
bergue e unha fonte, de nome
Fontem Sacra, que algún
apunta que podería ser a orixe
do topónimo.

Pero ademais de lugar de pa-
so para a fe cristiá europea, a
Fonsagrada foi tamén testemu-
ña dalgunhas loitas das poten-
cias do vello continente. Duran-
te o primeiro terzo do século
XIX, no ano 1809, pola zona li-
bráronse escaramuzas entre
franceses e galegos. As tropas
francesas pasaron por alí capita-
neadas por Soult en persecu-
ción do xeneral Sir John Moore e
incendiaron o lugar da Fonta-
neira. Como reacción, os veci-
ños de Baleira, dirixidos por Xo-
sé María Páramo e Montenegro,
xunto cos dos actuais concellos
de Baralla e Castroverde, opuxé-
ronse aos franceses.

LECER VERDE. A actividade turísti-
ca baseada na natureza come-
za a explotarse como recurso,
sumándose así ás ocupacións
principais de gandería, apro-
veitamento forestal, pequenas
industrias e do sector servizos.

Ao redor do encoro de Gran-
das de Salime pode realizarse
unha ruta duns 20 quilómetros.
Comeza en Escanlar, no conce-
llo de Negueira de Muñiz, no lí-
mite con Asturias, continúa por
Ernes, Foxos, Vilaseca, Ouviñao
até Chao de Arquela.

A Fonsagrada, no límite asturia
A nova entrega da colección As Comarcas
de Galiza,de Edicións A Nosa Terra,
detense no patrimonio natural,
etnográfico e histórico da Fonsagrada
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COMARCAS DE GALIZA

Vista desde os cumes do Mirador: a Serra do Pozo en primeiro termo, detrás, a Serra da Lastra e, ao fondo, a Serra do Hospital.    

Hórreo e [á dereita] casa en Paradavella.

>>>
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Grandas de Salime, que
anegou, en 1956, unha grande
parte do territorio, no val do río

Navia e provocou o traslado de
parte da súa poboación ás zo-
nas desecadas da Terra Cha.�

sturiano

MA A INE.45.ZG

Crestas de cuarcita nos cumes da Lastra.

Muíños de Rosario, no Mazo (San Pedro de Neiro), ás beiras do río Esteleiro.

>>>

No concello de Baleiras resiste un

dos teixos máis antigos de Galiza,

o teixo de Córneas. Mentres se-

guían a chegar a Sevilla os metais

preciosos procedentes de Améri-

ca, ao redor do 1600, na parro-

quia de Córneas plantábase no

adro da igrexa o que está consi-

derado o teixo máis vello do país.

Actualmente mide máis de 7,4

metros de perímetro troncal e 14

metros de altura.

Pero non é o único da comarca.

Na Fonsagrada, ao carón da igrexa,

poden contemplarse dous exem-

plares, os teixos de Car-

ballido, que miden 14 e

11 metros de altura e

4,50 e 4 metros respecti-

vamente de perímetro.

Ambos teñen ao redor de 150 anos.

Destaca tamén o teixo da Pa-

sada, na casa de Riba, na Parro-

quia de Fontaneira (Baleira), con 9

metros de contorno e 20 metros

de altura.�

Debido á orografía, a comarca
conta cun elevado numero de
fervenzas e pequenos saltos
de auga, ás que, en moitas
ocasións, se pode acceder a
través de rutas de sendeirismo
sinalizadas. Unha delas é a
seimeira de Vilagocende, na
parroquia de Martiño de
Suarna (A Fonsagrada), cun-
ha caída de máis de 50 metros
sobre un val de lousas con pa-
redes de cuarcita. A zona está
acondicionada cunha senda e
pontes de madeira. 

Menos espectacular é a
fervenza de San Paio, na pa-
rroquia de Cubilledo. O salto
ten unha altura de 10 metros
pero está un pouco modifi-
cado pola presa do muíño.
Está rodeado por bosque de
ribeira, nas proximidades da
fraga da Marronda.

Outra ruta posíbel condu-
ce ás Seimeiras do Queixoiro,
na parroquia da Bastida (A
Fonsagrada). O rego do Quei-
xoiro discorre por un terreo
de lousas e forma numerosos
rápidos e fervenzas. A primei-
ra mide ao redor de 15 metros

e a segunda 12. A ruta discorre
por soutos de vellos de casti-
ñeiros onde se conservan res-
tos de ouriceiras.

O libro tamén incide no
aproveitamento que, histori-
camente, os habitantes fixeron

dos recursos do lugar. Neste
sentido, o texto fai parada nos
muíños, ferrerías e mazos que
se esparexen polos ríos da Fon-
sagrada e que serviron para
moer secularmente cereais e
traballar os metais.�

Unha ducia de fervenzas

Teixo de Córneas, 400 anos de historia

Teixo de Córneas (Baleira), o máis vello de Galiza.

’’Ademais de lugar de paso
para a fe cristiá europea,
a Fonsagrada foi tamén
testemuña dalgunhas loitas
das potencias
do vello continente”

’’A actividade turística
baseada na natureza
comeza a explotarse como
recurso, sumándose así
ás ocupacións principais de
gandería, aproveitamento
forestal, pequenas
industrias e do sector
servizos”

Seimeira de Vilagocende (A Fonsagrada).

44-45 magazine.qxd  27/1/09  22:39  Página 3



RUTAS.

Turismo artesán
e activo
na Ribeira Sacra 
Dentro do amplo abano de po-
sibilidades que ofrece o catálo-
go de casas de turismo rural de
Galiza, a  Casa dos Artesáns, si-
tuada na parroquia de Cristo-
sende, en A Teixeira (Ourense),
en plena Ribeira Sacra, combi-
na a oferta habitual dun esta-
belecemento destas caracterís-
ticas coa posibilidade de parti-
cipar en obradoiros de cestería
e tecido artesanal. 

Os seus anfitrións, a parella
formada pola tecelá Anna
Champeney e o cesteiro Lluis

gundo está programado. As re-
accións fisiolóxicas volvéronse
inapropiadas porque houbo
mudanza no tipo de presión
que exerce o entorno e a socie-
dade na que vivimos.

Se os síntomas están causa-
dos por unha reacción excesi-
va dos mecanismos de defensa
do corpo, deberiamos esfor-
zarnos por modificar a exposi-
ción ao estrés ou a resposta
mental a el. Se só se tratan os
síntomas desencadeados po-
las defensas do corpo, sen tra-
tar os problemas básicos, o
único que se conseguirá, como
máximo, será unha solución
temporal.

Nas mesmas condicións es-
tresantes, unha persoa desen-
volverá unha úlcera péptica e
outra volverase hipertensa.
Ante problemas case idénti-
cos, unha contraerá asma e
outra terá unha afección cutá-
nea. Isto dependerá da perso-
nalidade de cada un, pero a
medicina oficial baséase nun
paradigma mecanicista que
non comprende a interven-
ción de emocións e os proce-
sos evolutivos na aparición de
enfermidades.

O corpo ten unha linguaxe
propia que debemos apren-
der, os síntomas son mensaxes
que nos indican a existencia
dun desequilibrio, pero este
non ten porque ser necesaria-
mente químico. As circunstan-
cias de cada un, a presión a que
está sometido, o estilo de vida,
a alimentación, etc, son decisi-
vos á hora de padecer unha do-
enza, e un xeito de axudarnos a
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COMPRAR.

Os deseños
de Kate Winslet
Kate Winslet é a protagonista,
xunto con Leonardo DiCarpio,
da nova película de Sam Men-
des, Revolucionary Road, que
se exhibe actualmente nas pan-
tallas galegas. A actriz sucumbiu
á tentación, na que cada vez in-
corren máis artistas, de explorar
o campo do deseño profesio-
nal. A novidade é que Winslet
non optou por facer unha co-
lección de moda, como aconte-
ce habitualmente. Cantantes
como Madonna deseñaron un-
ha liña de roupa xuvenil para
empresas como a sueca H&M e
Janet Jackson creou unha colec-
ción de lencería.

No entanto, Kate Winslet
preferiu o deseño de accesorios
de mobiliario e é autora dunha
caixa secreta con tres comparti-
mentos para a liña VIP for kids
da empresa francesa Habitat,
compañía que emprega a mes-
ma fórmula que Ikeapero que
resulta menos económica e
máis pretensiosa. En concreto,
os artigos deseñados por Wins-
let figuran nunha das seccións
de prezos elevados, como indi-
ca o seu nome. De todos os xei-
tos, esta obra presentouse na
colección de 2007 e hoxe xa non
se pode adquirir porque o pro-
duto está esgotado.�

H.V.

EXERCICIOESAÚDE.

A evidencia
do corpo
Na nosa cultura separar as
cousas é o máis natural e isto
dificulta a capacidade de rela-
cionalas. Todo está moi com-
partimentado e como mostra
temos a hiperespecialización
que se da en case que todos os
ámbitos.

No referente á saúde com-
probamos como nos envían a
especialistas en función dos
síntomas como se cada parte
do corpo tivese un funciona-
mento illado do resto; e se o
problema é considerado como
mental, entón entramos nun
mundo extremadamente
complexo que se distribúe en-
tre psiquiatras e psicólogos.

Este formulamento presen-
ta moitos problemas para un
autocoñecemento que permi-
ta un desenvolvemento har-
mónico e unha certa autono-
mía. Agora cando temos unha
doenza actuamos en función
da molestia que nos produce e
se nos dificulta a vida e/o tra-
ballo acudimos a un centro de
saúde. Unha vez que temos a
consulta, o médico decide se
debemos ir a un especialista e
no noso foro interno estamos
desexando que nos dean algo
para solucionar canto antes a
dificultade.

Nesta dinámica prodúcese
o seguinte problema: tende-
mos, tanto médicos como nós
mesmos, a eliminar os sínto-
mas que nos incomodan e nos
dificultan a vida. Isto se o tras-
ladamos a outro campo sería
como se cando se acende unh
luz no cadro de mandos do co-
che o que facemos é cambiar a
lámpada. Non pensamos que
o problema é case sempre de-
rivado do ritmo e o estilo de vi-
da, do contexto no que nos de-
senvolvemos e da forma en
que vivimos.

