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En abril de 2008 as familias dos
defuntos que empregaron a sala de velacións número dous
da empresa funeraria Vigo Memorial estiveron sometidas á
posibilidade de vídeo vixilancia mediante cámara oculta
mentres se despedían dos seus
seres queridos. O dispositivo
instalouno un detective privado con autorización da empresa pero sen llo comunicar aos
empregados nin a clientela. O
obxectivo declarado pola empresa nun xuízo era vixiar a dúas limpadoras, mais non consta que estivese a salvo a intimidade do resto das persoas.
No xuízo polo despedimento
das dúas limpadoras vixiadas
mediante cámara oculta, a empresa asegurou que o dispositivo só funcionaba cando non había velorio, mais non explicou
como. Ao parecer, tratábase
dun aparello de gravación e descoñécese como discriminaba os
momentos nos que había velorio das horas nas que se procedía á limpeza. Os representantes
legais das despedidas valoran a
posibilidade de informar á
Axencia de Protección de Datos
por se existe material sensíbel
que poida violar o dereito á intimidade tanto dos empregados
de Vigo Memorial como da
clientela desta funeraria. A lexis-

’’

Violaranosaintimidade
é unha falta de gusto
e de educación”
Filla dun dos falecidos velados
na Sala Nº 2.

lación laboral, indicou o avogado de CCOO, obriga a avisar aos
delegados sindicais da colocación destes aparellos.
A pesar de reiterados intentos, A Nosa Terra non conseguiu que o director de Vigo
Memorial, Marcos Carrera, explicase a postura desta empresa permitindo a instalación
dunha cámara de vídeo oculta
nun lugar como un velorio.
Na primavera de 2008 a
compañía que ten contratado o
servizo de limpeza deste tanatorio despediu a dúas empregadas súas por coller as magdalenas que non se consumen nas
salas de velorio de Vigo Memorial. Para iso, presentou no xulgado unha proba videográfica
obtida mediante a colocación
dunha cámara oculta na sala de
velorio número dous. Unha das
limpadoras explicou que coller
a bolaría que sobraba era unha
práctica habitual de todos os
empregados consensuada coa
dirección anterior e non revo-
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cada pola actual. “Quedáramos
en coller as magdalenas que sobraban cando remataba o velorio e eran para todo o persoal”,
dixo a traballadora, que sospeita que “ían directamente a despedirnos a nós e usaron o vídeo
para non ter que pagarnos a indemnización; eu levaba seis
anos na empresa”. O xuízo polo
despedimento celebrouse a finais de xaneiro e agárdase unha
sentenza inminente.

DEREITO Á INTIMIDADE. A filla dun
dos falecidos a principios de
abril de 2008 que foi velado na
sala número dous de Vigo Memorial manifestou que ninguén
a avisara de que había unha cámara oculta. “Se me piden autorización, diría que non me gustaría nuns momentos de dolor
como eses”. Esta persoa sinalou
que sería unha “falta de gusto,
de educación” violar o seu dereito á intimidade.
Desde hai varios anos, Vigo
Memorial conta con cámaras
de vixilancia no exterior do recinto. Tal e como marca a lexislación de protección de datos,
está sinalizada a súa presenza,
así como a información relativa ao acceso aos ficheiros de vídeo obtidos do seu uso. Os carteis que indican a existencia de
cámaras colocáronse o 14 de
novembro de 2008.G

e o PP gañase as eleccións
á Xunta e puidese gobernar, nada sería igual que na
Época Fraga. O que entraría de
cheo en Galicia é a longuísima
sombra de Federico Jiménez
Losantos que, desde a COPE, a
emisora da Igrexa Católica, se
parapeta no inmobilismo da
extrema dereita española e remite a Ángel Acebes.
Ese é o partido “renovado”
dun Alberto Núñez Feixóo sen
personalidade que, incapaz de
impulsar unha liña propia, se
dobrega aos postulados máis
rancios de Madrid. A entrevista
que o citado xornalista lle fai na
COPE (inserina no meu blog)
evidénciao.
Así as cousas, semella aínda
unha posibilidade moi afastada
que Galicia ou o Estado español
poidan dotarse dunha dereita
cívica, racional, moderna, liberada dos seus propios prexuízos
e dos da historia. O PP nin sequera foi capaz de condenar o
franquismo, de buscar un modelo propio lonxe das herdanzas da ditadura e, como se pode
ver en Madrid, está demasiado
ocupado en controlar, mesmo a
través de escoitas telefónicas, as
discrepancias internas. É o modelo de Esperanza Aguirre, o de
Acebes, o de Losantos e agora
tamén o de Feixóo. Ese Feixóo
que afirma sen rubor que suprimirá as galescolas (coma se as
galescolas non fosen unha opción de libre elección) é un
exemplo da intransixencia do
PP con respecto ao galego, intransixencia que nin sequera
Fraga foi quen de asumir no seu
día. O grave é que non é posible
o debate porque se cuestiona a
propia realidade, manipulada.
Agora, o PP en Galicia está
radicalizado, borrou calquera
inclinación galeguista, abandeira a galegofobia de Corina Porro, súmase á causa manipuladora de Galicia Bilingüe e preséntase como unha opción de
futuro desoladora. G

’’

Oqueentraríadecheo
en Galicia é a longuísima
sombra de Federico
Jiménez Losantos”
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Indignación con Unión-Fenosa. Os usuarios da compañia eléctrica que
practicamente monopoliza o subministro eléctrico en Galicia, están indignados co sistema de lectura estimada de contadores desde que se pasou ao
cobro mensual de recibos. Só se fai unha lectura e a outra calcúlase pola estadística de meses anteriores. O resultado son facturas disparatadas, máxime no momento en que se produce o impacto da supresión da tarifa nocturna. A situación súmase aos moitos días de demora e subministro entrecortado logo dos fortes temporais das pasadas semanas.G

DEBATE NA ESCOLA

O Tribunal Supremo contra o ensino á carta
A sentenza sobre Educación para a
cidadanía impide a anarquía que suporía
que os pais puidesen configurar as materias
que estudan os seus fillos
H.Vixande

A sentenza do Tribunal Supremo que avala o estudo de Educación para a cidadanía difundida a finais de xaneiro sinala que
non se pode obxectar o estudo
dos dereitos humanos e que a
materia é tan legal como no resto de Europa. O fallo en consecuencia impide que os pais podan configurar libremente os
seus fillos e desta forma evítase
que se produzan situacións
anárquicas como que houbese
tantas opcións que tecnicamente a organización da vida educativa dos colexios fose inviábel.
A sentenza impide que se
dea un panorama confuso no
que os pais escollan que contidos de Educación para a cidadanía estudan os seus fillos, en que
lingua o fan, que tipo de bioloxía
se imparte, darwinismo ou creacionismo, ou se hai aulas distintas para nenos que para nenas.
“Só falta que os pais decidan o
contido das materias!” exclama
o pedagogo e presidente do Seminario para a Educación pola
Paz, Manuel Dios.
Alén da cuestión de que é a
autoridade educativa a que debe definir o currículo escolar, o
establecemento de limites á
hora dos pais decidir os estudos dos fillos débese tamén a
unha razón técnica: impedir o
colapso e a anarquía na educación. “O Supremo xa dixo en
varias sentenzas que non cabe
educación á carta”, sinala o ensinante e xurista Henrique del
Bosque Zapata.
Manuel Dios lembra que “foron os colexios do Opus Dei os
que máis promoveron a obxección a Educación para a cidadanía, os mesmos que separan os
nenos das nenas nas clases”.

’’

Omodelodeseparación
lingüística é máis caro e
introducir a posibilidade de
que os pais elixan á carta
é inviábel económica
e tecnicamente”
[Henrique del Bosque Zapata]
Xurista e ensinante.

’’

Oscentrosprivados
pretenden decidir
as materias que imparten
e o idioma nos que se dan
as clases nun modelo de
educación elitista e á carta”
[Manuel Dios]
Seminario para a Educación pola Paz.

Existen outras voces que tamén
reclaman o dereito dos pais a
elixir aspectos da educación.
Galiza Bilingüe esixe que os pais
decidan a lingua do ensino e
grupos integristas cristiáns pretenden que nas clases de bioloxía poda non estudarse a Teoría
da evolución das especies de
Charles Darwin, un dos pais da
ciencia moderna. “O problema
é que todas as materias teñen
rango sociolóxico, unhas son
obxecto de discusión e outras
non; critícase o galego no ensino
pero non o inglés”, engade o pedagogo e profesor universitario
Antón Costa Rico.

DEREITOAELEXIR.“Non son os pais
quen elixen o colexio, son os colexios os que elixen os >>>
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>>> alumnos”, indica Manuel
Dios para explicar que en realidade a obxección a Cidadanía
non é un dereito que se exerza.
“Os centros privados pretenden
decidir as materias que imparten e o idioma nos que se dan as
clases nun modelo de educación elitista e á carta no que introducen determinados mecanismos que non permiten a todos acudir a eses colexios”, sinala Manuel Dios.
Se non todos os pais poden
elixir escola –en moitas ocasións
porque se trata de centros de pago–, o dereito a decidir os contidos que estudan os nenos queda limitado ás posibilidades de
elección nos colexios públicos e
concertados, que están condicionados por restricións orzamentarias e da propia organización educativa. “O modelo de
separación lingüística é máis caro e introducir a posibilidade de
que os pais elixan á carta é inviábel económica e tecnicamente”,
insiste Henrique del Bosque.G

Da oposición conservadora ao ‘coro progre’
O pedagogo e profesor universitario Antón Costa Rico denunciou o
“ruído mediático” que se produciu
na polémica sobre a materia de
Educación para a cidadanía. Costa
sinala como promotores a “sectores
conservadores, pero non quero sumarme ao coro progreque emprega argumentos baratos”. Sinala que
“hai preocupacións que non son infundadas, hai crenzas íntimas e hai
que entender que lles resulte delicado abordar algunhas cuestións”.
Non significa que este pedagogo esté contra da Educación para a
cidadanía. “Nun Estado democrático é unha materia que debe figurar
no currículo educativo; é lexítimo
introducila no ensino e que sexa a
Administración quen fixe o contido,
hai base xurídica para isto”, insiste.
Antón Costa lembra que “a democracia outorga dereitos pero
tamén implica obrigas”. Neste sentido, a educación é un dereito pe-

’’

Oadoutrinamentononhai
que temelo porque non
funciona”
[Antón Costa Rico]
Pedagógo e profesor universitario.

’’

Tratandetaparaoposición
a que se constitúa unha
ética laica a partir da
declaración de dereitos
humanos porque a Igrexa
considérase a propietaria
do monopolio da ética”
[Antón Costa Rico]

ro tamén un deber. “O Estado ten
que garantir un horizonte de futuro para os nenos e iso pasa por ensinarlles a vivir nunha sociedade
complexa para que podan introducirse no territorio social”, sinala.
Entre os temores que inquietan
aos pais que cita Costa Rico está a
posibilidade de adoutrinamento
do alumnado, mais lembra que “na
última etapa do franquismo e na
transición foi cando máis antifranquismo houbo, iso que todos viñamos dunha educación franquista,
así que o adoutrinamento non hai
que temelo porque non funciona”.
Para Costa, parte importante dos
argumentos contra Educación para a cidadanía non son as auténticas razóns de fondo. “Tratan de tapar a oposición a que se constitúa
unha ética laica a partir da declaración de dereitos humanos porque
a Igrexa considérase a propietaria
do monopolio da ética”, conclúe.G
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COMICIOS AUTONÓMICOS

Eleccións,
onde?
Os cidadáns que habitan nos lugares
limítrofes con Galiza, de Asturias, Castela e
Portugal, non so descoñecen a data das
eleccións galegas, senón que na maioría dos
casos son incapaces de lembrar o nome do
presidente da Xunta ou de nomear os
candidatos. Para algúns, Manuel Fraga
aínda é o presidente galego
Carteis eleitorais do candidato popularcon Melgaço ao fondo, e [abaixo] Anxo Quintana nunha mobilización polo AVEen Lubián.
Alberte Rivero

O

que parecía normal
entre xente de a pé é
extensíbel no norte
de Portugal tamén a
xornalistas e políticos. Tarefa
imposíbel é atopar tanto en Vilanova de Cerveira coma en Valença ou Melgaço a algún cidadán que coñeza a data das eleccións galegas. A separación do
río Miño parece quilométrica
no coñecemento da realidade
da política de un e outro lugar.
Na parada de taxis da praza de
Deula Deu en Monção non hai
quen acerte que o un de marzo
hai eleccións na Galiza. Recoñece, a maioría deles, seguir
medios de comunicación galegos, en especial a TVG, e de maneira concreta o programa
Luar, polo que Xosé Ramón
Gaioso, posibelmente, sexa o
cidadán galego máis popular.
Non coñecen a data, pero son
personaxes familiares para os
nosos veciños os candidatos?
Tanto Alberte Núñez Feixóo, coma Anxo Quintana e, incluso, o
propio presidente, Emilio Pérez
Touriño, son uns perfectos descoñecidos. A carón do quiosque
da praza da República catro homes avalían a posibilidade de
que esteamos a falar de médicos
do centro de saúde, xa que na ac-

tualidade a metade do cadro de
persoal está conformado por
doutores galegos. Non embargante, coñecían a Manuel Fraga,
que aínda algúns portugueses sitúan á fronte do goberno galego.
Atopamos a Antonio Monteiro, que se di coñecedor da realidade política do outro lado
do Miño. Rotundo nos xestos e
nas palabras, descarta a posibilidade de que Manuel Fraga siga á fronte da Galiza “xa non goberna Fraga Iribarne, senon
que o fai o PS, non recordo o nome do Presidente e iso que estivo aquí hai un tempo”. Contodo, Monteiro non acerta coa
data das eleccións e moito menos co nomes dos candidatos.