Moitas das enfermidades
que padecemos hoxe son con-
secuencia de que o corpo in-
terpreta mal as situacións de
tensión e reacciona en exceso.
Afeccións cardíacas, úlceras ou
hipertensión son desencadea-
das por reaccións fisiolóxicas
moi enérxicas. Por iso debe-
mos entender que os mecanis-
mos automáticos de defensa
non teñen a culpa destes pro-
blemas. O corpo reacciona se-

Grau, instauran no seu fogar
unha modalidade moi habi-
tual no Reino Unido, a do turis-
mo activo, que permite, ade-
mais da relaxación e o descan-
so, facer actividades creativas,
neste caso un cesto e unha pe-
za de tecido artesanal. 

Tanto o obradoiro téxtil co-
mo a Casa dos Artesáns gozan
do distintivo Calidade Turística.

A casa alúgase completa e
ten capacidade para 4 e 5 per-
soas e está aberta todo o ano. O
programa de cursos opcionais,
cuxa duración mínima é dun
día, inclúe a introdución ao te-
cido, a técnica da felpa galega,
a cestaría e os tinguidos natu-
rais. Máis información e reser-
vas na web www.casa-dos-ar-
tesans.com�

Eva Estévez

viaxar.comer.mercar
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A macro
polbaría

Pulpería A Esmorga
Camiño Real 2, Monterroso.

Teléfono 982 377 840

Prezo medio p/p: 20 euros.

En toda Galiza, pero moi espe-
cialmente nas comarcas do in-
terior, as feiras e mercados de
gando e outros produtos foron,
durante moito tempo, impor-
tantes acontecementos econó-
micos, pero tamén lugares de
encontro social e festa. Mesmo,
como non, sempre quedaron
unidos a tradición gastronómi-
ca da que, o “polbo á feira”, é a
máis senlleira e coñecida.

Na Terra da Ulloa, a Feira de
Monterroso acadou moita sona
e grande asistencia e a ela che-
gaban, incluso dende Castela,
tratantes en busca de gando e
grupos veciñais e familias a
compartir mesa, mantel e pol-
bo, todos os primeiros de mes.

Unha destas polbarías insta-
louse, con local propio, no cen-

tro da vila e, hoxe, pasa por ser
unha das mellores e máis am-
plas de Galiza. Ten capacidade
para douscentos comensais e
ofrece a posibilidade de degus-
tar este manxar calquera que se-
xa o día do ano. A “Pulpería A Es-
morga” consegue sempre servir
polbo no seu punto exacto de
cocción. Completa o menú con
cachelos, bacallao, carne ao cal-
deiro, costeletas, sobremesas,
bo café de pota e un completa
adega de viños galegos.�

Xosé Rey
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e caíño. Todos eles forman
parte do elenco de viños que
están levando o ribeiro ao lugar
que lle corresponde.

Casal de Armán, tinto 2007
Brancellao, sousón e caíño.

D.O. Ribeiro.

Entre o atractivo da súa pro-
funda pero brillante cor escura
tintando as bágoas que ador-
nan a copa, entre os aromas
que nos traen con suavidade os
recordos dos froitiños verme-
llos máis frescos e das negras
máis apagadas coas flores ten-
tando abrirse camiño entre un-
ha nítida ondanada balsámica
de sensacions medicinais e finí-
simas especias nun bosque in-
filtrado de brumas, e como non
entre o seu corpo saboroso de
gusto fresco, goloso e longo,
atópanse as sensacións que
nos remiten a un Ribeiro con
fundamentos e virtudes para
que co acompañamento axei-
tado –meréceo–, ou sen el, dei-
xe a ledicia nos nosos rostos.�

Antonio Portela

VIÑOTECA.

Casal
de Armán
O Casal de Armán era unha ve-
lla edificación do século XVIII
situada no lugar do Cotiño en
Santo Andrés do concello de
Ribadavia, rehabilitado pola
cuarta xeración da familia
Gonzalez Vázquez que o con-
verteu nun atractivo estabele-
cemento de turismo rural con
restaurante incluído. inagura-
do no 2004. Os nomes dos seus
cuartos evocan as castes tradi-
cionais do Ribeiro e son unha
homenaxe á tradición vitiviní-
cola familiar. Na adega situada
nun edificio anexo ao casal ela-
boran, exclusivamente coas
uvas das súas 12 hectáreas, tres
tipos de viños brancos: un con
crianza en barrica, outro con
crianza sobre lías e o terceiro
sen crianza. E tamén dous tin-
tos. Este que traemos á “viño-
teca” é o tinto sen crianza ela-
borado con brancellao, sousón

nós mesmos é aprender a in-
terpretar os sinais que o corpo
nos envía. Isto vai máis aló de
facer exercicio ou practicar un
deporte. O exercicio non serve
só como fórmula para alcanzar
un nivel físico, tamén nos pode
axudar a entender o noso cor-

po, a sentilo e comprende-
lo. Polo tanto aquelas

actividades físicas
nas que a xente

se sente ben
porque “des-

conecta” de-
ben com-
p l e m e n -
tarse con
o u t r a s

nas que se
reconecte co

seu propio cor-
po e se aprenda a

entedelo.
Actividades como tai chi,

ioga ou talleres de educación
corporal serían moi recomen-
dábeis, así como publicacións
por parte da Administración
que ensinasen a interpretar os
sinais básicos que o corpo nos
amosa. 

Dores nas articulacións,
nos músculos, contracturas,
taquicardias, problemas esto-
macais, dores de cabeza, ou
mesmo grans en distintas par-
tes teñen unha lectura que nos
indica o que está a acontecer
no noso corpo e que por falla
dunha educación neste eido,
poden converterse en proble-
mas maiores que poderían ser
solucionados dunha forma
máis doada.�

Xurxo G. Ledo Xardín do Casal de Armán. 
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Dez anos despois do seu comezo,

este evento é un dos referentes

máis importantes da Literatura In-

fantil e Xuvenil actuais. Se a súa pri-

meira edición estivo adicada a A

voz da memoria, este ano o tema

principal é o Amor.

Esta edición presentase con no-

vidades na montaxe e  programa-

ción, tendo lugar os actos até o do-

mingo 15 de marzo, día do peche

do Salón.

A  sede principal será o Pazo da

Cultura de Pontevedra, onde

baixo o título Amor por las aulas

poderán verse as propostas que

arredor do tema do Amor realiza-

rán Teatro Quartoescuro, alum-

nos da Facultade de Belas Artes e

da Escola de Canteiros e a Escola

de Tempo Libre Paspallás, así

como os traballos realizados por

centros de ensino Infantil, Prima-

ria e Secundaria da bisbarra.

Haberá tamén obradoiros para

nenos e maiores, contacontos,

concertos, teatro, conferencias, en-

contros e mesas redondas. A

Banda Deseñada e as novas tecno-

loxías da comunicación na súa re-

lación coa Literatura estarán ta-

mén presentes.

As iniciativas deste Salón, recolli-

das por outros eventos internacio-

nais similares, confórmano como

un punto de referencia da litera-

tura para os máis novos, non só a

nivel galego.

X Salón do Libro Infantil e Xuvenil,
do 1 ao 15 de febreiro, no Pazo da
Cultura de Pontevedra..

Coordenado por Gonzalo Vilas

ción de fotografías de natureza,
unha das máis consolidadas inter-
nacionalmente.
¬EXPO.Pintura/Fotografía. Re-
seña de varias exposicións abertas
na cidade:
PhotoGalicia2008: W. Eugene
Smith_Más real que la realidad.
Até o 1 de febreiro, na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
Xanelas. Fotografías de Pedro I. Ca-
ramés, até o 15 de febreiro naCasa
Ponte, Juan Flórez 95.

A CORUÑA
¬ CINE. Centochiodi. Filme ita-
liano de  Ermanno Olmi  (2007).
Un novo e eminente profesor da
Universidade de Bolonia vese en-
volto nunha delicada investiga-
ción. Xoves 29, 20:15. Venres 30,
20:15 e 22:45 . Sábado 31, 17:15 e
20:15 . Entradas a 3/2 euros, nos Ci-
nes  Forum Metropolitano. No
mesmo local,  El custodio, de Ro-
drigo Moreno, (Arxentina, 2006).
Xoves 29, 20:30. Venres 30, 20:30 e
23:00 . Sábado 31, ás 17:30 e 20:30 .
¬ CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 29
David Lean
20.30 h. Madeleine (1950), 114´.
Subtítulos en castelán.
Venres 30
Primeiras películas francesas 2007
20.30 h. Dans les cordes, Magaly Ri-
chard-Serrano, 2007. 93´. Subtítulos
en castelán.
After Hours
23.00 h. Joy Division, Grant Gee,
2007. 96 .́ Subtítulos en castelán.
Sábado 31
Primeiras películas francesas 2007
18.00 h. 13 M2, Barthélémy Gross-
mann, 2007. 84´. Subtítulos en
castelán.
Primeiras películas francesas 2007
20.30 h. Dans les cordes, Magaly Ri-
chard-Serrano, 2007. 93´. Subtítulos
en castelán.

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 Natureza
2009. Un ano máis, Caixanova pre-
senta no Aquarium Finisterrae, e por
primeira vez en España, esta exposi-

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

AMES
¬TEATRO. Ifixenia en Áulide.
Versión do clásico do grego Eurípi-
des, polo grupo Arela das Artes.O
venres 30, ás 21:00, na Casa da Cul-
tura de Bertamiráns.

ARTEIXO
¬TEATRO. El Romeo y la Julieta.
Teatro infantil sobre a integración
cultural dos emigrantes, polo grupo
La Tirita de Teatro. O venres 30, ás
20:30, noCentro Civico Cultural.

O BARCO
¬TEATRO. Ados@dos. Obra da
compañía Uroc Teatro, interpre-
tada por Juan Margallo e Petra
Martínez. O venres 30, ás 21:00, no
Teatro Municipal Lauro Olmo.

BETANZOS
¬TEATRO. Cachai. A obra doa
compañía Miroscopio Perdicións
introdúcenos nunha viaxe que se
inicia cando non queda nada, fami-
lia, casa, traballo, saúde ou afecto. O
venres 30, ás 21:00, na Aula Munici-
pal de Cultura

BUEU
¬EXPO. Historia da navega-
ción. 90 modelos ( barcos fenicios,
gregos, a vela ou motor). Mostra
permanente no Museo Massó.
¬MÚSICA. Talco. Grupo de ska e
funk procedente de Italia, estará o
domingo 1, ás 21:30, entradas a 6
euros, na SalaAturuxo.