’’

Osresponsábeis
das emisoras de radio
portuguesas, situadas
a carón da raia, ignoran
que haxa eleccións”

’’

Dooutroladodafronteira,
moitos coñecen a Gaioso
que posibelmente sexa
o cidadán galego
máis popular”

OSXORNALISTASTAMPOUCOSABENNADA. Este descoñecemento é trasladábel aos medios de comunicación e aos propios xornalistas.
Os responsábeis das emisoras
de radio situadas a carón da raia
son tan descoñecedores da realidade política galega coma os
propios cidadáns. Rádio Valdevez esta dirixida por Alberto Silva, que entoa o mea culpa por
non coñecer nin a data das eleccións, nin candidatos e, moito
menos, se se van celebrar a curto prazo. Recoñece que existen
poucos contactos no terreo dos
medios de comunicación. “Le-

Alberto Silva, director de Rádio Valdevez.

vo tempo insistindo na necesidade de establecer comunicación fluída cos medios galegos;
nós somos arraianos, é incríbel
pero certo, non sabemos nada
da realidade política galega, ao
revés acontece o mesmo, cantos
galegos saben que temos tres
eleccións este ano en Portugal?”

A emisora Ecos da Raia, con
sede en Monção, participa no
proxecto Ponte nas Ondas, que
establece, unha vez o ano, programación conxunta de medios dos dous lados do Miño. O
seu responsábel é Francisco
Ferreira. A día de hoxe non se
percatara dos carteis existentes
en Salvaterra como reclamo
electoral, a pesar de que a
maioría dos días acude a mercar a esta vila ou ao entorno de
Vigo. “Sei que anos atrás mandaba Fraga, agora faino un socialista, pero non recordo o nome. De eleccións e de candidatos non teño nin idea, coñezo
os alcaldes de Salvaterra e Caselas, pero pouco máis”.

DESCOÑECEMENTO, TAMÉN, NO LINDE
DEASTURIASECASTELA. O descoñecemento é igualmente trasladábel os lugares de Asturias e
Castela situados a carón da raia
galega. Pasada a Portela da
Canda atopámonos cos concellos de Lubián e Hermisende.
Os seus habitantes son galego
falantes pero administrativamente castelás. Obviamente
non hai cartelería que teña que
ver coas eleccións, agás na aldea de Castromil. Aínda que a
maioría non atina coa data das
eleccións, pero si lle son próximos os candidatos e o propio
presidente.
No bar, a carón da casa >>>

4-5 aldea.qxd

4/2/09

00:20

Página 3

ANOSATERRA
5-11 DE FEBREIRO DE 2009

AALDEAGLOBAL.5.

’’

LIBERDADE
POSTMODERNA
María Xosé Queizán

O

É tarefa case imposíbel atopar a alguén que coñeza a data das eleccións galegas nas vilas portuguesas da raia. Na imaxe, Vilanova da Cerveira.

>>> do concello de Lubián, teñen referencias do candidato
nacionalista Anxo Quintana,
que recentemente visitou este
concello limítrofe, para realizar

un camiñata en defensa do
AVE.
En Hermisende viven apenas catrocentos veciños. Na
capitalidade, os poucos que se

atreven a sair a rúa, a pesar da
neve e o frío, son xubilados. Da
realidade política galega recoñecen abertamente saber pouco, aínda que agardan poder

ter atención médica no hospital de Verín, máis próximo e
completo que o de Puebla de
Sanabria, onde os remite o servizo da Consellería castelá.G

A excepción de Castromil
Unha das excepcións a este
decoñecemento xeral é o lugar
de Castromil, poboación de
montaña, separada en dúas
realidades administrativas diferentes, unha parte, pertencente ao concello galego da
Mezquita, e outra, ao municipio castelá de Hermisende.
O Castromil non galego é o
máis habitado, na fiestra do
bar e nos taboleiros de anuncios obsérvanse os reclamos
para actos políticos. O último,
o pasado luns día 2, onde se
anuncia a presenza, na Casa
da Cultura da Mezquita, do
candidato nacionalista pola
provincia ourensá, Alfredo
Suárez Canal. Todas estas referencias fan dos veciños do
Castromil castelá coñecedores da realidade política galega
e, por supost,o da data das
eleccións.
Un destes veciños é o alcalde de Hermisende José Ignacio González. Presentouse co-

’’

OBNGestivomoiimplicado
co rural, hai que ver
as diferenzas
dos investimentos da Xunta
na Mezquita cos que temos
aquí en Hermisende”
[José Ignacio González]
Alcalde do PSOE.

ma independente, dentro da
candidatura do PSOE. Na actualidade rexenta a casa de turismo rural A Cruz da Touza.
Recoñece que, das catro parroquias que integran o concello de Hermisende, tan só en
Castromil se segue a política
galega de preto e que nas outras tres vese moito máis de
lonxe, a pesar da proximidade
con Galiza. O vaticinio deste
rexidor castelán é que o BNG
aumentará votos no rural,
cualificando de extraordinario
o labor da consellería de Suárez Canal. “O BNG estivo moi
implicado co rural, hai que ver
as diferenzas dos investimentos da Xunta na Mezquita cos
que temos aquí en Hermisende”. Valora especialmente os
desbroces realizados nos
montes comunais e a pavimentación de vías. “É que nós
temos Valladolid moi lonxe e
caso non nos fan ningún, hai
que comparar os orzamentos

para o rural da Xunta de Galicia e da Junta de Castela para
ver esas diferenzas”.
O rexidor de Hermisende
destaca o trato dispensado por
Anxo Quintana, na recente camiñata a favor do Ave por Lubián, cara as demandas dos alcaldes castelás limítrofes. “Anxo Quintana atendeunos para
arranxar unha saída de Castromil até a autovía que transita por territorio galego e que a
Junta nos rexeitou hai nada. É
algo que favorecerá o pobo de
Castromil en xeral e teremos a
autovía moito máis preto”.
O rexidor de Lubián, que
volve ser nesta última lexislatura Felipe Lubián, sempre se
caracterizou polo coñecemento da realidade galega,
implicándose en datas pasadas, dende o seu posto de procurador nas cortes casteláns,
na defensa do galego e da súa
ensinanza nas provincias de
Zamora e León. G

Consello M. da Muller de
Vigo manifestou a súa repulsa polas xornadas de sexualidade para a mocidade, organizadas por Vicepresidencia da
Xunta, inauguradas por unha
persoa famosa por exercer a
prostitución, absolutamente
inadecuada para o fin didáctico do encontro, tanto como invitar ditadores “redimidos” a
dar leccións de democracia.
Non todo vale! O sexo é política
e cómpre desterrar na mocidade prácticas xerárquicas ou
violentas e substituílas por relacións igualitarias. Contra estas ideas álzanse voces “progres”. Nada de controlar a moral! Que moral?, pregunto. A
materia sobre a cidadanía que
procura valores solidarios e de
conciencia crítica é considerada inmoral polos defensores
do ensino relixioso, da imposición do dogma, e tamén defenden a liberdade individual
para decidir a educación da
súa prole. Co argumento da liberdade individual débese tolerar a mutilación xenital, norma cultural en determinados
países, as burkas, a pornografía
infantil ou a humillación e a
violencia sobre o propio corpo,
se é “consentida”. Que estritos
poden ser contra o capitalismo
e a necesidade do control do
mercado, e que tolerantes para
a liberdade de vender corpos
no mercado global do sexo, o
negocio máis lucrativo do
mundo! Recomendo prudencia na defensa da liberdade de
expresión que podía levar a incluír membras de Galicia Bilingüe nunhas xornadas de normalización lingüística. Non hai
liberdade que valla se xustifica
a opresión, a desigualdade social, a inxustiza, a tortura, o
irracional. Cómpren boas leis e
normas morais colectivas.G

’’

Nontodovale!
O sexo é política e cómpre
desterrar na mocidade
prácticas xerárquicas
ou violentas”
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PASARELAS
Francisco Carballo

D

avos e Belem, o congreso
dos poderosos e o foro
social dos pobos, emitiron na
pasada semana, signos de ilusión e desilusión, alento e desalento, acougo e desacougo. Malos tempos para os empobrecidos da terra que son os máis.
Creo que os nosos ollos estiveron a sondar as perspectivas de
Belem; Davos esmorece.
Hai dúas opcións á vista: reconstruír o capitalismo mesmo
desde experiencias neoliberais
ou cantar os funerais do capitalismo e crear un novo sistema
económico mundial. Christophe Aquiton (de Attac) dille aos
do FSM de Belem: “É absurdo
apostar polo fin do capitalismo,
compre eliminaren corrupcións
como as dos 'paraísos fiscais' e
afondar no altermundialismo e
non no antimundialismo”
Krugman invita a “rediseñar o
mundo posterior a esta crise”.
En Vontade de nación (2008),
A. Quintana dedica un espazo
ás liñas programáticas dunha
pasarela do abandono do neoliberalismo e, mediante medidas keynesiás, ir cara un sistema económico de luz e senso
da realidade: “Penso que a crise
que estamos a vivir rebate radicalmente as teses do fundamentalismo de mercado e abre
un tempo novo no que o autogoberno se perfila como o instrumento más acaído para controlar e coordinar democraticamente a economía… ao dispor
de Galiza para promover un
progreso económico sustentábel e para pór a nosa economía
ao servizo das persoas”. (p.249)
Os procesos históricos non
dan saltos; desde o s. XVI ao
XX, as diversas formas capitalistas crearon instrumentos
eficaces; erraron de raíz, mais
en algo acertaron. Un novo deseño económico e social ha
partir da memoria e crear desde o grito dos empobrecidos
os medios de produción e de
distribución racionabeis, xustos e igualitarios. G

’’

Unnovodiseñoeconómico
e social ha partir
da memoria e crear
desde o grito
dos empobrecidos”

XAN CARBALLA

Testamento en galego?
Si, grazas.
Cento setenta persoas, de Manuel Fraga a
María Xosé Queizán, redactaron un
testamento, entre o verídico e o literario, para
o volume que promove a Asociación de
Funcionarios pola Normalización Lingüística
e que exemplifica a posibilidade de redactar as
últimas vontades na nosa lingua

Antonio Cendán

Hai que remontarse a épocas
medievais, como lembra o historiador Ramón Villares, para
encontrar escritos legatarios
en galego. O seu uso foise perdendo paulatinamente até o
extremo que durante os tres
últimos séculos a única lingua
empregada pola Administración notarial foi o castelán.
Un dos principais promotores da idea de testar en galego é
Xosé González Martínez, presidente da Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística, quen lembra que “foi
no núcleo familiar tradicional
onde se perpetuou o uso da lingua”. A data elixida para sacar a
luz este libro, que leva por título

“En galego, agora é sempre”, foi
a de defuntos “polo especial significado que ten”. Xosé González lembra que a Lei de cemiterios de 1986 estase a incumprir,
debido ao gran vencello que segue a existir na nosa terra co
máis alá. “Tradicionalmente
distinguíanse dúas parroquias:
as dos vivos e a dos mortos.
Mentres a fala familiar foi sempre o galego, os nosos devanceiros víanse na obriga de facer as
súas derradeiras vontades en
castelán na notaría”. Apunta tamén que a maior herdanza secular foi precisamente a lingüística, que non se chegaba a plasmar en textos legais. A campaña,
segundo González Martínez,
servirá para que poida “prevale-

cer o galego mediante mandato
xurídico, algo que non se facía
até agora”.
Endogamia notarial. Un dos
principais responsábeis da situación sería a “endogamia notarial” que a xuízo de Xosé González dominou o país durante
moitos anos. “Antigamente, as
notarías pasaban de pais a fillos
e estaban sempre nas mesmas

familias. Afortunadamente iso
cambio de xeito radical”, aínda
que outro dos inconvenientes
que apunta é a chegada de moitos letrados foráneos aos que
non se lles esixe o coñecemento
do galego. Aínda así, lembra
que para calquera dúbida en aspectos referentes ao idioma
existe un organismo destinado
a resolvelo.G

O legado do Farruco
Entre as persoas que cederon un
texto legatario para a elaboración deste título, encóntrase o
humorista Xosé Lois Bernal, “Farruco”, que manifesta deste xeito
as súas últimas vontades:
“Eu, Xosé Luís Bernal López,
coñecido polo alcume de Farruco, nado e criado na cidade de
Santiago de Compostela, con
domicilio actual na rúa das Orfas,
da mesma cidade, casado e con
tres fillos, con todo o meu siso,
ordeno a miña vontade testamentaria do seguinte xeito:
1º. Légolles, a todos os meus,
e por partes iguais, a casa da al-

dea de Soutomaior, onde a miña
tía Manuela, unha velliña analfabeta e sabia, me ensinou a falar
en galego, nuns tempos nos que
falar en galego era “pecado”.
2º. Así mesmo, o chapeu e os
zocos de Farruco cos que percorrín centos e centos de festas e
romarías, referindo contos, historias e lendas inspiradas e extraidas da cultura popular.
3º. O afervoado desexo de
que os meus fillos sigan a manter e defender unha fala, que unha sociedade hipócrita e desleigada, tentou prohibirlle ó seu
pai”.G
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Chantada contra os transxénicos
O movemento
contrario aos
transxénicos gaña
adeptos. Cada vez
son máis os
concellos que se
opoñen a que se
fagan ensaios de
especies vexetais
modificadas
xeneticamente

E. Estévez

A Corporación de Chantada ao
completo firmou o 28 de xaneiro unha alegación que presentará á Ministra de Medio Ambiente, Agricultura e Medio Mariño e ao presidente da Xunta
para amosarse en contra da autorización ministerial para o ensaio con millo transxénico en
terreos do seu concello.
Segundo o concello, os ensaios que se van facer en Chantada están dirixidos pola multinacional norteamericana Pioneer, que ten feita a solicitude
de liberación dun millo modificado xeneticamente. A Corporación chantadina alega que os
ensaios “non poden evitar a polinización cruzada entre campos transxénicos e non transxénicos e que inclúen “incertezas”
sobre os impactos potenciais
para a saúde dos organismos
modificados xeneticamente.
A polémica entre os defensores e detractores dos transxénicos está servida.
Pioneer defende “o compromiso coa rendibilidade do labrego” e o “grande avance que para
a agricultura e o conxunto da sociedade representan os Organismos Modificados Xeneticamente (OMX)” cun aumento do
15% na colleita de millo 'modificado' fronte ao convencional,
segundo un estudo feito en 2006
pola Comisión Europea entre
402 produtores españois.
Os detractores dos OMX sinalan que é 'pan para hoxe e fame para mañá'. A portavoz da
Plataforma Galega Antitransxénicos (PGA), Charo López, explica que tradicionalmente Galiza foi territorio cunha grande variedade de millos locais con
máis de 70 especies e que estas