CAMBADOS
¬TEATRO. Menos lobos. Un es-
pectáculo áxil onde o ritmo trepi-
dante dos seus diálogos tentará en
todo momento captar a atención
do público infantil. Por Talía Teatro.
O domingo 1, ás 18:00, no Auditorio
Municipal da Xuventude.

CARBALLO
¬TEATRO. El Romeo y la Julieta.
Que pasaría se Romeu e Xulieta fo-
sen dous nenos, fillos de inmigran-
tes?.Teatro infantil polo grupo La Ti-
rita de Teatro. O domingo 1, ás
18:00, noPazo da Cultura.

CARRAL
¬TEATRO. Claro que sí. O imposi-
bel fíxose posibel o día que un estu-
dante frustrado decidiu adicarse a
experimentar cas posibilidades rít-
micas do cotiá. Espectáculo teatral-
musical pr Ni Fu ni Fa Animación, o
sábado 31, ás 23:30, na Sala The Star.

Unha das espectáculares fotos que

constitúen a mostra Fotógrafos
da Natureza 2009 , que se pode

ver no coruñés Aquarium Finisterrae.

X Salón do 
libro Infantil 
e Xuvenil

Escena de Ifixenia en Áulide, pola compañía galega Arela das Artes.

Cartel anunciador.

¬ ARTE
Antón Mouzo, antolóxica.

A partir deste 1 de febreiro, O Au-
ditorio de Galicia santiagués
ofrece esta exposición retrospec-
tiva de Antón Mouzo (Vimianzo,
1957 - A Coruña, 2007). A mostra
presentará un percorrido polas
obras realizadas dende principios
dos anos oitenta ata as derradei-
ras producións deste pintor fale-
cido prematuramente.

O traballo de Mouzo desen-
vólvese en diferentes liñas simul-
táneas nas que un dos temas
principias é a representación da
Natureza por medio de metáfo-
ras mediante as que o artista
conforma o seu universo parti-
cular. As obras presentan cons-
tantes referencias ao seu en-
torno de Vimianzo, que o autor
utiliza para construir un discurso
sobre sí mesmo.

Dentro da súa produción, aché-
gase a diferentes estilos pictóricos
que van dende o pop ao neoex-
presionismo, acadando unha lin-
guaxe na que mestura abstrac-
ción e figuración. As pezas carac-

terízanse polo seu carácter experi-
mental e a complexidade na súa
elaboración, o que derivou na ob-
tención de diferentes resultados
na expresión plástica.

Mouzo, que simultaneou pin-
tura, escultura e instalación, cola-
borou tamén nalgúns dos actos
enmarcados na resposta social, cí-
vica e artística que seguiu ao Pres-
tige, ilustrando o libro de Manuel
Rivas Costa da Morte Blues.

O potencial de Mouzo condu-
ciuno nos 80 aos Talleres de Arte

Actualde Madrid, onde se atopou
con Luís Gordillo, introductor en
España dalgúns das últimas lin-
guaxes da arte actual. Adscrito na-
turalmente ao neoexpresionismo,
na súa insinuación de mundos
oníricos con figuras difusas e es-
pazos infinitos,  a crítica quixo ato-
par pegadas de Chagall. Durante
os últimos tempos traballou no
remate de Das flores, obra que o
ocupou durante meses.
No Auditorio de Galicia, Santiago,
até o 31 de marzo.

Fragmento dunha obra de Antón Mouzo
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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 Ca-
sares Quiroga.
¬EXPO. Broken chair. Do not
seat.A exposición está formada por
un total de 22 fotografías realizadas
en cor por Amador Iravedra. Até o 2
de febreiro. Na Casa da Cultura Salva-
dor de Madariaga.
¬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. Pablo Bicho Quin-
teto. Un artista cunha gran perso-
nalidade e un animal de escenario. A
súa música cálida e cargada de ritmo
caracterízase por unha elegante
mestura de estilos. O venres 30, ás
23:00, no Jazz Vides.
¬MÚSICA. Sweet Oblivion
Band. A banda de San Sadurniño
estará este venres 30, ás 22:30, no
Mardi Grass.
¬MÚSICA.Dandy Fever. O grupo
formouse en 2002 por experimenta-
dos músicos (músicos de bandas
municipais, profesores de conserva-
torio, etc...) que levan moitos anos
nos escenario galegos, sobretodo en
festivais e música ao vivo. O  venres
30, ás 23:00, noGarufa.
¬MÚSICA.Iberojazz. Remata esta
edición do certame jazzístico. 
E ste xoves 29, ás 21:00, van estar o
Combo do ESMAE(Escola Supe-
rior de Música e Artes do Espectá-
culo de Oporto) e o Combo do
CSM Coruña(Conservatorio Supe-
rior de Música da Coruña). Entrada
gratuíta ata completar afora-

mento. No Forum Metropolitano.
No mesmo local e hora, o venres 30
estarán os galegos Terela Gradin &
Manolo Gutiérrez. E ás 23:00, Citric
TríonoClub Filloa.
O concerto previsto de Clunia Jazz
para o sábado foi suspendido.
¬MÚSICA. Lolita.  A artista andaluza
presenta o seu último espectáculo
“Lolita a Lola” no que mostra a súa
gran versatilidade percorrendo do
ano 2009 ao 1939, inicio da carreira
artística de Lola Flores, o máis selecto
da música familiar. O venres 30, ás
20:30, entradas entre 18 e 30 euros,
no Teatro Colón.

¬MÚSICA. Música animada.
Unha actividade pensada para todas
as idades. O seu principal obxectivo é
reunir a toda a familia os domingos
pola mañá, facendo que os máis pe-
quenos vivan as súas primeiras expe-
riencias musicais. Este domingo 1, ás
12:30, "Viajemos a Francia" de Hot
Kawa Club. No MACUF.
¬TEATRO. Un cuento viejo
vuelto a contar. A lúa e o sol de-
saparecen misteriosamente. Só un
pequeno neno pode rescatalos. Tea-
tro para cativos pola compañía Títe-
res Cascanueces. O domingo 1 ás
19:00, e o luns 2, ás 12:30 e 19:00, no
Teatro del andamio.
¬TEATRO. Kamikaze. A homenaxe
pola morte do Sr. Kamikaze reúne os
seus estraños camaradas nunha ceri-

monia que repiten solemnemente
cada ano. Obra do grupo
Pistacatro, o domingo 1, ás 19:00, e
o luns 2 e martes 3, ás 11:00, noTea-
tro Rosalía de Castro.
¬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
31, ás 20:30, entradas de 30 a 15 eu-
ros,no Palacio da Ópera.
¬TEATRO. VIII Mostra de Teatro
Independente. Mostra que se
prolonga até o sábado 7. O martes
3, Éche o que hai, de Oswaldo Di-
gón. O mércores 4, Petición de
man, de Chéjov, pola Asoc. Cult. Te-
atro Finisterrae. Ás 20:30, no Forum
Metropolitano.

CRECENTE
¬EXPO. O siñor Afranio. Expo-
sición sobre as circunstancias ex-
tremas na Guerra, e a vida de
Alonso Ríos, deputado galego
que narrou a súa odisea como o
esmolante siñor Afranio na novela
homónima. Até o 5 de febreiro, no
Auditorio Municipal

FERROL
¬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 ven-
res 30, no Ateneo Ferrolán.
¬EXPO.Urza. Exposición de pin-
tura de Javier Meléndez, Urza.
Remata este sábado 31, na Galería
Sargadelos.

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

Lolita Flores actúa na Coruña,
nun concerto no que repasará os
éxitos musicais familiares, desde os
primeiros “hits” da súa nai até os te-
mas do seu irmán Antonio, e os do
seu propio repertorio.

Orchestra Baobab
En 1970 con motivo da inaugura-
ción do Club Baobab de Dakar,
formouse unha agrupación que
se chamou Orchestra Baobab, in-
tegrada por músicos de todo Se-
negal. A formación foi tomando
como basee as estruturas rítmi-
cas do seu país, e fusionándoas
con outros ritmos latinos princi-
palmente cubanos: son, rumba,
pachanga, salsa ou cha cha chá
até conseguir unha sonoridade
afrocubana característica.
Durante todo este tempo a or-
questra tivo diferentes formacións
até chegar aos nosos dias nos que
viñeron a presentar o seu último
disco titulado  Specialist in all sty-
les, despois de quince anos de
inactividade, coma se tratásese
doutro Buena Vista Social Club. 
Como din agora en Dakar: "o
dream team volveu". Apenas dez
meses da súa última presenta-
ción en Madrid, os dez integran-

tes da Orquestra Baobab conse-
guiron subir a temperatura da
sala interpretando rumba, reg-
gae, son (que bailaron a contra-
tempo) e até guajira.
A marcada personalidade de
Issa Cissokho no saxo tenor en-
gade encanto ás súas interpre-
tacións. Resulta sorprendente o
virtuosismo do guitarrista de
Togo, Bathélemy Attisso, cos
seus solos con marcadas in-
fluencias de Django Reinhardt
ou B.B. King. No baixo está Char-
ley Ndiaye. Os cantantes son
Rudy Gomis, Ndiouga Dieng,
Assame Mboup e Balla Sidibe.
Mountaga Koite encárgase das
congas, e na guitarra rítmica
está Latfi Bengeloune, que non
deixa de bailar mentras actúa,
xunto ao outro saxo Thierno
Koite.

O sábado 31 no Auditorio de Gali-
cia, Santiago..

¬ MÚSICA

Unha formación da senegalesa Orquestra Baobab.

A exposición Siñor Afranio visita nestes días o concello de Crecente.

IX Mostra de Teatro Clásico 
Lugo
Durante una semana Lugo acoge
unha nova edición da Mostra de
Teatro Clásico. Nesta ocación
grandes e ben coñecidas obras
clásicas da escena pisarán as tá-
boas do Auditorio Municipal Gus-
tavo Freire, dende este domingo 1
até o próximo 8 de febreiro.
Este domingo 1 estará en escena a
obraLa comedia nueva o el café,
da Compañía Nacional de Teatro
Clásico, en versión e dirección de
Ernesto Caballero. O luns 2 pode-
remos ver o Hamletde Shakespe-
are, en direccion  e interpretación

principal de Juan Diego Botto. O
mércores 4,  o clásico de Calderón
de la Barca,La vida es sueño , con
dirección de Juan Carlos Pérez de
la Fuenteao frente da súa compa-

ñía. O xoves 5 estará en escena a
obra Ariadna, de Atalaya TNT -
Centro Andaluz de Teatro, coadirec-
cion de Ricardo lniesta.
O sábado está programadaLos lo-
cos de Valencia de Lope de Vega,
polo Teatro Corsario, enversión e
dirección de Fernando Urdiales.
Remata o ciclo con Romeo e Xu-
lieta , de William Shakespeare, en
dirección de Will Keen ao frente da
súa compañía, o domingo día 8.
A venda de billetesna web
www.caixanova.es  ou  chamando
ao 902 504 500.

Todas as funcións ás 20:30, no Audi-
torio Municipal Gustavo Freire,
Lugo.

¬ TEATRO

O Hamlet de Juan Diego Botto.

Pablo Bicho actúa no Jazz Vides.
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sical o 18 de abril do 2006 no Museo
Pushkin de Moscova. Interpretarán
obras de Albéniz, Chopin, Falla e Tu-
rina. O domingo 1 , ás 19:00, no Tea-
tro Principal.
¬TEATRO. Cristovo e o Libro das
Marabillas. Colón é neno e o
mundo quédalle pequeno. Abo-
rrece a escola. Cristovo quere viaxar
e cre que a coraxe e a forza son a súa
mellor carta de presentación. Polo
grupo Sarabela Teatro, o domingo
1 ás 12:00 e o luns 2, ás 11:00 e 12:00,
no Auditorio Municipal.

PONTEVEDRA
¬ACTIVIDADES. X Salón do libro
Infantil e Xuvenil. Desde o do-
mingo 1 até o día 15 de febreiro
terá lugar este xa asentado Salón,
con actividades para os nenos, te-
atro, charlas, todas xirando arredor
do tema común deste ano: o
Amor. No Pazo da Cultura.
¬CINE. Hai moito que te
quero. O francés Philippe
Claudel dirixe esta historia (2008)
de irmás que se reencontran tras
15 anos, despois de que unha de-
las saia do cárcere. O vindeiro
mércores 4, ás 20:00, 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 este ven-
res 30, 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

Concerto para nenos de música po-
pular galega, promovido por Caixa-
nova. O xoves 29, no Auditorio Muni-
cipal Gustavo Freire.
¬MÚSICA.Carlos Childe Trou-
pe.  Directo contundente salpicado
de standards do swing e o blues
que, lonxe da frivolidade, pretende
divertir. Este venres 30, ás 00:00, no
Club Clavicémbalo. O sábado 31,  ás
22:00, concerto da banda metal Ta-
lesien, presentando os temas do
seu novo traballo Melancolía.
¬MÚSICA. Elodio y los seres
queridos. Tecno-pop con ele-
mentos acústicos. Piano, baixo, gui-
tarra acústica, caixa de ritmos, pro-
xeccións, minicámaras, sintetizado-
res, neste grupo fundado no 2006. O
sábado 31, ás 23:30, na Sala Babel.
¬MÚSICA.Cuarteto Quixote. Ac-
tuación deste cuarteto de corda
dentro do ciclo Músicas a carón da

Mosqueira.O luns 2, ás 20:30,na Fun-
dación Caixa Galicia.
¬TEATRO. IX Mostra de Tea-
tro Clásico. Este domingo 1,
ás 20:30, La comedia nueva o el
caféda Compañía Nacional de Te-
atro Clásico, versión e dirección
de Ernesto Caballero. O luns 2,
ás 20:30, Hamlet , de Shakespe-
are, dirección  de Juan Diego
Botto. O mércores 4, ás 20:30, La
vida es sueño de Calderón de la
Barca, con dirección de  Juan
Carlos Pérez de la Fuente. To-
das no Auditorio Municipal Gus-
tavo Freire.

MELIDE
¬MÚSICA.Transylvanians. A
banda fórmase en Vigo a finais do
ano 2004, con membros proce-
dentes doutros grupos de diver-
sos estilos musicais: Dakidarria,
Skacha, Siniestro Total, Os Resen-
tidos, Skarnio... Este venres 30, ás
00:00, na Sala 600.

MONFORTE
¬MÚSICA. Niño y pistola. Con-
certo desta banda de rock coru-
ñesa, o sábado 31, ás 00:00, en El
Otro Caimán.

NARÓN
¬TEATRO. Extrarradios (co-
media das mulleres de-
samparadas). Comedia ur-
bana, aínda que marxinal, sobre o
froitífero encontro de dúas mulle-
res marxinais. Polo grupo Teatro
do Noroeste, este sábado 31, ás
20:00, Pazo da Cultura.

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/DANZA. Isolma. Espectá-
culo musical e de danza do grupo
Galicia Século 21, aquí na súa ver-
sión se “só danza”, no ciclo Vai de Ca-
miño 2009, do Xacobeo. O venres 30,
ás 20:30, no Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Sinfonietta Moscú. A
Orquestra de Cámara “Sinfonietta
Moscú” iniciou a súa singradura mu-

FOZ
¬TEATRO. El Romeo y la Julieta.
Que pasaría se Romeu e Xulieta fo-
sen dous nenos, fillos de inmigran-
tes?.Teatro infantil polo grupo La Ti-
rita de Teatro. O sábado 31, ás
18:00, naSala Bahía.

GONDOMAR
¬CINE. Documental: O siñor
Afranio. Documental sobre o ga-
leguista Alonso Ríos, dirixido por
Víctor Coyotee protagonizado por
Luis Tosar, que se proxecta este xo-
ves 29, ás 20:30, na Aulade Cultura
Ponte de Rosas.

LARACHA
¬MÚSICA. Los Marcianos. Un
grupo pop vigués formado no 2006.
O venres 30, ás 00:00, no Pub d´An-
tón Rock Café.O sábado 31, ás 23:30,
a banda galega Cooltrain Band.

LUGO
¬ACTIVIDADES.Concentración
ciclista. Baixo o lema “Usa a bici a
diario e celébrao unha vez ao mes”, o
colectivo Masa Crítica convoca
unha concentración de bicis cada
xoves final de mes. Este xoves 29, ás
20:15, diante do Concello.
¬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.Gaiteiros da Xistra.

¬EXPO.As orixes da vangarda
rusa. Algunhas das obras máis
sobresalientes da vangarda rusa,
de nomes como Kandinski ou
Maliévich . Até o 29 demarzo, na
Galería Sargadelos.
¬EXPO.Museo naval. Exposición
permanente de barcos antigos, ma-
terial de navegación, mapas...De
martes a domingo, incluídos festi-
vos, de 10:30 a 13:30, noCentro Cul-
tural e Social de Herrerías.
¬MÚSICA. Fito Mansilla. O can-
tautor-rockeiro madrileño estará
en Ferrol este sábado 31, ás 20:00,
entradas 5 a 3 euros, no Ateneo Fe-
rrolán, e ás 23:00 repetirá noutro
local, A Fusa.
¬MÚSICA. Eskakeo + Karma
Kola. Eskakeo é un dos grupos
de Rock máis lonxevos de Ferrol-
terra. A banda portuguesa Karma
Cola fan unha curiosa mestura de
rock, acústica, psicodelia.. O asá-
bado 31, ás 22:00,entradas a 4 eu-
ros, na Sala Rum Run.
¬TEATRO/DANZA. Concerto des-
concerto. Concerto desconcerto
é unha peza onde os/as bailaríns/as
do grupo Entremáns executarán a
música a partir do movemento, re-
creando o espazo sonoro de cada
escena. O domingo 1, ás19:00, de
balde, no Teatro Jofre.
¬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, pri-
meira produción propia do CDG
para a temporada 2008-2009. O xo-
ves 29  (función escolar) e o venres
30, ás 20:30, no Teatro Jofre.

ANOSATERRA
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Carlos Childe  Troupe actúa en Lugo.

A produción do CDG A boa persoa de Sezuán chega esta semana a Ferrol

Cristovo e o libro... , en Ourense.

Extrarradios, a comedia de
Teatro do Noroeste sobre o en-
contro de dúas mulleres marxi-
nais, está en Narón, unha das
vilas que maior atención
presta ao teatro.
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que ten participado en varios festi-
vais e amosado o seu directo en va-
rias salas da comarca de Vigo. Este
venres 30 as 23:00, entradas de 3 a
1’5 euros, no Café Bar Liceum.

SANTIAGO
¬ACTOS.O lapis do taberneiro.
Presentación do primeiro número
de O lapis do taberneiro. Relatos da
taberna, para ler na taberna, titulado
Acantinado. A festa de presentación
vai estar dixirida por Carlos San-
tiago, autor do texto. O xoves 29, ás
21:00, no Café Bar  O 13.
¬CINE.Ciclo dos cinemas dixi-
tais.Trátase dun programa de cur-
tametraxes bautizado como O pe-
queno é fermoso, que leva curtas po-
los centros sociais.  Este xoves

29,Taxia, Man, O bufón e a infanta,
A boa caligrafía, Isolina do Courel e
Adeus Edrada, no CSC do Ensanche,
ás 18:00. E no CSC de Vite, ás 19:00, A
flor máis grande do mundoe Leo.  
¬EXPO.Superficies Minimais.A
exposición, que estará vixente até o 5
marzo, confórmase coa obra de artis-
tas como os galegos Rubén Ramos
Balsa, Damián Ucieda, Carlos Ma-
ciá e Montse Rego, os portugueses
José Lourenço e Isaque Pinheiro e
os brasileiros José Spaniol e Rosana
Ricalde. Na Galería 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 ponteve-
dresa Amaya González, até o 8 de
febreiro, na Zona  “C”, San Domin-
gos de Bonaval.
Doñana: o refuxio dos mitos, ex-
posición do artista cubano Jorge
Camacho, até o 28 de abril, na Fun-
dación Granell.
¬EXPO. A arte de regalar arte.
Unha mostra colectiva baixo este tí-
tulo, na que intervirán artistas como
Luis Iglesias Fernández,Carmen Ro-
dríguez Palop, Acisclo Manzanoou
a neoiorkina afincada en Córdoba,
Rita Rutkowski. Na Galería Auriol.
¬EXPO. A sombra da historia /
Os proxectos que veñen. Ter-
ceira e última mostra que o CGAC
produce no marco de traballo de
Proxecto-Edición, organizado co
MARCO de Vigo e a Fundación Luis
Seoane. Até o 1 de marzo, no CGAC. 