Penichaira de Chantada, ao pé da Serra do Faro.

investigacións “supoñen unha
perda da biodiversidade e da
agricultura tradicional” e a futura aparición de cancros e alerxias derivadas do consumo destes millos, “verificadas por estudos independentes que non se
publicitan porque non convén”.
“CONTRADICIÓNS”. A PGA, critica a
falta de coherencia das administracións que por unha parte promoven e subvencionan a agricultura sustentábel e ecolóxica e,
ao mesmo tempo, ábrenlle as
portas aos campos experimentais de transxénicos ao non declarar Galiza como Zona Libre
de Transxénicos (ZLT). “Non es-

tamos en contra da mellora tradicional que supón a xenética;
entendemos que é unha man
aliada para mellorar o traballo
dos labregos e labregas. Somos
contrarios a que as sementes sexan propiedade exclusiva dunha
multinacional”, explican. Este
colectivo tamén denuncia que
os transxénicos reducen a produción de cereais e millo ecolóxico e supoñen un problema para os labregos que son denunciados polas multinacionais por ter
a súa semente nos seus terreos
“contaminados” de xeito accidental por polinización.
ENSAIOS. A central de Pioneer en

Que é a transxénese
A transxénese consiste en
introducir un ou dous xenes
dunha especie cunha función coñecida (resistencia a
certas enfermidades ou pragas, por exemplo) noutra
para mellorala. O profesor
de Investigación de Fisioloxía Vexetal do Instituto de
Investigación Agrobiolóxica
de Galicia do CSIC, Antonio
Ballester, explica que a me-

llora xenética practicouse
sempre: “As mazás que comemos hoxe son de mellor
calidade que as de hai tres
séculos. O que pasa é que as
melloras xenéticas clásicas
son moi lentas, poden durar
tres décadas ou máis. A
transxénese acelera ese proceso de mellora xenética
clásica e reducilo a tres ou
catro anos”.G

EQUIPO X.E.A.

’’

Pioneer defende
“o compromiso coa
rendibilidade do labrego”

Sevilla admite ter traballado en
campos de ensaio en distintos
puntos de Galiza dende 2006. Na
actualidade a multinacional ten
dous campos de media hectárea
cada un nos municipios coruñeses de Ribeira e Mesía. “Estudamos máis de cen variedades de
millo, todas elas protexidas de
andazos como o taladro, a ros-

quilla ou diabrótica co fin de
comprobar o seu rendemento
fronte a outras variedades que
actúan como testemuñas”, explican fontes da multinacional.
Estas mesmas fontes comentan que Pioneer non aluga
terreos para os seus ensaios.
Mediante un contrato de prestación de servizos o propio agricultor dirixe a colleita baixo a dirección de técnicos da multinacional. A cambio o labrego percibe unha cantidade monetaria
en compensación pola súa dedicación e pola colleita que tería
recollido, que ten que ser destruída baixo estrito control dos
servizos oficiais competentes.G

'Territorio ZLT'
Lalín, Silleda, Forcarei, en Pontevedra, O Irixo e Verín, en Ourense; Ames, Negreira e Val do Dubra, na Coruña, e Riotorto, Val
do Dubra e Chantada, en Lugo,
son os dez concellos galegos
declarados 'ZLT'. Forman parte
dunha rede europea formada
por 170 rexións e máis de 4.500
gobernos e entidades locais.
Polo momento esta declaración

non ten validez legal porque a
autorización destes ensaios é
competencia do Ministerio de
Medio Ambiente e Medio Rural.
A PGA, á que pertencen estes
concellos, ten previsto promover unha iniciativa lexislativa
popular para conseguir que Galiza sexa declarada ZLT igual
que Asturias, Euskadi, Baleares e
Canarias.G
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CRÓNICA DE PRECAMPAÑA

Lingua e malgasto, bazas do PP contra as enquisas
O PPdeG non perde a esperanza.
Os conservadores admiten que só unha,
da media ducia de enquisas publicadas,
–a de La Región– lles concede posibilidades
de recuperar a maioría absoluta
Manuel Vilas

Os populares lembran, con todo, que hai catro anos, na mesma altura da campaña, as sondaxes dábanlle a Manuel Fraga
só 32 escanos. Como até agora
as enquisas colócanos máis preto da maioría (o estudo que menos parlamentarios lles outorga
é o de Xornal de Galicia, con 33),
defenden, cando menos de portas para fóra, que abonda un pequeno pulo para que Feixóo sexa o novo próximo presidente.
Pero que novo factor pode
mobilizar en masa a todo o
electorado popular? Dúas son
as hipóteses dos gurús conservadores: a crise e máis o “conflito” lingüístico.
“A obsesión polo luxo do presidente continúa: tras o seu co-

che de 480.000 euros e a redecoración das súas dependencias
presidenciais por valor de dous
millóns, agora dilapida unha fortuna en redecorar a sala na que
se reúne cos conselleiros”. Así se
pronunciaba esta semana o número dous dos populares, Alfonso Rueda, horas despois de que
saltase aos medios que Presidencia aprobara investir 3,9 millóns na remodelación de tres salas en San Caetano, incluída a do
Consello da Xunta. E é que os
populares saben que, en tempos
de crise, as acusacións de malgasto público son a mellor arma
contra calquera goberno. Mellor
incluso que o seu programa económico anti-recesión, baseado
na coñecida receita liberal de
“mais austeridade, menos im-

Manuel Lombao e Manuel Bragado presentando o libro de conversas do canA.G.N.
didato do PSOE, Emilio Pérez Touriño [no centro].

postos e menos burocracia”.
O outro grande argumento
dos conservadores é a política
lingüística do bipartito, motivo
da protesta de Galicia Bilingüe
(GB) este domingo en Compostela. Cando menos dous altos
cargos populares nas grandes
urbes, a viguesa Corina Porro
(número dous por Pontevedra)
e o coruñés Carlos Negreira (cabeza de cartel na Coruña) xa
confirmaron a súa presenza.

’’

OPPlevamesestraballando
para que pareza que hai
un conflito lingüístico”
[Mar Barcón]
Secrectaria de Organización
do PSdeG-PSOE.

Contan co respaldo público expreso dun Alberte Núñez Feixóo, a quen lle parece “razoá-

bel” a presenza dos seus compañeiros nun acto contra a promoción do galego no ensino.
A ninguén se lle escapa que
se poden producir incidentes
en Compostela. As rúas de
Santiago están cheas de pintadas ameazantes contra GB e
PP. Os trinques de varios comercios e entidades foron pintados de madrugada acusándoos de “inimigos do galego”.
Tamén hai unha contramanifestación na mesma hora e lugar convocada pola Assembleia Nacional da Mocidade
pola Língua co apoio de organizacións independentistas. O
BNG ve con preocupación a
estratexia do PP, que pode radicalizar unha campaña que
coincidirá coa vasca. Tamén o
PSOE denuncia o discurso dos
populares. “Non é que o PP
apoie a reivindicación de GB,
leva meses traballando para
que pareza que hai un conflito
lingüístico, eles serán culpábeis de erguer esta mentira”,
advirte Mar Barcón, secretaria
de organización do PSdeG.G

CARTAS

O PP é corresponsável da crise
por dous motivos maiores: baseou os oito anos de governo
na “tijolada” (ladrillazo) e governa em meio Espanha onde
o paro é igual ou superior ao
resto de comunidades.
É o “catastrofismo” do PP o
melhor aliado do PSOE? Acho
que sim… Bem faria o PP em
deixar-se de “catastrofismos”
e achegar forças para vencer a
crise. Não deveríamos esquecer que o partido da direita (e
por vezes extrema) é corresponsável do que lhe possa corresponder da crise internacional ao Estado Espanhol já
que o PP governa importantes
territórios onde o desemprego

é ou maior ou idêntico ao resto do Estado.
Além disso o PP é duplamente responsável por ter colaborado durante oito anos
em consentir que a economia
espanhola fosse exclusiva-

FE DE ERROS
No número 1.344, da pasada
semana de A Nosa Terra, produciuse un erro, na páxina 6,
no artigo titulado: “Suso Jares,
subversión e tenrura”.
Na entradiña, responsabilidade da redacción, dise que o
30 de xaneiro é o Día Mundial
da Paz, cando se trata do Día
Escolar da Paz.G

mente uma “tijolada” (ladrillazo)!
Bem faria também o PP,
neste caso na Galiza, em deixar-se de polêmicas baseadas
em mentiras imundas como
com a polêmica organizada a
carão da língua da Galiza, que
nós chamamos português da
Galiza.
Porque esta polêmica lembra outra na passada campanha eleitoral galega quando o
Sr. Fraga (velho ministro do
regime fascista de Franco)
afirmava que se na Galiza chegaram a governar PSOE-BNG
viria a ETA para a Terra de Rosália e Castelão...
Nem véu a ETA nem se
rompeu Espanha... É possível
que seja por estas brutalidade
“pepeiras” que numa crise gi-

gantesca (também internacional) o PP não chega nem igualar o PSOE... Ainda não baixa-

XOSÉ LOIS

O ACTUAL PP

ram do monte pelos vistos.G
Ramom Queixomariu
(Madrid)
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PEPE CARREIRO

SOGAMA
Susana López Abella

O

A dereita agrúpase arredor
da defensa do castelán
Galicia Bilingue,
manifestarase polas
rúas de Compostela
baixo o lema
‘Galicia es bilingue.
Quiero libertad
para elegir’.
Ten apoios de PP,
UPyD e da
Asociación
de Víctimas
del Terrorismo
X.C.

A mobilización do domingo 8
en Compostela conta cos
apoios partidarios do PP e
UpyD, pero Feixóo estará ese
día facendo campaña fóra de
Galicia mentras que Rosa Díez
anuncia que asistirá. Entre os
apoios recabados por GB está o
da Asociación Víctimas del Terrorismo. Varias agrupacións
independentistas teñen feito
chamamentos para esa mesma
xornada expresar en Compostela a súa oposición ás propostas de Galicia Bilingue.
A entidade que dirixe Gloria
Lago insiste en que non quere
ser instrumentalizada por ningunha forza política, e como se
confirmou non foi en cabeza de
ningunha lista. Pero a celebración da manifestación en plena
precampaña convertiuse nunha competición do PP coa forza
que dirixe a deputada donostiarra, de quen teme que lle reste
votos. Os populares adheríronse á marcha aínda a risco de incomodar a parte do seu electorado e mesmo a algúns dirixentes do partido que consideran
que unha posición lingüística
radicalizada é incompatíbel
con ter asinado o Plan Xeral de

Begoña Folgar ,de Galicia Bilingüe, no autobús da campaña de recolleita de sinaturas.

’’

Feixóo anuncia
que o goberno decidirá
a lingua no sistema escolar
con periódicos inquéritos
aos pais”

Normalización Lingüística e
mesmo coa Lei que o mesmo
PP promoveu e apoiou en 1983.
A presión principal na formación de Feixóo exércea a senadora Corina Porro, que mesmo
anunciou a súa marcha de política caso de que accedendo á
presidencia da Xunta, Feixóo
non retire de contado o Decreto
do Ensino, verdadeira besta negra á que dirixe todas as súas críticas, mesmo afirmando que
centros como o Colexio dos Xesuítas de Vigo o 90% imparte as

súas clases en galego, dato que
ninguén foi capaz de demostrar.
A posición do PP vigués, que
se adheriu sen agardar a coñecer a postura de Núñez Feixóo,
condiciona o partido, e o propio presidente dos populares,
tivo que recoñecer o seu decidido apoio apupado polo locutor
da COPE Federico Jiménez Losantos. A emisora ou xornais
como El Mundo veñen incluíndo nestes meses reportaxes de
hipotéticas discriminacións,
alimentando unha apariencia
de conflito nos centros de ensino que non recoñece en ningún caso nin Educación nin
Política Lingüística.