GUIEIRO.51.

recén titulados en Belas Artes. Na
Sala X (Facultade de Belas Artes).
¬EXPO. Espazo Colección Cai-
xanova. A Colección de Arte Cai-
xanova mostra en Pontevedra unha
selección dos seus fondos da arte
galega, dende o século XIX até a ac-
tualidade. Até o 12 de abril, no Cen-
tro Social Caixanova.
¬EXPO. Luisa Lambri . A obra e
espazos arquitectónicos de Álvaro
Siza centra a obra da fotógrafa ita-
liana Luisa Lambri. Até o 7 de
marzo, na Fundación RAC, Padre
Sarmiento, 41.
¬MÚSICA. Do Teatro Principal
a Praga. O alumnado do Conser-
vatorio Manuel Quirogaofrece un
concerto para sufragar os gastos
dunha viaxe a Praga. Este xoves 29,
ás 20:00, entradas a 2’5 euros, noTe-
atro Principal.
¬TEATRO. Tradicción. Coa súa
particular linguaxe de danza e mú-
sica, A Nova Galega de Danzapre-
senta un espectáculo dividido en
dúas partes, para as que retoman
cancións tradicionais de diferentes
puntos da xeografía galega. O ven-
res 30, ás 21:00,no Pazo da Cultura.
¬TEATRO/DANZA. Emigrados. A
compañíaTeatro de Ningurespre-
sentaesta historia múltiple a partir
de textos de coñecidos autores ga-
legos como Anxos Sumai, Cándido
Pazó, Sonia Torres, Suso de Toro e
Xosé Manuel Pazos . O sábado 31, ás
21:00, no Centro Social Caixanova.

O PORRIÑO
¬MÚSICA. Estado de sitio. Grupo
porriñés de rock formado en 2005 e

ANOSATERRA
29 DE XANEIRO-4 DE FEBREIRO DE 2009

Xaponesas,  de Arturo Souto, 1955, unha das moitas obras da Colección Caixanova, exposta en Pontevedra.

O ciclo Cinemas Dixitais, en Santiago.

Unha foto da italiana Luisa Lam-
bri, que expón no CGAC santia-
gués imaxes inspiradas nas obras
de Álvaro Siza.

Quere saber máis?                                       anosaterra.com
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Tamén permanece aberta a exposi-
ción de deseñadores, En torno da
Baskerville, até o 1 de marzo.
¬EXPO. Portas de luz. Unha
achega á arte e á cultura en
Galicia nos 70. A década dos 70
constituíu en toda Europa un mo-
mento convulso culturalmente, en
que novas formas de cultura popu-
lar se mesturaron con modalidades
de alta cultura. Na mostra contém-
plase a súa pegada en Galiza en to-
das as facetas culturais. Até o 3 de
maio, noCGAC.
¬EXPO. Antón Mouzo. Antolóxica
da obra do pintor e escultor de Vi-
mianzo, desaparecido hai un ano en
plenitude da súa carreira. Até o 31
de marzo, no Auditorio de Galicia.
¬TEATRO. Experiencias con un
desconocido show. Espectá-
culo de performance interactiva co
público, a cargo da artista Sonia Gó-
mez. O venres 30 e sábado 31, ás
21:30, domingo 1 ás 20:00, entradas
de 9 a 5 euros, na Sala NASA.
¬MÚSICA.Concerto aberto da
RFG. A Real Filharmoniaofrece un

adianto do concerto da noite, no
que vai interpretar a Coromina i
Bosch, Vieuxtemps e Mendelssohn,
cun ensaio aberto que ten como ob-
xectivo captar novos afeccionados á
música clásica. O xoves 29, ás 11:45,
no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA. Marful. Twist, tangos,
habaneras e pasadobles forman
parte do repertorio do grupo, que
tenta recrear os ambientes musicais
populares dos 40 e 50. O xoves 29,ás
20:00, entradas a 5 e 3 euros (socios
de SGAE), na SGAE.
¬MÚSICA. Orchestra Baobab.O
Festival Sons da Diversidade co-
meza a edición de 2009 cunha das
grandes agrupacións de música afri-
cana: a Orchestra Baobab do Sene-
gal. O sábado 31, ás 21:00 , no Audito-
rio de Galicia.
¬MÚSICA. Hermano Ele + Ran-
king Soldiers.Este artista español
leva moitos anos nos escenarios
como parte da formación de hip-
hop-ragga La Puta Opepé. Agora pre-
senta en xira o seu primeiro disco en
solitario  Malo hasta el hueso, acom-

pañados nesta noite pola  banda ca-
talana Ranking Soldiers. Entradas de
12 a 10 euros. O xoves 29, ás 21:30,
na Sala NASA.
¬TEATRO. A estratexia da aves-

truz. Obra de Pedro Fresneda,
da compañía Teatro Ensalle. O
venres 30 e sábado 31, ás 21:00, 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. Últimas funcións: xo-
ves 29, ás 11:00, en funcións escola-
res, e o venres 30 e sábado 31 de xa-
neiro, ás 20:30.  No Salón Teatro.
¬TEATRO. Tristán, cara de can.
A Compañía do Elefante Ele-
gante presenta este espectáculo
cunha traballada técnica que lem-
bra ao estilo dos debuxos anima-
dos.O sábado 31 e domingo 1, ás
12:00, 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
¬CINE.I Festival de Curtame-
traxes de Bueu 2008. Proxec-
ción das curtametraxes que partici-
paron na primeira edición do Festi-
val Internacional de Curtametraxes
de Bueu do 2008. O xoves 29, ás
18:30, no Punto Xove da Concellería
de Xuventude.
¬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 gráfica 1933-1973. A ex-
posición pretende, a través dun dis-
curso estético contextualizado po-
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A estratexia da avestruz, de Teatro Ensalle.

A exposición organizada pola Connselle-

ría de Cultura, Nazón de Breogán
continúa a súa singladura polos concellos

galegos, nestes días por Silleda. 

II Premio de Poesía María Mariño
A Asociación “Teenses pola igualdade” de Teo
(A Coruña), convoca este II Premio de poesía
María Mariño, con estas bases:

1º.- Poderán participar todas as persoas poe-
tas maiores de idade que o desexen calquera
que sexa a súa nacionalidade sempre que o
seu traballo veña escrito en galego.

2º.- Os poemas que se presenten terán que ser
orinxinais, inéditos e non presentados noutros
concursos,  sendo libres o tema e maila forma.

3º.- II Premio María Mariño de Poesía estará
dotado cun: Primeiro Premio de 500 Euros e
un  Segundo Premio de 300 Euros.

4º.- Cada concursante participará cun só po-
ema, que non deberá exceder dos cen versos
mecanografados a dobre espazo en formato
DIN-A4, por unha soa cara e por quintuplicado.

5º.- Os poemas deberanse presentar baixo
lema, indicando no sobre: "Para o III Premio
de posesía María Mariño” . No interior do so-
bre que conteña o traballo, achegaráse en  so-
bre aparte, pechado e lacrado cos seguintes
datos: o nome, apelidos, carnet de identidade,
enderezo e teléfono, da persoa autora do tra-
ballo así coma un resumo dos seus datos bio-
gráficos que non deberá exceder das 15 liñas.

6º.- O Xurado cualificador estará integrado
por cinco personalidades das letras e da cultura
galegas actuando como secretario/a con voz e
sin voto unha persoa, proposta pola directiva
da Asociación. O fallo do Xurado será inapela-
ble. A composición do Xurado así como o
nome dos galardonados darase a coñecer a
través dos medios de comunicación. Aos pre-
miados comunicaráselles directamente. 

7º.- A entrega dos Premios terán lugar nun
acto poético en dia a sinalar dentro da Semana
das Letras Galegas 2009.

8º.-O prazo improrrogable  presentación
dos traballos rematará as 12 horas do 16 de
abrildo 2009.
9º.-  Os poemas remitiranse a:

Asociación Teenses Pola Igualdade
Escola de Vilanova, 1º andar. 
Recesende 15895-TEO - (A Coruña)
10º.- Os traballos gañadores quedarán en

poder da Asociación Teenses Pola Igualdade
que se reserva os dereitos sobre o mesmo; os
traballos presentados non premiados, deberán
ser retirados polos autores previo identifica-
ción, no prazo de dous meses dende a entrega
do Premio, transcurrido dito prazo procederáse
a súa destrucción.

10º.-A participación neste concurso implica
a total aceptación das presentes Bases. Tódalas

incidencias non previstas nas mesmas serán re-
soltas pola Directiva da Asociación ou polo Xu-
rado cando este quede constituido.

A Librería ABRAXAS de Santiago de Com-
postela patrocina a presente edición do II Pre-
mio de Poesía Maria Mariño.

Cursos de cociña  e de cata de viños
Caixanova convoca unha serie de novos cursos
de cociña e de cata de viños para a tempada de
inverno 2009. As actividades desenvolveranse
na aula de Cociña da entidade financeira en
Vigo durante os meses de febreiro e marzo. En
total, están previstos dezaseis seminarios de
cociña e catro de cata de viños.

Nesta oferta combínanse os cursos prácti-
cos, nos que o alumno realiza todo o proceso
da elaboración dos pratos, con outros demos-
trativos, nos que Xosé Torres Cannas, desta-
cado restaurador, ensinará os seus coñece-
mentos aos alumnos. Así mesmo, dado o inte-
rese que suscita a cultura do viño, organízanse
varios cursos de cata de viños que serán impar-
tidos polo catador Xoán Cannas.

Os seminarios prácticos, que correrán a
cargo de Marián Rodríguez Piñeiro, Juana Por-
tela Martínez e Dores López Pandiella, aborda-
rán temas como: “Cociña vexetariana”, “Cociña
exótica”, “Ensaladas e arroces”, “Cociña básica
de iniciación”, “Cociña para nenos”, “Cociña de
entroido”, “Cociña de reciclaxe”, “Pratos de in-
verno”, “Pratos e sobremesas de raíz galega”,
“Sabores frescos e exóticos” e “Pratos para no-
vatos gourmets”. Xosé Torres Cannas, pola súa
banda, encargarase dos cursos “Cociñando
carnes” e “Cociñando peixes”.

Oprazo de matrículaabreuse o luns 19 de
xaneiro entodas as sucursais de Caixanova.

Concurso de fotografía Xurxo Lobato
A Asociación de Antigos Alumnos do Instituto
de Monelos (A Coruña) convoca unha nova
edición do concurso de fotografía Xurxo   Lo-
bato, dirixido especialmente a alumnos e
alumnas de ensino   secundariode Galiza.

As características técnicas do certame son a
temática libre, as fotografías poden presen-
tarse en branco/negro  ou cor e un máximo de
tres fotos por participante. O tamaño da  obra
axustarase a 18 x 24 centímetros e ofrécense
tres  posibilidades (soporte papel, por correo
electrónico a  fotomonelos@gmail.com e de te-
léfonos móbiles. A data de   entrega ten que ser
antes do 15 de abril de 2009.

No tocante á presentación, os autores debe-
rán de elixir un  pseudónimo e escribilo por de-
trás de cada foto xunto co seu  título, sobre
unha etiqueta adhesiva. Introducir nun sobre
pequeno  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.

¬ CONVOCATORIAS

A escritora María Mariño.
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¬MÚSICA. Elodio y Los Seres
Queridos. A formación de Ellio
dos Santos actúa este xoves 29, ás
22:00, en La Casa de Arriba.
¬MÚSICA. Evangelista + Sir Ri-
chard Bishop + Ches Smith. A
californiana Carla Bozulich (Evan-
gelista) executa con intensidade e
paixón o día a día, os seus recunchos
máis escuros... con aires barrocos.
Doutra banda a maneira de tocar a
guitarra de Sir Richard Bishopcon-
vértese nunha experiencia mística.
O domingo 1, ás 21:00, entrada a 12
euros,no MARCO.

VILAGARCÍA DE AROUSA
¬TEATRO. Ados@dos. Obra da
compañía Uroc Teatro, interpre-
tada por Juan Margallo e Petra
Martínez. O sábado 31, ás 21:00,
no Auditorio.

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

brators.  Considerados xunto a
Exploited e GBH como os máximos
representantes da explosión punk
inglesa de finais dos 70, UK Subs es-
tán en xira por España. De telonei-

ros, The Vibrators, cuarteto inglés
con tendencias máis dirixidas ao
rock and roll. Este venres 30,  ás
22:30,entradas a 18 ou 15 euros,en
La Fábrica de Chocolate.  
¬MÚSICA. Hermano Ele + Ran-
king Soldiers.Este artista espa-
ñol leva moitos anos nos escenarios
como parte da formación de hip-
hop-ragga La Puta Opepé. Agora
presenta en xira o seu primeiro
disco en solitario  Malo hasta el
hueso, acompañados nesta noite
pola  banda catalana Ranking Sol-
diers. O  venres 30,  ás 00:00, en La
Iguana Club . 
¬MÚSICA. O Sonoro Maxín. A
banda ourensana de fusión pre-
senta o seu novo disco Tal cual. O
sábado 31, ás 00:00, na Iguana Club.
¬MÚSICA. Pelle Carlberg +
Evripides and his Trage-
dies. Carlberg é un músico e can-
tante sueco, e Evrípides un tecla-
dista grego, ambos afincados por
España. Estarán este sábado 31,
ás 21:30, entradas de 10 a 8 euros,
na Sala Mondo.

los referentes históricos contempo-
ráneos ao autor,dar a coñecer a
ollada particular do escritor, a súa
personalidade, querenzas e actitu-
des. Até o 15 de marzo , no Verbum,
Casa das Palabras.
¬EXPO. Tatiana Medal. A artista
comeza a súa carreira artística nos
anos 90, á vez que se forma na facul-
tade de Belas Artes de Pontevedra.
Até o 15 de febreiro, na Sala de expo-
sicións de Caixanova.
¬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. Ha-
berá visitas guiadas pola exposi-
ción, e tamén pola cidade de Vigo
(desde o 9 de xaneiro) a cargo
dunha monitora especializada, po-
los lugares chave do pintor na ci-
dade. Até o 22 de febreiro, no Mu-
seo Municipal Quiñones de León.
¬EXPO. Scriptorium Verbum-

diense. Mostra do laborioso pro-
ceso de creación dun códice, e  a
importancia que tivo Galicia neste
campo. Até  xuño do 2009, no mu-
seo Verbum, Casa das Palabras.
¬MÚSICA.Meu.  Presentan o seu
disco titulado Did You Hear? des-
pois do recoñecemento acadado
con What´s up? . O grupo, contra o
que podan suxerir estes títulos, é
d’A Coruña. Entradas a 3 euros. O
xoves 29,  ás 22:30,entradas a 3 eu-
ros, en La Fábrica de Chocolate.
¬MÚSICA. Miki Nervio & The
Bluesmakers. Actuación este
mércores 28, ás 22:00, en  La Casa
de Arriba. O venres 30, á mesma
hora, farao a formación de blues
galega Bukowski Trio?.
¬MÚSICA. Real Filarmónica
de Galicia  Nesta ocasión, a for-
mación musical estará dirixida polo
director Pablo Gonzáleze contará
coa presenza da violinista Viviane
Hagner. O venres 30, ás 20:30,no
Teatro-Sala de Concertos Centro Cul-
tural Caixanova.
¬MÚSICA. UK Subs + The Vi-
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Anuncios de balde. 
Poden facelos chegar a:

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05
Fax:  986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com . 
Poden adxuntar unha foto.

Prégase avisar da desactualización

dos anuncios. 
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UK Subs son uns veteranos do punk
inglés de finais dos 70, que aínda colean
no mundo musical, como se pode com-
probar este venres nunha sala viguesa.

A cantante californiana Carla Bozulich.

CASAS

� Traspásase Café no centro de
Gondomar en pleno funciona-
mento. 
Tel: 635626113, chamar de mañá.

�  En Ribadeo, véndese aparta-
mento2 cuartos, garaxe e rocho. 54
m2. Con calefacción eléctrica, mo-
bles de madeira maciza e roupeiros
encaixados. Situado na zona do Par-
que de San Francisco. Estado impe-
cábel. Prezo 97.500 euros. Teléfono
672434757.

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

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

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

� Aluga-se casa con horta en
Loiba, Ortigueira. Incluso fins de se-
mana. Telf:  982501784, 625722060.

� Asturias. Tapia de Casariego.
Alugo casa nova de campo con xar-
dín, asador, horta, cenador. Preto de

praia e montaña. Zona moi tran-
quila. Fins de semana de venres a
domingo por 110 euros para todos.
Tel.: 667 293 752.

� Gustaríache ter un alberguetu-
rístico na derradeira etapa do Ca-
miño de Santiago”?. Conxunto his-
tórico en pedra 600 metros. Finca
2.000 metros. Semirrestaurado. In-
formación en Telf.: 609 641 720. Is-
mael Pardo.

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

�  Casa para aluguer de fin de se-
mana ou vacacions, situada á beira
do rio Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63

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

VARIOS

� Clases de Xadrez. O Club Xadrez
Algalia imparte clases de xadrez de
niveis iniciación e avanzado nos
Centros Socioculturais Cidade Vella
e Aurelio Aguirre en Santiago de
Compostela. Máis información nos
teléfonos: 664 387 133 e 981 93 82
63

�Ofréceseelectricista, fontaneiro.
Responsable e con rapidez. Telf.:
608527989

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

� Ten vostede unha empresa que
quere dar coñecer ao mundo en-
teiro? Quere ter unha páxina pro-
pia? Especialista en deseño ofrécese
para confeccionar páxinas web a bo
prezo. Tel:  695 921 704.

� Busco rapaza entre 30/40 anos
que viva en Galiza e fale galego para
relación de parella. Prometo hones-
tidade e sinceridade. 
pedrolopez_35@yahoo.es

� Vendo cueiros lavabeis de se-
gunda mao a bó prezo. Aforram lixo
e dinheiro. Tel.: 656 321 305

� Licenciado en Xeografía e Histo-
ria imparte clases particulares a do-

micilio en Santiago  e cercanías.To-
das as materias de letras. Telf: 687
5811 37

�  Vendo moble cama de 90, con ar-
marios, estantes e mesa extraíble
debaixo. Tfs: 986417582 e
669903948

� Facemos traballos en pedra: es-
cultura, artesanía, construción, re-
formas, restauración.
Teléfono: 698 163 989

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

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

� Fanse traballos sobre apelidos
dos galegos/as censados en Galicia
dende o 2001 de todos os concellos.
Xabier: 664754764 de 18 a
20:00.Mail: gallaecia2008 @hot-
mail.com

� Ofrécese rapaza para coidar
anciáns e nenos. Con expe-
riencia e  título. Polas mañás e
fins de semana. En Santiago e
comarca. Tel: 617 407 697.

�  Véndense móbeis e maquina-
ria de café en bo estado (só tres
anos de uso). Telf: 986438339

MúSICA

� Vendo saxofón alto Yamaha
YAS275, perfecto estado. Inclue ma-
letín con interior acolchado. O mo-
tivo da venta é que vou mercar ou-
tro, o estado é perfecto. O prezo son
700 € (negociables).
Contacto no 675.223.59. Mail:  ru-
bentroitinho@hotmail.com

�  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

� Compro calquera material rela-
cionado con "Fuxan os Ventos". 
Telf: 981 35 09 52.  A partir de 21.00
horas (Uxío).

¬ ANUNCIOS DE BALDE

�Poña aquí GRATISo seu
anuncio, facendoo 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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este depurado exercicio de estilo
no que, a base de historias entre-
cruzadas, mestura drama ro-
mántico e ambientes con aroma
a xénero noir. Limi é unha taxista
que busca desesperadamente o
seu prometido desaparecido
cando seus pais cancelaron a
voda; Qiu Shuitian e Qiu Huogui
son dous buscavidas que che-
gan á gran cidade con obxectivos
ben distintos, un busca cartos, o
outro, o amor da súa vida; Feifei
é unha ionqui en rehabilitación
que busca a luz ao final do túnel
coa axuda dun amante reacio.
Todos procuran redención e to-
dos acabarán confluíndo cando
unha investigación policial por
un turbio asunto relacionado co
tráfico de drogas enrede as súas
existencias. �

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.