APARTHEID LINGÜÍSTICO. A posibilidade de discriminar centros ou
aulas que permitan separar
alumnos por razóns é está expresamente rexeitada pola Lei
de Normalización Lingüística,

PEPE FERRIN

pero forma parte do núcleo das
reivindicacións desta manifestación. O número 3 do PSOE en
Galicia, Ricardo Varela, referiuse
a esa idea como “apartheid” lingüístico, mentres que o secretario de organización do BNG, Alberte Ansede botaba as mans á
cabeza coa iniciativa de Feixóo
de suprimir as “galescolas”.
Feixóo tamén avanzou algunhas das súas ideas lingüísticas na conversa con Losantos.
Eliminará a posibilidade de que
todas as asignaturas troncais se
dean en galego, proporá un inquérito aos pais para escoller
lingua para os fillos ao final de
cada ciclo formativo, e os seus
datos serán vinculantes para o
goberno. Reclamou tamén que
os alumnos usen o idioma que
desexan aínda que as clases sexan en galego e que tamén sexan quen de elixir o idioma na
escrita dos exames.G

Conselleiro de Medio
Ambiente, o socialista
Manuel Vázquez debería explicar de inmediato e claramente,qué está a facer cos
medicamentos procedentes
da planta Sigre que, ata hai
escasos días acumulaba ilegalmente no vertedoiro da
Areosa, despois de que a autorización ambiental integrada á que está sometido o vertedoiro desde abril do ano
pasado impedise realizar eses
enterramentos.
O elevado volume dos medicamentos rexeitados polo Sigre
e o perigo ambiental e de saúde
pública que supoñen, debería
ter unha explicación convincente e documentada do goberno galego e dende logo do
Presidente da Xunta como máximo responsábel político, desde os vertidos tóxicos ao Lengüelle, ata as presuntas irregularidades económicas, como o
contrato por valor de 19 millóns de euros e outorgado polo
presidente da empresa pública,
ata os pagamentos efectuados
a Danigal por enterrar, o lixo
procedente da Coruña.
A actitude do bipartito a respecto de Sogama constitúe un
claro exemplo de falta de
transparencia e mirar, unha
vez máis para outro lado, dende que na pasada primavera
se ven denunciado que na
Areosa se estaban enterrando
medicamentos de xeito irregular, o responsábel do medio
ambiente negou eses feitos,
malia a contundencia das evidencias amosadas, e non tivo
reparo algún en desmentir unha por unha, a longa nómina
de irregularidades que o paso
do tempo está acreditando como verídicas, veremos en que
acaban os intentos do Conselleiro de distanciarse da xestión de Sogama.G

’’

A actitude do bipartito
respecto de SOGAMA
é un exemplo
de falta
de transparencia”
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Anxo Quintana, candidato do BNG á presidencia da Xunta

‘O obxectivo
é seducir aos que falan castelán’
Manuel Vilas
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

A un mes das eleccións, Quintana segue a medir as críticas
ao PSOE. Polo contrario, arremete contra o PP por “botarlle
gasolina” ao conflito lingüístico. Fronte aos que queren
“erguer un muro de división”,
o Vicepresidente receita “firmeza” para “convencer” aos
que falan castelán.
O voceiro parlamentar do PP
alertaba en A Nosa Terra dun
conflito social e apostaba pola
volta á “pacificación lingüís tica”. Que alternativa defende
o BNG?
O PP actúa de bombeiro pirómano. Bota gasolina, bota o
mixto, prende lume e logo di
que hai problemas; cando os
problemas créaos el! Ten narices dicir que o problema lingüístico é que se persegue ao
castelán, que os que falan castelán están discriminados. Iso
é inventarse un problema.
Aquí non existe, en todo caso
hai un problema de normalización do noso idioma, o galego; pero non hai persecución do castelán. Se aquí a
vida é en castelán; os xornais,
as radios, as televisións –menos a TVG– son en castelán!
Pero se vivimos nun mundo
en castelán! Xa está ben, é penoso que unha forza galega,
na voz dun galegofalante de
Ribeira, diga cousas así. Entristéceme moito.
Hainos incluso que vinculan
ensino en galego con fracaso
escolar ...
O que tiven que escoitar a esa
muller [Rosa Díez, de UPyD],
que vén de Madrid a darnos
leccións de lingüística e que
dixo, nin máis nin menos, que
o uso do galego era o causante
do fracaso escolar. Hai anos
dicíannos que eramos atrasados por falar en galego, pensei
que xa estaba superado. Pois
non, agora resulta que o
atraso escolar tamén é culpa
do galego. O galego, que non
lle fixo dano a ninguén nunca,
que nunca invadiu nada, que
nunca provocou ningún conflito, resulta agora ser o cau-
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sante de todo. É un desprezo
ao país, aos nosos sinais de
identidade, un exercicio inaudito de complexo que me entristece.
Pero fronte a eses ataques, que
proposta defende o BNG?
Que teñamos paciencia e firmeza. Temos que revisar a
nosa política de normalización lingüística para que sexa
máis intensa. É un proceso
lento, de sedución. Hai un
continxente social moi importante que fala castelán. Dentro
del hai unha inmensa maioría
cun sentimento positivo cara
o galego; falan castelán por razóns de índole familiar, social,
circunstancias da vida. O noso
obxectivo ten que ser seducilos e convencelos para sumalos á causa do galego. Porque
o que pretende esa outra minoría, que vén a falar en contra do galego, é erguer un
muro de división, para que os
que non falan galego non o falen nunca! O meu obxectivo é
tentar na medida do posíbel, e
tendo en conta a súa vontade,
que se sumen ao galego.
A Secretaría de Política Lin güística fixo dabondo por esa
promoción do galego?
A labor de normalización do
Goberno ten que ser transversal, non vale mirar para a secretaría. Si, gustaríame que se
fixesen algunhas cousas que
non se fixeron; pero tampouco me gusta focalizar na
secretaría como se fose a
única responsábel. É unha labor de todo o Goberno. Debemos aumentar moito a intensidade dos programas de normalización, é unha tarefa pendente.

O CONCURSO EÓLICO.
Hai dúas semanas o voceiro
parlamentar do BNG, Carlos
Aymerich, denunciaba nestas
páxinas que o PSOE fixera ofertas para amañar o concurso
eólico. O PSOE pediu que desautorizase esas declaracións...
Non vou alimentar o enredo. O
importante do concurso é que
gañou Galiza, conseguimos
cambiar a historia enerxética
deste país. Investiranse máis
de mil millóns e crearanse
máis de oito mil empregos. Todas as polémicas restantes non
axudan nada.
Houbo desinformación sobre
o concurso e o seu impacto
ambiental?
Non. Na vida houbo un concurso con máis transparencia
e seguimento. Até se sabía
onde se sentaban cada un dos
membros do tribunal. Isto é

’’

Aprioridadeagoranoné
a unificación das caixas,
aínda que é unha medida
de futuro que sempre
resulta bo contemplar”

’’

OPPéincapazdedialogar
con ninguén, polo tanto,
autoexclúese do Goberno
e dálle unha mensaxe moi
mala aos seus votantes”

’’

Olabordaconsellería
de Cultura foi meritoria
e moi positiva, a ausencia
de Bugallo nas listas
non é unha emenda
a ese traballo”

un mito, algúns cidadáns
crían que o nacionalismo entendía o autogoberno só para
defender identidade e cultura.
Nós entendemos o autogoberno para iso e para, sobre
todo, xerar benestar nos cidadáns. Foi o nacionalismo
quen puxo a cimentación,
agora hai que construír o edificio e, sobre todo, enchelo de
xente. Isto só será posíbel cun
BNG forte, gobernante. O señor Feixóo xa dixo que quere
financiar as prazas nos centros de día privados con cartos
públicos. O noso modelo non
é ese, é construír unha rede
pública para que todos os cidadáns teñan acceso a un servizo básico.
Fala dunha rede pública, mais
algúns sindicatos alertan da
privatización dese sistema, en
especial do Consorcio...
Teño que respectar os sindicatos, escoitalos e ter en conta
as súas reivindicacións na medida do posíbel. O Consorcio é
o primeiro intento serio de colaboración entre Xunta e Concellos. Co Consorcio creamos
máis de 1.600 empregos cualificados, ben remunerados e
estábeis; profesionais que senón non terían traballo. Pódese pedir máis, ou que as
cousas se fagan doutro xeito,
pero isto en si mesmo debera
ser algo valorábel polos sindicatos.

AS CAIXAS.
positivo. Por primeira vez na
Historia púidose presentar
calquera, había un baremo no
DOG e a comisión aplicouno.
Polo tanto, cubrimos moi ben
todos os requisitos.
Vostede foi o gran responsábel
da política social do Goberno.
Que fica por facer neste eido?
Non había unha rede pública
de benestar e nós empeñámonos en construíla. Rompemos

O BNG vai ter
un ascenso
importante
Unha quiniela electoral?
O PP non vai a gobernar. O
PSOE vai sacar unha representación similar á que ten
e o BNG vai experimentar
un ascenso moi importante.
Daquela 17 deputados?
Non lle poñemos límites
ao noso ascenso.G

Unha das propostas clave do
seu programa é unha reforma
da lei das caixas. Iríanos mellor
cunha caixa que con dúas?
A prioridade agora non é a
unificación das caixas, aínda
que é unha medida de futuro
que sempre resulta bo contemplar, probabelmente sería
positiva. A prioridade é que a
lei coloque ineludibelmente
ás caixas no apoio á economía
produtiva e, sobre todo, que
haxa unha coordinación coa
Xunta. Máis alá da vontade
puntual do Goberno ou das
caixas, debe haber unha coordinación establecida por lei. O
obxectivo é que traballen pola
economía produtiva. Non
digo que non o estean a facer,
incluso con accións nalgúns
casos meritorias.
Os catro cabezas de cartel son
conselleiros ou vostede, vicepresidente. Polo contrario, a
conselleira de Cultura pasou
de número dous na Coruña a
non ir nas candidaturas. Tan
mal o fixo Ánxela Bugallo?
Hai catro provincias e tiñamos
cinco conselleiros, algún non

podía ir de cabeza de lista.
Despois, as candidaturas no
BNG son un proceso de participación dende a base no que
cada asemblea comarcal fai
propostas. En base a isto ultímanse as candidaturas. Finalmente o resultado é o que é.
En ningún caso iso é unha
emenda á labor da consellería
de Cultura, meritoria e moi
positiva. Ademais, poderá
prestar o seu traballo como
sempre fixo noutros ámbitos
coa mesma eficacia que até
agora.
Nos mitins insiste en conquistar á maioría e facer do BNG o
Partido Galeguista do Século
XXI. Que camiño ideolóxico
debe recorrer o Bloque para
acadar eses obxectivos?
Camiño ideolóxico o que temos xa, o que sempre defendeu o nacionalismo: ser unha
forza política transformadora,
cun proxecto interclasista, dirixido á maioría social e antiimperialista. Ese é o proxecto
do nacionalismo contemporáneo e ten que seguir séndoo.
O reto do BNG é a maioría social se identifique con ese proxecto. O BNG ten que ser o
punto de encontro dos nacionalistas, galeguistas, e progresistas que queren colocar a
Galiza por diante de calquera
cousa.
Vistas as enquisas, descarta
que o PPdeG recupere a maioría absoluta?
O relevante é que mostran
que o BNG é unha forza en ascenso, niso coinciden todas.
Parece tamén que non vai haber maiorías absolutas, cómpre unha coalición. O PP é incapaz de dialogar con ninguén, polo tanto, autoexclúese do Goberno e dálle unha
mensaxe moi mala aos seus
votantes.
Non teme daquela que o PSOE
tente un goberno en minoría?
Pode aspirar ao que queira,
pero parece evidente que non
vai haber maiorías. Daquela, o
lóxico, o que a sociedade determina, é que haxa gobernos de
coalición.
É realista o seu obxectivo de
lograr o mellor resultado da
historia se agora o PSOE non
está afectado pola crise in terna de 2001?
O que é realista é ser ambicioso, o que é un atraso nesta
vida é mirar para atrás. Estamos nun intre moi bo, o nacionalismo nunca tivo tanta
representación institucional.
Sen dúbida temos máis penetración social agora que cando
tivemos máis deputados no
Parlamento.G

’’

A COMEDIA DO
VOTO EMIGRANTE
Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

E

ntre a superprodución de
espías que acompaña á
feijóo9, a confusión entre triste
e institucional da campaña de
Touriño e o momento transgresor de ser Anxo Quintana,
da precampaña sobresae a comedia que os tres interpretan
co singular caso da fotocopia
do carné e o voto emigrante. Só
o enunciado avergoña. Onde
se votará axuntando unha fotocopia? En Gran Hermano, en
Fama, Mira quen Baila?
É tronchante ver ao candidato Popular pasear a súa indignación por medio mundo.
Tras décadas de batallar o voto
exterior alegremente, a dereita
descubre que os pobres emigrantes son algo máis que mercadoría electoral. A este paso
acabarán formando “manipuladores do voto anónimos” e
facendo terapias de grupo para
contar como corrían as sacas
de papeletas por Barajas.
É aínda máis tronchante ver
aos socialistas converter a cuestión nun problema de dereitos.
Os mesmos que xuraron mil
veces instaurar o voto en urna
ou mesmo crear unha rede
mundial de voto electrónico
–ou algo así porque á Vicepresidenta se lle entende mal cando
fala–, defenden con furor o voto
ao vello estilo: que corran as papeletas entre un censo de vivos
e mortos. E con Touriño no cínico papel de santo varón indignado e alleo as manobras ultramarinas dos seus.
E resulta desconcertante ver
a Quintana repetir a vella e inútil postura do BNG: acompañar
na indignación a quen se indigna porque non pode manipulalo. Esta mala comedia seguirá sen fin ate que alguén se
deixe de gaitadas, denuncie
esa idea preconstitucional de
que o sangue fundamenta o
dereito ao sufraxio e suprima
un voto que só se quere para
manipulalo. G

’’

Esta comedia continuará
até que alguén denuncie
esa idea preconstitucional
de que o sangue
fundamenta
o dereito
ao sufraxio”
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ENPOLEIROALLEO
HAMÁS DI QUE NON
HABÍA NIN CEMENTO
PARA TUMBAS
Jail Nofal, dirixente de Hamás
en Gaza, ofrece unha entrevista a El País na que aclara algúns
aspectos do ataque de Israel a
Gaza e os preliminares do
mesmo. “Sabendo agora o demoledor que foi o ataque, terían renovado a tregua en decembro?”, pregunta o entrevistador, J.M. Muñoz. “Non.
Non tiñamos alternativa. Corenta días antes Israel pechou

as fronteiras, mataron a máis
de 20 persoas, non había nin
cemento para tumbas. A tregua durou catro meses e medio. Durante ese tempo 40 persoas morreron porque non lles
deixaron saír de Gaza cara hospitais no estranxeiro. Estabamos a pagar un prezo sen disparar. Israel rompeu a tregua.
Impúxonos a guerra. Non tiñamos outro remedio”. O xornalista tamén lle preguntou se
lles sorprendeu o ataque e a
súa contundencia e Nofal indicou que “dixéronos a véspera

que non habería ofensiva e
que continuaría o diálogo. Sorprendeunos que Israel lanzase
120 ataques desde avións e buques de guerra. Non o agardabamos”. O dirixente palestino
reclamou que “deberían vixiarse as bombas prohibidas:
as bombas de fósforo, as de
metal denso. Iso si que é unha
ofensa a todo o mundo. A Israel é a quen hai que controlar.
De onde veñen as súas armas?
Mataron a nai e o irmán diante
dun rapaz que tiñan atado.
Quen son os terroristas?”.G

Jaume Roures.