Valkiria
Dirixe: Bryan Singer.
Intérpretes: Tom Cruise,
Carice Van Houten.
Bélica. EE UU, 2008

O agardado reencontro entre
Singer e o guionista dos seus pri-
meiros filmes –Sospeitosos habi-
tuais, especialmente– toma a
forma deste ambicioso thriller
bélico sobre a conspiración da
aristocracia militar prusiana
para acabar con Adolf Hitler
cando o poderío bélico do Reich
comezaba a declinar. O filme su-
pón tamén a grande aposta de
Cruise para volver ao primeiro
plano do estrelato hollywoo-
diano. Hai que lembrar que leva
xa uns anos protagonizando
máis titulares polas súas curiosas
crenzas místicas que polos pa-
peis protagonistas en grandes
producións. Non é a primeira
vez que o cinema se achega ao
famoso complot, iso si, até agora
a gran pantalla sem-
pre abordara
o asunto

tros recoñecíbeis do novo estilo
e rebaixando o ton de incorrec-
ción política para incrementar o
público obxectivo. Pois iso, mal
exemplo.

A ecuación
do amor e da morte
Dirixe: Cao Baoping.
Intérpretes: Xun Zhou,
Chao Deng.
Drama. China, 2008

O chinés Baoping –os expertos
en xenealoxías orientais sitúano
nun chanzo intermedio entre a
chamada Quinta Xeración, a dos
Yimou, Kaige e compañía, e a
Sexta, a do máis minoritario Jia
Zhangke– obtivo o Premio Alta-
dis aos Novos Directores no úl-
timo Festival de Donostia con

como subtrama dentro de argu-
mentos máis amplos, normal-
mente centrados no carismático
Rommel, a única excepción é,
quizais, Sucedeu o 20 de xullo,
dirixida por Georg Wilhelm
Pabst en 1955 co tamén director
Bernard Wicki –A ponte– inter-
pretando o coronel Von Stauf-
fenberg, dispoñíbel en DVDgra-
zas á edición de Divisa. A TV xer-
mana si conta cun amplo catá-
logo de producións centradas na
figura do coronel torto e a fallida
conspiración.

A dúbida
Dirixe: John Patrick Shanley.
Intérpretes: Meryl Streep,
Philip Seymour Hoffman.
Drama. EE UU, 2008

N’ A calumnia,o clásico de Wi-
lliam Wyler sobre guión de Li-
llian Hellmann, a crueldade in-
fantil quedaba retratada a través
da maliciosa alumna que se-
mentaba a dúbida sobre a con-
duta sexual de Audrey Hepburn
e Shirley McLaine. Nesta oca-
sión é unha estrita monxa, Meryl
Streep, a que cuestiona a con-

duta do novo párroco do seu
colexio, un Hoffman con

sotana que chega con no-
vos aires de cambio a un
tradicional colexio reli-
xioso do Bronx en plena

efervescencia do move-
mento polos dereitos civís na

Nova York dos primeiros 60.
No medio dos dous o primeiro
alumno afroamericano do cen-
tro como presunto obxecto de

desexo do aggiornadosacer-
dote. Shanley adapta o

Xosé Valiñas

seu propio texto teatral para este
duelo interpretativo de altura.
Cambio de rexistro notábel por
parte de Shanley que só contaba
cun filme previo como director,
aquel Joe contra o volcán de
principios dos 90 no que Tom
Hanks e Meg Ryan se postula-
ban como reis da comedia ro-
mántica.

Cuscús
Dirixe: Abdel Kechiche.
Intérpretes: Habib Boufares,
Marzouk Bouraouïa.
Drama. Francia, 2007

O tuniciano Abdel Kechiche é
practicamente un descoñecido
para o público estatal, todo o
contrario do que acontece no
seu país de adopción, Francia,
onde xa é toda unha institución.
O seu primeiro filme, La Faute à
Voltaire, chamou a atención, o
segundo L'esquive, unha viaxe
ás banlieuesparisinas en clave
de drama de adolescentes deulle
o césarao mellor filme e ao me-
llor director no 2004, o ano pa-
sado repetiu dobrete e engadiu o
césarao mellor guión con este
seu terceiro filme, outro drama
de superación ambientado na
Francia multicultural da inmi-
gración norteafricana. Unha fa-
milia de inmigrantes magrebís,
de pais separados con fillos e fi-
llastros, xunta forzas ante a nece-
sidade económica. O pai, ao que
acaban de botar do estaleiro no
que traballaba, decide transfor-
mar un vello barco en restau-
rante especializado no cuscús
con peixe que prepara a súa ex
muller. No Festival de Venecia
do 2007 gañou o Gran premio do
Xurado, o FIPRESCI e o premio á
mellor actriz revelación.

Mal exemplo
Dirixe: David Wain.
Intérpretes: Paul Rudd,
Seann William Scott.
Comedia. EE UU, 2008 

Dous comerciais dunha compa-
ñía de bebidas enerxéticas, Paul
SupersaídosRudd e Seann Wi-
lliam American PieScott, teñen
un aparatoso accidente co coche
da empresa e o xuíz condénaos a
facer servizos para a comuni-
dade atendendo menores confli-
tivos. A premisa xa non pinta de-
masiado ben; se aínda por riba
dirixe un tipo que conta no seu
currículo con títulos como Os
dez tolos mandamentos nin-
guén debería levar as mans á ca-
beza polo desastre final. Un in-
tento de emular os éxitos da
nova comedia paifoca ao estilo
de Judd Apatow reciclando ros-

Tom Cruise [á esquerda] e Bill Nighy nun intre de Valkiria.

Christopher Mintz-Plasse[á esquerda] e Paul Rudd[ao carón] en Mal exemplo.

Farida Benkhetache e Habib Boufares en Cuscús.

SA
M

 U
R

D
A

N
K

Xun Zhou é unha das protagonistas de A ecuación do amor e da morte.

Meryl Streep
en A dúbida.
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CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

Robert James Fischer naceu en Chicago o 9 de marzo de 1943, e desde moi neno
sentíu unha paixón polo xadrez que encheu a súa vida e o levou de torneo en torneo
ata proclamarse campión do mundo nun match moi politizado en plena guerra fría
en 1972 contra Boris Spasski no que desbaratou a hexemónica superioridade sovié-
tica e se convirteu en heroe nacional nos Estados Unidos. Despois retirouse do xa-
drez ata que en 1992 violou unha resolución da ONU ao se enfrontar de novo con
Spasski nun encontro de exhibición en Montenegro. Cuspeu sobre a prohibición da
ONU e xogou e gañou o premio de 4 millóns de dólares. O goberno de EE.UU ditou
unha orde de busca e captura á CIA e ó FBI e Fischer convirteuse nun prófugo da xus-
tiza. Dixo que se alegraba dos atentados do 11-S e foi detido e encarcerado en Xa-
pón ata que Islandia lle ofreceu a nacionalidade e unha nova vida ata a súa morte en
Reykjavík o 17 de xaneiro de 2008.

Leletier Martner, Robert
Fischer, Robert James

Leipzig ol (Men) qual-D (8) 24.10.1960.
E70: Defensa india de rei.
Dotado dunha intelixencia cun coefi-
ciente de 184, un dos maiores da historia,
pero encapsulada neste xogo de trebe-
llos, a personalidade de Bobby Fischer foi
moi controvertida polo seu indomábel
carácter e as súas radicais opinións. Pero
vaiamos alí onde o consenso é total: o seu
xogo é unha xoia da precisión, da beleza

da exactitude e da maxia da combina-
ción, e a recreación das súas partidas que-
dará para goce dos que aprecian o xadrez
mentras este xogo exista. 1.d4 Cf6 2.c4
g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 0-0 5.e5 tras un ata-
que tan directo as negras minan rapida-
mente o centro branco 5…Ce8 6.f4 d6
7.Ae3 c5 8.dxc5 Cc6 9.cxd6 exd6 10.Ce4
Af5 11.Cg3 Ae6 12.Cf3 Dc7 13.Db1
[13.Ad3 dxe5 14.f5 gxf5 15.Axf5 Td8-+]
13…dxe5-+ 14.f5 e4 15.fxe6? [15.Dxe4!?
daba esperanzas: 15…gxf5 16.Df4 Dxf4

17.Axf4=+] 15…exf3 16.gxf3 f5 17.f4
Cf6 18.Ae2 Tfe8 19.Rf2 Txe6 20.Te1
Tae8 21.Af3 Diagrama Fischer ve con cla-
ridade o difícil sacrificio que rematará a
partida en tres xogadas 21…Txe3
22.Txe3 Txe3 23.Rxe3 Dxf4!!+ [Se
24.Rxf4 Ah6! mate]0-1.

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

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:
1- Río que pasa por Monforte de Lemos. Estado e cidade mexicana,

situada no sur do país, e cuxo nome ven do vocábulo nativo “Huaxyá-

cac”. 2- Pasar progresivamente a un estado diferente, xeneralmente

máis avanzado. 3- “Daniel .......”, político do PP catalán, que presidiu en

2007-2008, sendo actualmente deputado no Parlament. Cidade italiana

cun importante porto, no mar Adriático. 4- Óso do pé. Transforma a fibra

téxtil en fío. 5- Pedra sacra ou consagrada. Primate da familia dos lemú-

ridos. 6- Sal do ácido cloroso. 7- Arribar a un lugar. Siglas do documen-

to de identidade español. 8- Narrador, xornalista e poeta norteamerica-

no, mestre do xénero de misterio, do que se veñen de cumplir 200 anos

do seu nacemento. Sacar punta. 9- Río que pasa por Caldas de Reis.

Aglomeración de coches que impide a normal circulación. 10- Que

corresponde a unha determinada demarcación espacial, sexa comarcal,

nacional ou doutro ámbito.11-Froita tropical, común nos nosos merca-

dos. O espello da alma, segundo din.

Verticais:
1- Recipientes tradicionais feitos de vimbios ou varas entretecidas, de

certa amplitude. Vulgar e popularmente, prostituta. 2-Tipo de gripe que

ía acabar coa humanidade (ou pouco menos) e da que ninguén se lem-

bra a estas alturas. Aliméntanse. 3- “Eu traio unha .......”, parte da canción

máis coñecida e interpretada polos galegos/as cando están de troula. 4-
Pronome persoal de 3ª persoa, masculino e plural. Interpreta un texto

escrito. Abreviatura do ácido ribonucleico. 5- Médico especialista no

aparato urinario e reproductor masculino. Dirixíame, desprazábame. 6-
Popular xogo de mesa. Espacio ben longo de tempo. Axudante técnico

sanitario. 7- Nese lugar. Territorio gobernado por certo cargo ou man-

datario, no mundo árabe. 8-Santo famoso pola súa paciencia. Antigo

nome da nota musical “Do”. Forzas Armadas Revolucionarias de Colom-

bia. 9- Ausencia ou diminución do desexo sexual. 10- Proceso patoló-

xico que deteriora os dentes. Sustancia brillante de reflexos iridescentes,

presente na súa forma natural en certas cunchas. 11- Melodía acom-

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

ca. Un dos nomes populares do órgano sexual masculino.

De heroe a vilán.

SOLUCIONS

Crucigrama

Horizontais:
1-Cabe.Oaxaca.2-Evolucionar.3-Sirera.Bari.4-
Tarso.E.Fía.5-Ara.Lémure.6-S.Clorito.P.7-Che-
gar.DNI.8-Poe.O.Afiar.9-Umia.Atasco.10-Territo-
rial.11-Ananás.Cara.

Verticais:
1-Cestas.Puta.2-Aviar.Comen.3-Borracheira.4-
Eles.Lé.ARN.5-Urólogo.Ía.6-Oca.Era.ATS.7-
Aí.Emirato.8-Xob.Ut.FARC.9-Anafrodisia.10-Ca-
rie.Nácar.11-Aria.Pirola.ldana.Oc.Ira.Iodato.Oa-
sis.Oían.

Autodefinido

Horizontais:Calcapapeis.Orla.Avindo.Ni.Retor-

tas.Semana.Ar.I.Item.Cítara.Desexa.Aba.É.Ilus-

trado.Radar.Aí.Id.Aio.Alfaiar.Agrario.

Verticais:Consideraa.Ariete.AIG.Ll.Mesidor.CA-

ramela.A.A.En.Xurar.Patacas.Li.Avó.I.Tafo.Pirata-

ría.Entraba.Ía.Ida.Radial.Sosia.Odre.

AUTODEFINIDO
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Alberte Rivero
A aldea de Couso Galán leva
aberta ao turismo seis meses,
pero oito anos antes foi cando
José María Galán, calagurritano
de nacemento, decidiu iniciar a
compra desta lugar do concello
de Sarreaus, para rehabilitalo e
destinalo a turismo. Foi necesa-
rio un investimento económico
importante, superior aos seis
millóns de euros, e a paciencia
necesaria para atopar os pro-
pietarios das quince casas e te-
rreos anexos. O minifundio e a
emigración fixo que tivese que
procurar os donos por toda Es-
paña e países como Venezuela,
Holanda e Arxentina.  Agora,
este lugar de descanso, a carón
do nacemento do Limia, conta
cunha concesión de caza de se-
tecentas cincuenta hectáreas
arredor da aldea, unha aldea de
debuxos animados que, tanto
nas casas coma nos palleiros ou
nos muiños, conserva as viven-
zas do rural. 

Relaxado e acompañado da
familia, José María Galán re-
xenta, administra e disfruta
deste presente, que naceu
dunha arroutada no 2001,
cando dixo “vouno comprar e
arranxalo”, embelesado polo
lugar, na compaña do ouren-
sán Miguel Anxo Rodríguez, xa
falecido, cuxo recordo aínda
sementa de tristura o rostro de
José María. O proxecto non re-
matou e agora ampliaráo coa

Federico Cocho

N on son o seu amigo. Nunca
tiven oportunidade de fa-

lar con ela ou de entrevistala.
Ben que me gustaría, pero non
tocaba. Non fun dos escollidos
para predicar a boa nova da cul-
tura galega alén deste encabro-
nado Atlántico, principio e fin
das cousas, mar divino, que diría
o amigo Bernardino Graña.

Tampouco coñezo os “in-
tríngulis” domésticos que a leva-
ron a caer en desgraza na súa
propia formación política, ata o
punto de que non volverá ser de-
putada. Supoño que o morto do
Gaiás saíulle no camiño para a
prender polo pescozo e afogala. 

Talvez os fados empurrárona
cara á súa mala hora desde o pri-
meiro día, cando lle empezaron
a caer tremendos paus desde
dentro e desde fóra, coma se ela
fose a responsable daquel des-
propósito fraga-perezvareliano.

Eu tíñalle simpatía. Visuali-
zaba nela unha fermosa co-
rrente de aire fresco para a nosa
cultura. Un potente revulsivo
para esquecer a política-trapa-
llada do seu predecesor pepeiro
na consellería. Unha intención
por facer, por primeira vez, polí-
tica cultural seria para un país en
precario cunha enorme capaci-
dade autodestrutiva. A súa pre-
senza no Goberno galego era un
bálsamo logo de tantos anos
aturando xentes que confun-
dían unha Consellería de Cul-
tura cunha axencia de contratar
orquestras para o verán.

Carezo de datos de abondo
para avaliar o seu percorrido
xestor, pero sinto que Ánxela,
Ánxela Bugallo, se vaia en silen-
cio, entre tantos silencios, e que
se evapore a a súa palabra doce e
sólida. Mágoa. �

ÁNXELA

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A. PPrreessiiddeennttee:: Miguel Barros Puente. DDiirreeccttoorr:: Manuel Veiga Taboada

RReeddaacccciióónn  VVIIGGOO:: Príncipe 24, 1º- 36202. Teléfono 986 222 405. Fax 986 223 101. info@anosaterra.com diariodixital@anosaterra.com

DDeelleeggaacciióónn  SSAANNTTIIAAGGOO:: Laverde Ruiz 6, baixo. 15702. Teléfono 981569 229. 

AAddmmiinniissttrraacciióónn,,  ssuubbssccrriicciióónnss,,  ppuubblliicciiddaaddee  ee  EEddiittoorriiaall:: Príncipe 22, baixo, 36202 VIGO. Teléfono 986 433 830                                                 DDiiaarriioo  ddiixxiittaall:: www.anosaterra.com

Xan Carballa

Se Zapatero chega a sa-
ber de meteoroloxía, alá
polo mes de outubro te-

ría dito que o que sucedeu
con Merry Linch e Lehman
Brothers era unha verdadeira
cicloxénese explosiva, e salva-

ríase de ser chamado troleiro
por Raxoi and co. por non fa-
lar da crise. O palabrón cientí-
fico surxiu a pasada fin se se-

mana, cando unha furiosa ga-
lerna se abatía sobre o país,
destrozando infraestruturas e
volvendo por uns días a boa
parte da poboación aos tem-
pos do candil. Cantos enten-
derían, por fin!, a canción de
peche do Luar. “Prende o

candil, Marica chus-chus”, te-
rían que cantar, botando man
dos vellos candelabros e arre-
pentíndose de non ter a man
as candeas que, non tantos
anos atrás, non faltaban en
casa ningunha. As de boa fa-
milia e as outras.�

1.344
anosaterra

CICLOXÉNESE
EXPLOSIVA

A fascinación por un aldea ourensá, envolveu nun traballo sen fin a este rioxano, que primeiro comprou e logo
reformou o lugar de Couso, en Sarreaus. Dende o pasado xullo oferta catorce casas de turismo rural nunha aldea
perfecta, de conto, a carón do nacemento do Limia. Para José María Galán é máis que todo iso, un soño
cumprido, ao que se enfrentou el só e a súa familia, sen ningún tipo de axudas.

8 400021 303104
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construción, nas aforas da al-
dea, dunha carpa para celebra-
cións e un spa.
UUnn  iinnvveerrnnoo  dduurroo  ppaarraa  vviivviirr
nnuunnhhaa  aallddeeaa??
Din que non o houbo tan duro
nos últimos vinte anos, esta se-
mana toda con neve. É a ter-
ceira vez no inverno e antes xa
tivemos días de moito xeo,
pero a aldea totalmente ne-
vada esta preciosa.
OO  mmááiiss  ddiiffíícciill  ddoo  pprroocceessoo??
Foi cando me atopei só, morreu

o meu socio e tívenme que en-
frontar sen o apoio de ninguén
a un investimento forte, nunha
terra que non coñecía e sen sa-
ber dos intrumentos burocráti-
cos necesarios para acudir á ad-
ministración.
NNoonn  ttiivvoo  aaxxuuddaass  ppaarraa  rreeccuuppee--
rraarr  CCoouussoo??
Estamos algo doidos, hai quen
di que recibimos o sesenta por
cento, pero o certo é que nin-
gunha administración aportou
un can. Non tivemos nin axudas

económicas nin morais, arri-
mando o ombro. Agardamos
agora da Xunta unha contribu-
ción para este proxecto, como fi-
xeron con outros no pasado.
FFooii  nneecceessaarriioo  uunn  iinnvveessttiimmeennttoo
iimmppoorrttaannttee??
Nunca quixen dar cifras. Hai
quen di que andou polos seis
millóns de euros e, máis ou me-
nos, andaría arredor desa cifra.
Agora estamos investindo outro
millón na construción do spa e
da carpa para celebracións. Só
agardamos que veñan os turis-
tas como fan as fins de semana.
AArrrreeppeennttiiddoo  ddoo  ppaassoo  ddaaddoo??
Por momentos vénchese a
moral abaixo, ao ver que esta-
mos a nosa familia sós e nin-
guén nos bota, nin nos botou
unha man. É moi grande o sa-
crificio, pero espero que teña-
mos algún día a recompensa e
que a xente saiba aprezar o que
levamos feito. Tivemos mo-
mentos moi moi duros.
AAggoorraa  aaffrroonnttaa  mmááiiss  pprrooxxeeccttooss
ddee  ffuuttuurroo  nnaa  aallddeeaa??
A reforma do lugar está aca-
bada, pero temos que darlle
máis servizos para atraer o tu-
rista. Todos os recén casados do
entorno veñen facer fotos a
Couso, por iso decidimos cons-
truir unha carpa para facer vo-
das, comuñóns e outro tipo de
festas. O spa tamén ofrecerá ou-
tras posibilidades, porque é es-
pecialmente agradecido en días
de inverno coma estes.�

José Mª Galán, restaurador da aldea de Couso

‘A reforma está acabada pero imos facer un spa’

’’Visualizaba nela unha
fermosa corrente de aire

fresco para
a nosa
cultura” 
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