O PROPIETARIO
DE LA SEXTA E PÚBLICO
LEMBRA A MARX
E PIDE A
AUTODETERMINACIÓN
O diario francés Libération
entrevista a Jaume Roures, cabeza do grupo Mediapro, propietario da emisora de televisión La Sexta e do diario Público. Sen dúbida a sintonía
ideolóxica dos dous xornais
contribúe a unha conversa
distendida entre o “Cidadán
Katalán”, como titula a reportaxe, e o xornalista François
Musseau. Trátase da antítese
do Cidadán Kane que describe a película de Orson Welles.
Libération descóbrenos un
home de 58 anos sen secretaria, nin chofer; con vaqueiros
informais e un só luxo: “‘posúo un barco cun amigo’, escúsase”. O retrato tamén describe a súa carreira: “neno de
orixe humilde”, que “tivo que
deixar a escola aos 12 anos para traballar nunha imprenta”,
que “estivo seis ou sete veces
en cárceres franquistas” e que
é “ex militante troskista”. O
formato da reportaxe recolle
algunhas das súas opinións e
sinala que “en Mediapro non
temos director xeral nin presidente. Cada quen fai o que
ten que facer”. Tamén lembra
que “as miñas ideas non mudaron. A crise actual mostra a
febleza do capitalismo e vólvelle a actualidade a Marx”. O
empresario de Mediapro, que
factura 2.000 millóns ao ano e
conta con 800 empregados,
tamén fala da identidade catalá: “Estou a prol dun referendo de autodeterminación
entre os cataláns. É importante pronunciarse, mesmo se ao
cabo, probabelmente eu op-

taría por permanecer dentro
de España. Somos un pobo
[catalán] con mil anos de historia, dotado dunha rica lingua literaria e dunha grande
apertura de espírito”. Á dereita española cualifícaa de “reaccionaria”. Para el, está marcada “pola intolerancia, a falta de diálogo e respecto cara o
outro”.
En suma, atopámonos
diante dun home moi da rúa
e afeccionado culé. Mais se
nunha visita a Barcelona
queren buscalo no Camp
Nou, non perdan o tempo, ao
Barça “prefiro velo pola tele”,
sinala.G

Fotograma do vídeo de promoción da pre campaña electoral do
candidato socialista Emilio Pérez Touriño.

’’

Namiñaépocaisto
non pasaba,
ao que intentaba espiar,
zoupáballe”
[Manuel Fraga]
En referencia ao caso
da espionaxe en Madrid.

’’

Haimáisdecenmilgalegos
desexando votarnos,
o único que falta é que nos
coñezan”
[Xosé Anido]
Candidato de UPyD.

CAMPAÑA EN GALIZA
OU EN MADRID
A pesar dalgunhas das súas
columnas de opinión non sobradas de insultos, Alberte
Núñez Feixóo acudiu ao programa de Federico Jiménez
Losantos na cadea Cope para
responder ás súas preguntas.
O candidato do PP volveu facer un adianto do que podería
acontecer nas eleccións. “No
89, cando Fraga se presenta
por primeira vez ás eleccións,
sacamos 34 escanos; íamos

coaligados con Centristas de
Galicia en Ourense, que sacaron catro deputados; entre os
dous conseguimos 38, xusto a
maioría absoluta. Non é fácil
sacar maiorías absolutas desde a oposición en ningún sitio
e non é fácil sacala en Galiza,
pero as condicións nas que estamos fanme albergar a esperanza de conseguilo por primeira vez”, afirmou Núñez
Feixóo. A preguntas de Jiménez Losantos –máis interesado nos enfrontamentos no
PP–, o número un do PP galego explicou que os dirixentes
de todas as correntes asistiron
ás conferencias que pronunciou en Madrid. “Vin o luns a
dar unha conferencia, vin onte a dar unha conferencia e
ameazo con vir o luns a dar
outra conferencia”, dixo. Pensabamos que as eleccións
eran en Galiza; de todos os xeitos, tal e como está o panorama, se Núñez Feixóo bota dúas semaniñas en Madrid e sobrevive é xa todo un mérito.G

A LUZ VAISE
CO VENTO
Ceferino Díaz

D

ous avisos de alerta máxima por temporal. Hai dúas semanas superou as previsións e nesta quedou por baixo.
Para evitar danos maiores
Educación suspendeu as clases. Co súpeto aviso alterábase
a normalidade de moitas familias, que non tiveron tempo de
organizarse. Mais a precaución das autoridades, que se
acaso pecaron de exceso de celo, foi responsábel,as tormentas
pódense prever pero non dar a
hora exacta de comezo.
Cada vez con máis frecuencia vémonos sometidos a temporais de violencia descoñecida. Seica o cambio climático comeza a lanzar adiantos perigosos como aviso aos escépticos.
Con todo, o que resulta verdadeiramente preocupante é
que Galicia, que non é das comunidades que sofren en
maior medida os efectos dos
temporais máis devastadores,
sexa sempre das máis afectadas –obviamos as vítimas humanas por respecto. Falamos
das repercusións sobre o servizo eléctrico. Quedamos sós.
Somos últimos na reposición dos servizos en determinadas zonas do país –as mesmas, case sempre. E a explicación é o mal estado dunhas
instalacións que non aguantan tormentas por desgraza
cada vez máis normais.
Mellorar e renovar parte das
liñas de distribución do sistema
eléctrico é unha necesidade e
debe ser unha esixencia das autoridades públicas. Temos que
dotarnos dos medios precisos
para que a primeira potencia
eléctrica en enerxías renovábeis
do Estado teña liñas de transporte de enerxía que subministren os cidadáns do país alí onde estean (os muíños eléctricos
tamén están dispersos) e ao
tempo sexa un incentivo para o
desenvolvemento de actividades produtivas. G

’’

Mellorarerenovarparte
das liñas de distribución
do sistema eléctrico
é unha
necesidade”
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DERRAPAXE
Xosé A. Gaciño

A

REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Spanair a mans catalás
Un grupo de empresarios cataláns,
afíns a Convergéncia, están a tomar
a participación maioritaria
da aerolínea

X.C.

Para a compra de Spanair, unha
vez que os socios suecos de SAS
decidiron abandoar a súa participación maioritaria, constituíuse a empresa Iniciatives
Empresarials Aeronautiques
(IEASA) que mercou o 80,1%
das accións a SAS. De IEASA forman parte varias empresas públicas Catalana d'Iniciatives
(12%) e Turisme de Barcelona
(15%), ademais de Fira de Barcelona (6%) e Volcat 2009, o grupo de control do accionariado
(25%) mais varios empresarios
turísticos. A compañía sueca seguirá a facerse cargo da xestión

operativa e Spanair realizará
unha ampliación de capital de
100 millóns de euros, co apoio
de La Caixa e o Instituto Catalán
de Finanzas. Tamén disporá
doutros 300 millóns para relanzar a compañía.
Segundo informa o xornal
eléctronico especializado en
economía, El Confidencial, o núcleo inversor catalán está formado maiormente por empresarios afíns politicamente a Jordi
Pujol. Joaquín Boixareu sería un
dos principais, con intereses no
sector do metal, onde conta con
quince empresas, ademais de
conselleiro delegado de Irestal

Group, unha compañía cunha
facturación anual de 400 millóns
de euros e 500 empregados. Irestal procesa e distribúe acero inoxidábel e mantén abertas delegacións en Portugal, Francia, Rusia, Eslovaquia, Ucaína, Polonia,
Chequia e Eslovaquia.
O políglota Boixareu (fala
catalán, castellano, ruso, inglés, francés e italiano) entrou
en Volcat 2009 xunto a empresarios vinculados a Pujol que
están na contorna de Femcat,
fundación privada de empresarios que integra a máis de
cen altos directivos das principais empresas de Cataluña.
Segundo o xornal entre os inversores está Carles Sumarroca,

propietario do grupo Emte e
fundador de Convergència Democrática. Sumarroca está ligado a diversas empresas nas que
participan familiares do ex presidente catalán e tamén foi accionista da peleteira Tiples, propiedade da familia de Lluís Prenafeta, primeiro secretario da
Generalitat con Pujol.
En Volcat 2009 entra tamén
Ramón Carbonell, conselleiro
delegado de Copcisa, beneficiaria outrora de numerossos
contratos públicos, que diversificou o negocio estendéndoo
ao campo das enerxías renovábeis e a quen as firmas de Sumarroca lle realizan informes
ambientais.
Os empresarios Josep Miarnau, do grupo Comsa, e Xavier
Pujol, de Ficosa, completan o
elenco de Volcat 2009, que
manterá a principal participación en Spanair.G

súa posición fronte á crise
parece que foi decisiva na
contundente elección de Barack Obama como presidente
dos Estados Unidos. A súa posición e a desastrosa xestión de
George Bush, en quen se personalizou a responsabilidade
política do desastre económico.
Todos os gobernos europeos reséntense tamén da impopularidade da recesión, por
moito que expliquen que o
problema se orixinou nos EE
UU e que as responsabilidades
se reparten entre as grandes
corporacións financeiras privadas. Nesta era da economía
global, a marxe de actuación
dos gobernos é limitada, pero,
da mesma forma que ningún
se resiste a atribuírse o mérito
dos períodos de prosperidade,
tamén teñen que apandar coa
culpa das vacas fracas.
Loxicamente, en España tamén está a producirse ese desgaste do goberno, pero sen que
suba a valoración da oposición.
En Andalucía, onde o paro supera xa o 20 por cento e onde
por primeira vez as enquisas recollen unha porcentaxe de valoración negativa do goberno autonómico socialista (39 por cento) maior que a da valoración
positiva (37 por cento), o PP segue a recibir unha valoración
maioritariamente negativa (57
por cento, fronte a só un 18,4
por cento que o valora positivamente), de tal maneira que segue a preverse maioría absoluta
dos socialistas.
Un pouco á desesperada, os
populares andaluces vanse botar á rúa e, como Esquerda
Unida (que se manifestou o
domingo pasado) e os sindicatos (que empezan o 12 unha
campaña de mobilizacións),
manifestaranse o próximo 15
de febreiro para reclamar emprego digno e políticas contra o
paro. Toda unha sorprendente
derrapaxe pola esquerda. G

’’

Unpoucodesesperada,
os populares andaluces
vanse botar á rúa,
como
Esquerda
Unida”
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Manifestación de IU en contra da crise en Andalucía. Ao redor de 20.000
persoas (segundo os organizadores) saíron ás rúas de Sevilla o 1 de febreiro en
esixencia de medidas para paliar a crise económica e esixir un cambio de paradigma político para evitar que aumente o paro e a desigualdade. A manifestación estivo convocada por Izquierda Unida de Andalucía e ao final da marcha
–acompañada por vento e forte chuvia– falaron os coordinadores da coalición
no Estado, Cayo Lara, e en Andalucía, Diego Valderas[na fotografía].G

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A crise chega a Tele 5 e El Mundo
Vasile de Tele 5 fala de quebra das grandes
cadeas e El Mundo afronta unha
reestruturación polo peso da débeda
X.C.

A caída da publicidade está poñendo no brete aos grandes grupos de comunicación. O peche
da varios gratuítos e as reestruturacións de plantillas, como a
asinada o pasado martes polo
Grupo Zeta, son só unha pequena mostra do ciclón que atosiga
o sector. Nunha entrevista ofrecida polo conselleiro delegado
de Tele 5, o italiano Paolo Vasile,
aseguraba “o sector da televisión non está en crise, está quebrado. Están acesas todas as
alarmas. Os que gañaban moito,
gañan. Os que gañaban pouco,
perden. Os que estaban a perder, perden moito. Se vemos os
gastos e os ingresos non podemos seguir así”. Vasile quere
centrar as súas críticas nas televisións públicas, que considera
que lle fan unha competencia
desleal ás comerciais, “tanto na
publicidade como na compra
de dereitos” e coa complicidade
do entrevistador de El Mundo
que compara as súas afirmacións coas de Pedro J. Ramírez,
fala de que a televisión pública é
“unha antigualla e un anacronismo do século XX” .
A proposta de Vasile é suprimir de contado a publicidade en
TVE2 e pasala de 6 a 5 minutos
por hora na Primeira. Segundo
Vasile a anterior redución de 7 a
6 minutos formaba parte dun
pacto para permitir o paso de
Canal + a Cuatro e o nacimento
de La Sexta. Ese cambio supuxo
transferir ás privadas 77 millóns
de euros de publicidade.
O xornalista Enric González
preguntábase en El País como
se pode falar de quebra, “hai que
lembrar que Telecinco gañou
319 millóns en 2007 e nos primeiros nove meses de 2008 só
228 millóns”. E acrecenta “hai
algo que caracteriza a todas as
empresas de comunicación españolas: en canto baixa a súa
marxe de beneficio do 20% consideran que a situación resulta

’’

Tele 5 gañou 319 millóns
en 2007 e 228 só nos nove
primeiros meses de 2008.
Agora pide axuda pública”
César Alierta, presidente de Telefónica.

intolerábel e que o goberno debe facer algo con urxencia. (...)
terse forrado durante dúas décadas non conta nin para Telecinco, nin para Antena 3, nin para Prisa, nin para ninguén. O diñeiro que se gañou xa non existe
e aos señores propietarios resúltalles inconcebíbel que en tempo de crise poda precisarse encaixar perdas”.

CONFLITOS POLÍTICOS CON TRANSFONDO MEDIÁTICO.Algunhas das
batallas políticas que se están
librando, especialmente a do
PP en Madrid e a da substitución forzada de Mariano Raxoi,
teñen un transfondo nas fortes
crises dalgúns grupos. Considerando que a aposta de Zapatero, segundo algunhas opinións, sería por Mediapro e o
seu tandem Público e La Sexta,
ante o cal Prisa apostaría por
Gallardón, o tándem COPE e El
Mundo xogaría a carta de Esperanza Aguirre.
Sen cartos polo medio, o
asunto non sería máis que de liñas editoriais, pero un xornalista como Jesús Cacho, que traballou nos dous grandes rotativos en pugna di que “hai tempo que deixaron de facer periodismo sen máis, para empregarse en operacións de Poder
susceptíbeis de afectar á conta
de resultados”.
Cacho asegura que El Mundo está en venta porque a débeda de Unidad Editorial duplica o
valor de RCS Media Group na
Bolsa de Milán, “a menos que
Aguirre o remedia, coa toma de
poder en Caja Madrid”. Estarían tamén todos pendentes de

como se resolve o xuízo que o 20
de abril afronta o presidente de
Telefónica, César Alierta, pola
suposta información privilexiada ao seu sobriño na venda das
accións de Altadis, antiga Tabacalera. A suposta saída de Alierta, que non accedeu a mercarlle
Digital Plus a Prisa ao prezo pedido polo conselleiro delegado
Juan Luís Cebrián, estaría tamén no punto de mira. Cacho
asegura que “na recámara está
Javier de Paz, íntimo de Zapate-

ro e do grupo de Jaume Roures.
Se ese recambio se dese [na presidencia de Telefónica], o grupo
Polanco podería darse por morto definitivamente e a súa derradeira carta sería levar a Gallardón á Moncloa”.
Esaxerado seguramente, pero nestas semanas empeza a
verse como modelo a estudar a
recente axuda de 600 millóns
de euros que Sarkozy acaba de
lanzarlle aos medios de comunciación franceses.G
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Obama busca unha solución
para Afganistán
Soldados de cabalaría do exército estadounidense en Afganistán lanzando un disparo de morteiro.

Os movementos
diplomáticos da nova
Administración
estadounidense en
Asia poñen a proba o
seu compromiso co
multilateralismo.
Fernando Pérez-Barreiro
membro do Consello Asesor do IGADI
(www.igadi.org)

Os pobos malfadados cun emprazamento xeopolítico importante rematan por afacerse a
non vivir nunca de seu. Ou, moitas veces, a arranxar sistemas de
política que lles permiten manter o contacto coa súa terra e os
seus hábitos mentres ven pasar
ocupantes diversos. Iso é o que

chaman –o que os imperios
chaman– ingobernabilidade.
Non estou pensando agora en
Gaza nin en Chechenia senón
no Afganistán. Mudan os xogadores no gran taboleiro, pero a
ese país tócalle sempre estar no
centro do conflito de intereses.
Ler hoxe a historia das guerras
dos británicos en Afganistán,
dentro do Gran Xogo con Rusia
para a protección do goberno
imperial na India, é moi ilustrador. E a conclusión é que non
hai vitoria posíbel, e que é sempre un soño ou unha mentira
pensar que se vai crear un réxime estábel naquelas terras. Pero
unha vez empeñada a intervención exterior, tampouco hai maneira doada de parala.
PRIMEIRAPARADAPARAOBAMA.Semella claro que o problema máis

’’

AAfganistán,concalesquera
imperios en lida, tócalle
sempre estar no centro
do conflito de intereses”

’’

Co Paquistán inestábel,
os EE UU non poden
depender dese país para
facer chegar a Afganistán
os inmediatos reforzos”

inmediato de Barack Obama
como comandante en Xefe non
é xa o do Iraq senón o de Afga-

BOB STRONG / REUTERS

nistán. A estratexia do xeneral
David Petraeus, que seguramente vai predominar, céntrase nun aumento de forzas polo
de agora, semellante ao que en
tempos de George Bush propiciou unha certa saída de alivio a
unha situación con defectos de
nacemento fatais. Non se trata
xa de darlle a Afganistán un goberno estábel, se niso se pensou
algunha vez.
O problema previo, e o máis
difícil, é loxístico. Coa situación
do Paquistán, que só pode resolver o exército do país, que é
políticamente unha incógnita,
os Estados Unidos e quen os
acompaña non poden depender dese país para facer chegar a
Afganistán non só os inmediatos reforzos –que tan traballoso
é conseguir– mais tamén o posterior aprovisionamento.G

Un pacto con Rusia e Irán?
As alternativas son custosas e
costentas. A principal, unha
ruta por Asia Central, dependente do acordo de Rusia. Teoricamente, cabería utilizar o
camiño iraniano, pero non é
moi plausíbel. Non se sabe o
prezo que pedirá Rusia, imperio en rexurdimento, para
prestarse a tal solución. No
caso do Irán, hai moito tempo
que se sabe de contactos máis
ou menos secretos entre Was-

hington e Teheran. Dise incluso que andaba neles, non
derradeiros días da Administración Bush, o vello Henry
Kissinger.
ESTABILIZARMESOPOTAMIA.Non precisamente como vía de aprovisionamento, pero si para estabilizar a situación en Iraq, precisa Obama do Irán. Unha certa estabilidade en Mesopotamia é esencial para poder au-

’’

No caso do Irán, hai moito
tempo que se sabe de
contactos máis ou menos
secretos entre Washington
e Teheran. ”

mentar o continxente estadounidense no Afganistán e reducilo no Iraq, como, ademais,

prometeu facer. Non se pode
facer iso ao prezo de propiciar
unha maior intervención do
Irán xiíta no Iraq. Pero se vai ser
alto o prezo de Moscova para a
vía centroasiática, que non pedirá o Irán para non ser incómodo de máis no Iraq?
Obama está aprendendo
duras leccións de multilateralismo. Prezos que hai que pagar cando se actúa en diplomacia.G

oi ben pode ocorrer que
a situación política de Israel teña empeorado, por dous
motivos moi diferentes: porque
os seus veciños e demais países
árabes e musulmáns teñan
anovadas razóns para intentar
borrar Israel do mapa. Non é
unha retórica baleira: é un obxectivo de Alá. E porque non vai
ter Israel, polo que semella, a
mesma comprensión por parte
de Barack Obama que a que tivo por parte de George Bush.
Case seguro que, entre as varias razóns que Israel tivo en
conta para entrar en Gaza e facer o estropicio que fixo, foi a
súa présa en deixar feito o traballo antes do cambio de presidente nos EE UU.
Non só é unha mala política
–a forza bruta é sempre o contrario da política–, senón que a
longo prazo é a peor de todas.
Non por iso que se di que foi unha acción “desproporcionada”,
como se alguén soubese dunha
guerra que non o fose, senón
por non ter sabido manexar outras potencialidades das que
puido botar man.
Por exemplo, e entre outras,
poñendo de relevo o fanatismo
de Hamás e de Irán, e outros; a
situación dos árabes dentro de
Israel –impensable á inversa–:
as reiteradas ameazas dos primeiros en estaren dispostos a
borrar Israel do mapa, e que, se
puidesen, ben que o farían, coa
bendición de Alá... e de certa esquerda babeca.
En resume, pois, a situación,
en canto á veciñanza, non só
non mellorou senón que foi a
peor; e, en relación co país protector, haberá que ir vendo o
que pasa, pero o máis probable
é que diste moito de soster a vella situación privilexiada. Malos
tempos para seguir unha política tan apegada á forza e tan
afastada da razón. G

’’

O máis probable
é que Israel
diste moito
de soster a vella
situación
privilexiada”
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A xerarquía católica tamén fala
de política en Latinoamérica

POLÍTICA / VENEZUELA

TERCEIRO CICLO DA
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA
O presidente
venezolano,
Hugo Chávez, anunciou que o 15
de febreiro
comeza o 3º
ciclo da revolución boliva- Hugo Chávez.
riana. Chávez
celebrou cun
multitudinario acto o décimo
aniversario da súa chegada ao
poder e converteu a efeméride
nun anuncio electoral de cara
ao referendo do día 15, no que
se aprobará unha reforma
constitucional que lle permitirá ao presidente a súa reelección no horizonte do 2019.

As conferencias
episcopais
de Bolivia
e Venezuela
interveñen acotío
no debate sobre
a reforma política
que viven ambos
os países

ROI CAGIAO

16-18 mundo.qxd
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BANCO DE TERRAS PARA CASE
50.000 LABREGOS

NEUTRALIDADE EN BOLIVIA. A posición oficial da Conferencia
Episcopal Boliviana (CEB) foi
aparentemente neutral. Por
unha banda expresaba a súa
preocupación por un texto que
si recoñece o dereito á vida, pero que non fai referencia á concepción, e por tanto, podería
darlle vía libre ao aborto. Cuestionou a “ambigüidade” dos

Julio Terrazas, presidente da Conferencia Episcopal boliviana.

’’

OarcebispodeSucre,
Jesús Pérez, participou
activamente na campaña
do non para o último
referendo constitucional
de Bolivia. ”

O bispo venezolano Baltazar Porras.

’’

AConferenciaEpiscopal
Venezolana está
controlada polo sector dos
bispos máis
neoconservadores como
Baltazar Porras”

’’

JulioTerrazas,presidenteda
Conferencia Episcopal
Boliviana ten participado
en reunións cos prefectos
opositores que procuran
saídas extrademocráticas”

O goberno cubano aprobou o
aluguer de terras para 45.518
labregos por unha superficie
de 650.000 hectáreas. Este
proxecto de banco de terras é
unha das medidas de La Habana para aumentar a produción de alimentos na illa, un
dos obxectivos económicos de
Raúl Castro para os próximos
anos. No 2008, Cuba importou
o 40 por cento da comida que
consumiu. O proxecto de aluguer busca tamén descentralizar a produción agrícola, que
agora se concentra nos arredores da capital.
LEXISLATIVAS / ISRAEL

NETANIAHU, FAVORITO
PARA AS ELECCIÓNS

dereitos sexuais e reprodutivos.
Porén, gababa o recoñecemento dos dereitos dos pobos indíxenas e dos sectores “historicamente” marxinados.
Mais significados membros
da xerarquía como o arcebispo
de Sucre Jesús Pérez, participaron activamente na campaña
do non. Oficiou a misa na Xornada de Oración “Defende a
túa fe”, convocada polos prefectos de Santa Cruz, Rubén
Costas; Tarija, Mario Cossío;
Beni, Ernesto Suárez e de Chuquisaca Savina Cuellar, onde
candeas e imaxes de Xesucristo
formaban parte da iconografía
dos defensores do non.
Dende Santa Cruz o seu cardeal, Julio Terrazas, e presidente da CEB, leva anos discrepan-

do publicamente do goberno
en temas políticos como: os latifundios, organización territorial, Constitución ou as relación
preferentes cos EE UU. Ten
participado en reunións cos
prefectos opositores, en actos
non autorizados polos tribunais de xustiza que procuran
saídas extrademocráticas: “…o
noso país estase a converter
nun espazo onde están dominando os narcotraficantes, sen
Deus e sen lei...”
A POSTURA VENEZOLANA. Coa mesma man destra escribe a Conferencia Episcopal Venezolana
controlada polo sector dos bispos máis neoconservadores
como Baltazar Porras ou Roberto Lücker, quen despraza-

ron aos sectores non aliñados
coa oposición política, partidarios da conciliación e o diálogo.
No documento “Situación do
país e renovación ética”,posiciónanse contra a modificación
legal sometida a referendo para
permitir Hugo Chávez poida
candidatarse no 2012. Nun
desconcertante parágrafo carente de coherencia coa súa
traxectoria, e sen lóxica argumental afirman “.. a reelección
indefinida non resolve a crise
social..., persegue estender os
privilexios dos poderosos sen
que se ataquen as carencias
que sofre o pobo.”
Hai países de América onde
non se pode entender a política
sen ollar para a igrexa ou para os
medios de comunicación.G

O ex primeiro ministro e
líder do ultradereitista Likud é o claro
favorito para
as eleccións
lexislativas
do 10 de fe- Beniamin Nenbreiro. As en- taniahu, líder do
quisas danlle Likud.
ao candidato
máis do 25 por cento dos votos. Por detrás queda a candidata do partido no poder, o
Kadima. Tzipi Livni, ministra
de Asuntos Exteriores, conseguiu remontar nos últimos
meses pero non lle foi suficiente para comandar as sondaxes, que apuntan ben a unha coalición centrista Kadima-laboristas, ben a un goberno de concentración ultranacionalista e ultrarrelixioso.G

AMMAR AWAD / REUTERS

“Tiña vostede coñecemento de
que queren expulsar a Deus de
Bolivia?”
Así rezaba un dos spots, a favor dos non contratados nas televisións privadas. Formaba
parte da campaña que exhibiu
lemas como: “Dille si a Deus,
vota non!”A relixión converteuse en eixo vertebrador do non.
Na vella constitución, unha
das máis confesionais do continente, xunto coa de Costa Rica,
estabelecíase no seu artigo 3, “O
Estado recoñece e sostén a relixión católica, apostólica e romana. Garante o exercicio público de calquera outro culto.
No novo texto, ratificado en
referendo, expresa no seu artigo 4. O Estado respecta e garante a liberdade de relixión e de
crenzas espirituais, de acordo
coas súas cosmovisións. O Estado é independente da relixión. No preámbulo afírmase
que a nova filosofía responde
ao mandato dos nosos pobos,
coa fortaleza da nosa Pachamama e grazas a Deus, refundamos Bolivia.

REUTERS

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)
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1.500 delegados da CIG maniféstanse para que a crise non derive
nunha maior precariedade laboral. O sindicato nacionalista definiu
nunha asemblea o pasado día 4 a súa posición de cara a negociación colectiva do ano 2009, na que marcaron como obxectivos a loita contra a temporalidade e contra a flexibilización da xornada laboral. Logo os delegados
asistentes manifestáronse até a sé da Xunta de Galicia en San Caetano.G
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FINANZAS E CRISE

Avívase o debate sobre a fusión das caixas
Os cambios na dirección de Caixanova
desatan os rumores sobre un próximo
anuncio de integración
Xurxo González

cos meses antes da operación.

O Consello de Caixanova aprobou o pasado 30 de xaneiro a reestruturación da dirección. A
principal modificación consiste
na substitución do criterio xeográfico polo de segmento de
clientes. Así pois, desaparecen
as distincións internas entre Galicia e o resto de España e a partir
de agora haberá unha unidade
para clientes minoristas e outra
para as empresas, ambas dedicadas a todo o Estado.
Os máximos dirixentes da
caixa, con Xosé Luís Pego, director xeral, á cabeza, insisten en
que este cambio xa estaba programado e non ten ningunha
relación coa situación económica. Non obstante, nas últimas
semanas aumentaron os rumores sobre a inminencia da tantas
veces anunciada fusión das caixas galegas. Este feito provocou
que membros do cadro de persoal de Caixanova especulen sobre esta posibilidade. Algúns
dos que viviron o proceso de fusión entre Caixa Vigo e Caixa
Pontevedra afirman que daquela víranse cambios semellantes nas beiras do Lérez pou-

ATENCIÓNPOLÍTICA.A cuestión da fusión de Caixanova e Caixa Galicia vén sendo recorrente nos últimos anos en ámbitos políticos.
Este tipo de entidades financeiras están sometidas á lexislación
autonómica e parte dos seus órganos de xestión están designados por distintas administracións públicas (deputacións,
concellos). A crise financeira reavivou o debate sobre a súa conveniencia. As posturas oscilan
entre o apoio á integración,
como o BNG ou a indefinición
cauta na que se moven PSdeG e
PP, que apelan á independencia
das caixas do poder político.
O certo é que os partidos teñen moito que dicir nun eventual proceso de fusión. Coa lexislación actual, a Xunta debe aprobar o proxecto de fusión para
que se poida levar a cabo. Por
outra parte, as modificacións da
Lei de Caixas poden impulsar ou
atrasar estes procesos.
Algúns analistas consideran
que un anuncio de fusión nos
próximos meses é pouco probábel, xa que as direccións de

Xulio Fernández Gayoso, presidente de Caixanova, presentando os resultados.

’’

ambas entidades non son favorábeis, en especial a de Caixanova, comandada por Xulio
Fernández Gayoso. Aínda así, a
opacidade pola que se rexen as
decisións nas cúpulas das caixas non desbota de antemán
ningún resultado.

’’

A CRISE COMO CONTEXTO. Noutras comunidades do Estado, a fusión
de caixas estúdase como unha
saída ou consecuencia da crise
financeira. Os resultados referidos ao ano 2008 que se empezan
a coñecer coinciden nunha redución dos beneficios no sector
das caixas, pero non en perdas
xeneralizadas. Neste contexto, a
fusión de Caixanova e Caixa Ga-

A modificación da Lei
de Caixas galega pode
impulsar ou atrasar o
proceso de integración”

En Castela e León as caixas
unificaron as súas
corporacións de
investimento, pero
manteñen marcas e rede
de oficinas independentes”

licia reportaría beneficios no
longo prazo, como unha maior
capacidade e coordinación dos
investimentos. Non obstante, a
integración provocaría perda de
negocio derivada da forte identificación de depositarios de Vigo
e A Coruña coas entidades actuais e a redución de posicións
de clientes importantes.
Outras comunidades optan
por solucións creativas para
aproveitar as sinerxias dunha
actuación unida das caixas sen
promover a súa fusión. Así, en
Castela e León as caixas unificaron recentemente as súas corporacións de investimento,
pero manteñen marcas e rede
de oficinas independentes.G

TRIBUNA I Xurxo González.

FOROS EN TRANSFORMACIÓN
Primeiro foi o Foro Económico
Mundial de Davos. Vense celebrando desde 1971 nesa localidade dos Alpes suízos. O Foro
Social Mundial nace en 2001
como unha tribuna simultánea para denunciar as ideas
que os pensadores neoliberais
levaban décadas espallando
tras as súas reunións en Davos.
Este ano, Belem de Pará, na
Amazonía brasileira, acolle os
representantes do movemento altermundista, quizais
máis robusto e lexitimado que

nunca, mentres en Suíza as elites capitalistas asisten desconcertadas á fin dunha época e a
quebra de moitas conviccións.
Non obstante, as tornas poden
cambiar rapidamente, como
apuntan dous protagonistas
destas reunións.
A economista Loretta Napoleoni lembraba nun artigo
publicado en varios medios europeos os inicios do Foro de
Davos, cando banqueiros alemáns e equipos económicos
de países daquela comunistas

’’

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

discutían conceptos e ideas novidosas. A economista rememora que “as condicións climáticas non lle afectaban ao
noso entusiasmo mentres dedicabamos horas e horas a debater modelos econométricos,

fórmulas e ecuacións para converter o florín húngaro ás moedas europeas. Era unha empresa á que ninguén se atrevera
até ese momento, pero estabamos convencidos de que merecía a pensa intentalo”.
Nos últimos anos ese espírito cambiara, e o foro convertérase “no supermercado dos
rostros famosos”. Non obstante, logo da crise financeira,
Napoleoni sostén que Davos
volverá a reunir “as mentes do
futuro, mentres que actores,

cantantes e cociñeiros de
moda quedarán na casa”.
Un dos máis destacados teóricos do colonialismo, o exipcio Samir Amin, critica o medo
á política do movemento altermundista. “Abandonar a política equivale a resignarse a non
transformar o mundo”, afirma
nunha entrevista concedida
ao diario Público. Segundo
Amin, o Foro Social Mundial
corre o perigo de converterse
“en antena repetidora do discurso dominante”.G
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Mobilización en Vigo para reclamar un novo convenio dos conxelados.UGT, CIG e CCOO reclamaron ante a sé da patronal Conxemar o estabelecemento dun salario mínimo de 1.000 euros, maior estabilidade no
emprego, redución da xornada laboral e complementos salariais en caso
de incapacidade temporal. O sector, maioritariamente feminino, conta con
preto de 3.000 asalariadas.G

CRISE E ELECCIÓNS

Luís Carrera, economista e nº 1 do PP por Ourense, rebate a Pedro Arias

‘Se hai un produto que podo mercar en Lugo
non o mercarei en Cuenca’
Xurxo González
Ransés / A.G.N. [FOTOGRAFÍA]

O programa económico do PP
para a próxima lexislatura económica céntrase na redución de
impostos e en promover a austeridade. As posibilidades de actuación da Xunta de Galicia son
limitadas, pero Luís Carrera
(Castro de Rei, 1949) considera
que a confianza e a ilusión que
pode achegar o PP contribuirá a
mellorar a conxuntura económica. O ex directivo de Caixa
Ourense e Caixanova foi designado cabeza de lista por Ourense de xeito inesperado e, segundo unha estendida análise,
en contra dos desexos de Xosé
Luís Baltar, presidente da deputación. Alberte Núñez Feixóo
considérao, xunto con Pedro
Puy e Pedro Arias, o cerne dun
novo equipo económico.
Vostedes inciden na redución
de impostos e control do gasto
público como unha das liñas
mestras do seu programa. Podería concretar que taxas se verán afectadas?
O noso programa recolle medidas dirixidas ao curto prazo pero
incardinadas en políticas a
longo prazo. As medidas de austeridade e fiscais deben tomarse
neste sentido. Evidentemente
non hai moita marxe de manobra, pero a que exista hai que
aproveitala. Neste sentido, os
gastos como os coches, o despacho e as cadeiras para as salas de
xuntas temos que paralos e contraer fortemente o gasto en xeral.
Ao mesmo tempo temos que facer que os cartos cheguen ás familias e ás pequenas e medianas
empresas (pemes), non só aos
bancos. É importante que as administracións públicas paguen
o que lles deben a estas compañías. En canto aos impostos, reduciremos os que contribúen a
animar a economía, como o de
Sociedades, en especial no que
atinxe á pequena empresa.
Aínda que esta redución de taxas parece que implica menos

ingresos, non ten porque ser así.
Se as empresas son máis e funcionan, estes aumentarán. Máis
actividade económica significará tamén menos gastos, xa
que se reducirán os subsidios
por desemprego.
Aparte dos gastos referidos aos

automóbiles e despachos da
Xunta, que supoñen unha contía limitada no gasto da Administración autonómica, que
outras partidas pensan recortar para axustar o orzamento?
Eses gastos son a punta do iceberg, pero a xente nótao. Penso

que hai que avanzar en xestos
que indiquen por onde queremos ir nós. Non hai unha fórmula milagrosa, pero queremos
deixar claro que nós queremos
artellar políticas serias. Por
exemplo, nun determinado momento díxosenos que había que

apostar pola sociedade do coñecemento, pero o único que se
fixo foi contratar a dous mil galegos para limpar as cunetas. Quizais dous mil empregados non
sexa moito, pero sumados a outras partidas empezan a supoñer unha contía elevada, que a
xente percibe. Outro exemplo é
o plan de Zapatero para humanizar rúas e facer parques e xardíns, que dilapida recursos públicos que se podían empregar
para mellorar a economía produtiva ou as infraestruturas (liñas eléctricas, traídas de auga...).
O discurso económico imperante nos últimos meses afástase das propostas clásicas do
PP, en especial o menor intervencionismo do Estado. Pensan que isto pode ser negativo
para a súa campaña?
O noso discurso vai nesta liña
de intervir na economía durante un curto período de
tempo. Unha das medidas que
propoñemos é o aprazamento
das cotizacións sociais dos traballadores dos concesionarios
de automóbiles. Non se trata
de eliminalas, o cal sería unha
barbaridade. Falamos de intervencións non permanentes.
Por exemplo, se o Estado tivese
que tomar participacións en
bancos para evitar a súa quebra, eu estaría a favor, sempre
que non fose de xeito permanente. Os únicos que non deben perder diñeiro son os depositantes, que non son responsábeis da marcha do
banco. Aínda que non responde totalmente á miña filosofía, estou totalmente convencido de que hai que tomar
todas as medidas necesarias
para reactivar a economía e
controlar o desemprego. Cada
parado é un drama humano.
Para saír desta situación, todos
os axentes sociais e as distintas
Administracións do Estado debemos actuar en conxunto.
A patronal en España e en Galiza insiste en que é necesario o
recorte de salarios e aba- >>>
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FOROS DE REFLEXIÓN

Manuel Cao

>>> ratar os despedimentos.
Se vostedes chegan ao poder o
próximo 1 de marzo, que política seguirán neste sentido?
Esas medidas son as máis sinxelas de tomar, pero non estamos de acordo. O que temos
que promover son medidas de
incremento da produtividade.
Isto consiste en introducir novas tecnoloxías e formación
para o seu correcto uso. Un dos
obxectivos é a extensión da
rede de banda ancha, que non
chega ao 80% da poboación da
provincia de Ourense.
Que sectores terían unha especial importancia no Plan Estratéxico da Economía que prometeron se ganan as eleccións?
Un deles sería o sector do automóbil, impulsando o consumo
con axudas directas á compra.
Para iso recuperaremos ideas
desbotadas polo actual Goberno como o plan Prever. Outro dos piares pode ser o da
construción, pero eliminando
a compoñente especulativa.
Moitos compraron pisos simplemente para revendelos
pouco tempo despois, e iso
non pode ser. Outros sectores
que teñen importancia deben
mantela, como o do leite ou o

’’

Reduciremososimpostos
que contribúen a animar a
economía, como o de
Sociedades”

’’

Aconstruciónpode
continuar sendo un dos
piares económicos en
Galicia, pero eliminando a
compoñente especulativa”

’’

Noncoincidocos
empresarios, penso que
o camiño para aumentar
a competitividade non pasa
por recortar os salarios
dos traballadores”

agrario, pero buscando aumentar o valor engadido. Non
podemos competir polo prezo

de man de obra. Temos que
mellorar a educación e adecuar os perfiles académicos ao
que demandan as empresas.
Alberte Núñez Feixóo declarou
recentemente que procuraría
desprazarse nun Citroën en vez
de nun Audi, en referencia ao
automóbil de Pérez Touriño.
Estas declaracións lembran ás
de Miguel Sebastián, ministro
de Industria, pedindo que se
consuman máis produtos españois, que Pedro Arias, compañeiro seu no PP, criticou empregando duros cualificativos. Veremos en breve apelacións a
consumir produtos galegos?
Eu son un europeísta convencido, pero penso que se hai un
produto que podo comprar en
Lugo non o mercarei en
Cuenca. Todo o que se poida facer neste sentido é positivo. O
que non se debe facer é comprar
cadeiras de máis de trescentas
mil pesetas en Dinamarca [en
alusión a compras da Xunta],
porque é unha burla aos fabricantes galegos de cadeiras. Se en
Galiza se fabrican coches dun
nivel como o que corresponde a
unha persoa que está na alta administración da Xunta, non fai
falta compralo fóra.G

‘Nun momento de crise non apoiaría
grandes cambios nas caixas’
Vostedes propoñen unha nova
Lei de Caixas de Aforros que
promovería a independencia e
profesionalidade destas entidades. Tendo en conta a súa
dilatada experiencia profesional en entidades deste tipo, podería concretar cales serían as
principais modificacións?
Nós o que non nos imos meter é en cousas que correspondan ás propias caixas. Temos que estabelecer as vías
de participación da sociedade
nos órganos de goberno das
caixas dun xeito adaptado ao
momento actual. Por outra
banda, a Xunta debe ser o coordinador das actividades estratéxicas das caixas en Galicia. Non se trata de interferir
no seu funcionamento, senón de garantir a súa solvencia e que presten os servizos

’’

Aíndacunhasoacaixa
galega, a competencia
no sistema financeiro
está garantida”
que lles corresponden, que
son os de aceptar depósitos e
conceder préstamos.
Pretenden entón reducir o
peso das administracións públicas nas asembleas ou nos
consellos de dirección destas
entidades?
Iso aínda está por ver, pero a
nosa intención é a de non politizar a actuación das caixas.
Ao contrario, pretendemos
profesionalizalas.
Fálase de novo da posíbel
fusión das caixas galegas.

Que opina sobre este tema?
É un tema que teñen que decidir os órganos de goberno
das caixas. Nun momento de
crise financeira moi importante non apoiaría grandes
cambios no sistema, xa que o
fundamental é saír desta situación. Logo xa os responsábeis das caixas tomarán as
decisións que consideren
oportunas.
A iniciativa parte das caixas,
pero a lei estabelece que a
Xunta debe aprobar o pro xecto de fusión...
Na miña opinión, se as caixas
propuxesen a súa integración
a Administración non se oporía. A competencia hoxe en
día está garantida. Os estudos
coinciden en que en España
hai un exceso de sucursais
bancarias.G

A

pasada semana celebráronse os dous foros anuais de
maior influencia en canto ás propostas de deseño,
funcionamento e cambios nun sistema económico global
que en maior ou menor medida condiciona todas as sociedades e axentes do noso tempo. Non hai moito os campos estaban ben delimitados en razón das ideoloxías e
proxectos explícitos ou subxacentes nos participantes de
cada foro pero a crise económica está a resituar os enfoques nun marasmo de incertezas que dificulta a adopción
de estratexias e propostas tanto en reformas globais como
en proxectos específicos.
No Foro de Davos foi significativa a ausencia de Barack Obama pero a presenza de países como a China, Rusia e outros axentes importantes para a redefinición do
capitalismo permite albiscar a constitución dun novo
marco institucional que se irá construíndo nos vindeiros
anos. O factor de inestabilidade máis perigoso será o proteccionismo que pode transformar a crise económica en
conflito sociopolítico entre países pero no curto prazo é
perceptíbel a tentación defensiva para calmar unha sociedade frustrada e sen esperanzas. Os enormes desequilibrios entre a economía real e a financeira só se poden
resolver mediante un novo consenso global no ámbito
institucional (FMI, ONU, OMC, etc) arredor de principios
e valores semellantes. Tamén sería convinte adoptar posicións comúns sobre modelo medioambiental, grao de
desigualdade e un sistema de dereitos políticos e sociais
similar para todos os países. Neste sentido, en Davos pareceu asentarse o convencemento de que o modelo social europeo é un referente clave para a reconstrución do
capitalismo e tanto as propostas de Obama no ámbito da
saúde como a reorientación do modelo de crecemento
chinés en base ao desenvolvemento do mercado interno
semellan camiñar nesa dirección.
O Foro Social Mundial de Belém (Pará, Brasil) contou
con grande e diversa participación que certificou o final do
capitalismo neoliberal e súa substitución por outro modelo alternativo. Máis á hora de definir tal modelo xurdiron
as contradicións e non se pasou de propostas concretas
que atenden necesidades específicas en medio ambiente,
auga, suficiencia alimentaria ou enerxética, desigualdade e
problemática dos indíxenas.
Ambos os foros ratificaron o final do modelo liderado
pola economía financeira e a volta á economía real onde
son esenciais os problemas dos recursos naturais, a tecnoloxía, a produción sostíbel, a importancia da regulación e a
necesidade dun modelo máis xusto coa intervención pública como garante da estabilidade económica e social.
A incerteza da economía internacional pode alumear a
emerxencia dun novo consenso social global pois os axentes poden ter incentivos para deseñar un modelo económico que teña en conta as diferentes necesidades socioculturais e preserve os elementos comúns relativos ao medio ambiente, asuntos financeiros e comerciais coa creación de mecanismos e institucións reguladoras. G

’’

Ambososforosratificaron
o final do modelo liderado
pola economía financeira
e a volta á economía real ”
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Borja Golán gaña o Torneo de
Detroit de squash. O deportista
compostelán Borja Golán impúxose no torneo Men’s Motor City
Open de Detroit (EE UU), un campionato que ten a cualificación de
tres estrelas. Na final enfrontouse
ao británico Adrian Grant, número
11 do mundo, a quen venceu por
tres xogos a un.G

COMPETICIÓN POLÉMICA

Iván Pozo, campión de Europa de peso mosca

‘Os detractores do boxeo son unha minor
Antonio Cendán
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

O boxeador vigués Iván Pozo
vén de recuperar o título europeo do peso mosca, despois de
vencer aos puntos o francés
Cristophe Rodrigues, nun
combate disputado en Vigo. É
o primeiro galego que se fai
cun cetro continental do que
os clásicos chaman a “nobre
arte”. O púxil olívico acumula
un total de 32 combates, dos
que venceu en 28 e perdeu tan
só en catro. Agora, a finais de
abril terá que defender o título
recentemente conquistado
ante o mesmo adversario, por
entender a Unión Europea de
Boxeo (EBU) que a decisión arbitral de suspender a pelexa
non foi correcta.
Que supón para Iván Pozo este
novo título europeo?
Para min é o comezo dunha
nova etapa. Tratarei de evitar
os erros do pasado. Este título é
moi importante xa que o éxito
non é meu só, senón dun grupo de técnicos dirixidos por
Francisco Amoedo. Da outra
vez, a perda do título fixérame
caer na desilusión, pero agora
volvo estar concentrado en
min mesmo para tratar de subir ao máis alto.
Que pasou para perder na loita
polo mundial?
Pois tiven unha serie de problemas que me impediron desfroitar do combate como a min me
gustaba. Confío en ter unha nova oportunidade para facerme
co campionato do mundo. Para
iso terei que defender, polo menos, un par veces o actual título
europeo. A defensa obrigada
gustaríame facela en Vigo diante do meu público.
Como está na actualidade o
boxeo galego?

Está ben. Penso que temos
canteira. Cada vez hai máis rapaces dispostos a subir ao ring,
algo que non sucedía hai tempo. De feito, temos xente moi
competitiva que está en condicións de optar a un título de España.
Cambiou moito o boxeo?
Cambiou. Loxicamente a xente lembrase moito da época de
Cassius Clay, que era un boxeador fora de serie. Moita xente
bota de menos eses tempos,
nos que había grandes boxeadores. Estaban tamén Frazier,
Foreman e Leon Spinks. Mentres que en España estaban
campións coma Alfredo Evangelista, Perico Fernández ou
Urtain, dos que se gardan moi
bos recordos. Pero o boxeo, coma todos os deportes, cambiou moito. Até trocaron as regras de xogo.
Xa non ten o glamour de antano...
Iso dio a xente que non coñece
a fondo o mundo do boxeo.
Pero de feito hoxe é un deporte
que está na súa xusta medida.
Penso que porque fagas un título europeo non ten porque
vir a visitarte ningunha autoridade. Todo iso é moi distinto.
Eu, de feito, compartín actividades con xente que é moi importante. Tamén agora volven
os medios de comunicación a
falar de nós, xa que pasamos
algún tempo no que non se
nos daba a importancia que realmente tiñamos.
Pódese vivir do boxeo?
Pode. Pero para iso tes que estar no máis alto moito tempo.
Cada pelexa é moi importante. Tes que deixar o mellor de
ti mesmo para tratar de non
decaer nin persoal nin profesionalmente. Unha de- >>>
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O Pontevedra destitúe a Rafa Sáez. A volta de Rafa Sáez á súa casa non foi
tan exitosa como se prevía. O técnico da Seca non tivo sorte esta tempada e o
Pontevedra rematou a primeira volta demasiado lonxe dos postos de ascenso á segunda división. Finalmente, a directiva decidiu prescindir del para buscar un revulsivo que salve do fracaso este campionato. Sáez xa adestrara os
granates, tamén o Logroñés e o Celta B, onde fraguou un gran prestixio.G

Da época dourada ao desprezo

aminoría’

Antonio Cendán

’’

Cada vez hai máis rapaces
dispostos a subir ao ring”

>>> rrota neste deporte, pode
rematar coa vida deportiva, xa
que chegar arriba é moi complicado.
O boxeo ten moitos detractores...
Considero que son un grupo
minoritario que non coñece
este deporte. Dende a ignorancia dinse moitas cousas que
son falsas. Ocorre coma co baloncesto. Se a xente non ten
idea de como se mete a pelota
nunha canastra non lle pode
gustar ese deporte. Din que é
un deporte brutal, pero non é
así; os boxeadores coñecemos
moi a fondo a normativa e sabemos as condicións nas que
nos encontramos antes de subir a un ring.
Pero, tradicionalmente sempre houbo moitos accidentes...
Penso que pasa o mesmo que
noutros deportes. Tamén os
houbo no ciclismo e por iso
non se deixaron de organizar
probas coma o Tour de Francia ou a Volta a España. En todos os deportes ocorren cousas extra deportivas. As regras
do boxeo son moi estritas, estamos sometidos a moitos
controis médicos, así coma tamén de SIDA, resonancias
magnéticas e todo aquilo que
poida afectar directamente a
saúde. Cando ocorre algunha
desgraza non é culpa dos boxeadores, senón de que non se
fixeron ben as cousas.G

José Manuel Ibar, Urtain.

Paulino Uzcudun.

Que o boxeo viviu mellores
épocas é algo que está na lembranza dos afeccionados. Quedan xa moi afastados os tempos nos que a “nobre arte” era
un dos tres grandes deportes
do Estado español, xunto ao
fútbol e o ciclismo, seguidos algo de lonxe polo hoquei a patíns. Xa nos anos trinta un púxil
vasco, Paulino Uzcudun, era
internacionalmente coñecido.
A súa popularidade tan só era
superada por Ricardo Zamora,
o celebre porteiro do Real Madrid e da selección española.
No franquismo non faltaron boxeadores de sona que
acadaron títulos europeos e
mundiais. Nos anos cincuenta
triunfaban Ignacio Ara, Kid
Tunero e Fred Galiana, reconvertido en actor boxeador. Nas
décadas seguintes as primeiras planas dos xornais ilustrábanse co título mundial que
conseguía o hispano cubano
Xosé Legra, nos pesos plumas.
A el sumábanse outros púxiles
que se facían cos cetros continentais de distintas categorías
entre os que se encontraban
Pedro Carrasco, José Urtain,
Toni Ortiz ou Gómez Fouz.
Tampouco pasaron desapercibidos os tres campións
mundiais desta época: o sempre polémico Perico Fernández, o madrileño José Durán,
ou o endébel canario Miguel
Velázquez que acadara o título
fronte a Sansak Muansuarín,
aquel tailandés alcumado “a
sombra do diaño”, despois de
ser descualificado. Aínda que
o título retornaría en pouco
tempo a terras do sur este asiático, grazas a un desquite, programado pola Asociación
Mundial de Boxeo.
A DECADENCIA. A mediados dos
anos 70 comeza a cuestionarse dende distintos ángulos o
boxeo coma deporte. É considerado demasiado brutal.
Suecia prohibe a súa práctica

’’

Ao longo do século XX
morreron máis de 700
púxiles a consecuencia
dos combates”

’’

Os defensores apuntan
que serve para a
reinserción social de
moitos rapaces
procedentes de áreas
marxinais”

profesional en 1969, medida
que estará en vigor até 2006.
Incluso a xerarquía católica
italiana clama, en 1978, pola
súa prohibición trala morte
dun boxeador despois dun
combate. Ao ano seguinte
dous púxiles morren no Estado español en semellantes circunstancias. A televisión “emigra” das doce cordas. Así, o director xeral do ente público
RTVE, Luís Solana decide retirar o boxeo da programación.
Pola súa banda, o xornal madrileño El País, no seu libro do
estilo, indica que este rotativo
é contrario a difusión deste deporte. Sinala que tan só se proporcionará información dos
accidentes que acontezan nos
rings. Non embargante, a empresa editora deste xornal,
PRISA, farase cos dereitos de
emisión de combates de boxeo na década dos noventa
que son retransmitidos por
unha canle, propiedade da devandita editorial.
A polémica continúa, pero
o boxeo non consegue manter
a audiencia de antano. Os seus
detractores parecen ter gañada
a batalla. Son escasas as canles
televisivas ás que lles interesan
os dereitos de emisión, aspecto
este que é analizado polo manager de Iván Pozo, Francisco

Amoedo, quen afirma que un
deporte sen televisión é practicamente inexistente. Tamén
unha gran parte dos medios
informativos ignoran esta
práctica deportiva, da que só
dan conta cando ocorre unha
dos moitos accidentes que, ao
longo do século XX, deixaron
máis de 700 púxiles mortos a
consecuencia dos combates.
NOVAS REGRAS. Amoedo non
considera que sexa tan brutal
como pretenden facer ver os
seus detractores. Sinala que o
feito de que os pelexadores sexan sometidos a controis é moi
positivo e que no Estado español non volveu a haber ningún
accidente mortal dende 1979.
A consecuencia da alta sinistralidade que rexistraba este
deporte, reduciuse o número
de asaltos de quince a doce para campionatos do mundo ou
continentais e a nove para títulos estatais. De igual xeito, un
boxeador que sufra tres derrotas consecutivas por KO vese
na obriga de abandonar a súa
práctica. Tamén un púxil que
perda un combate antes do límite ten que estar obrigado a
un mínimo de 30 días sen volver ás doce cordas, ao igual que
sucede con outros deportes
coma o ciclismo.
Os defensores da chamada
“nobre arte” apuntan tamén
que esta serve para a reinserción social de moitos rapaces
procedentes de áreas marxinais, ou doutras persoas que
sofren condenas de cárcere, de
onde proceden moitos boxeadores. De feito, o cárcere coruñés de Teixeiro foi escenario en
2001 dalgunha velada de boxeo. Independentemente da
opinión que se poida ter, a polémica está servida. É tan bestial subir a un cuadrilátero como inciden os seus detractores
ou é tan só unha excusa para
rematar coa práctica deportiva
máis ancestral como argumentan os seus defensores?G
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HISTORIA E BIOLOXÍA

Crer ou razoar: Darwin, evolucionism
Hai 200 anos nacía Darwin e hai 150 publicaba
a súa emblemática obra A orixe das especies.
As súas teses, perseguidas na súa época, son motivo aínda
de polémica entre certos grupos

Marilar Aleixandre
Escritora e bióloga, catedrática
de didáctica das ciencias na USC.

A

s ideas e teorías
científicas sempre
están condicionadas polo contexto
social no que xorden, e en relación coas ideas dominantes nel.
As ideas novas adoitan enfrontarse a resistencias para seren
aceptadas, especialmente se a
alternativa ten unha base ideolóxica ou relixiosa. A noción darwinista da orixe das especies implica que o ser humano é unha
especie máis, un animal máis,
non o chanzo máis alto na escaleira da natureza; que pertence
aos primates, que a mente é un
produto da actividade do corpo.
Este discurso racional desmonta a narrativa mitolóxica da creación, opón ás causas sobrenaturais causas naturais, sitúa aos
seres humanos como parte da
natureza, non sobre ela.
O evolucionismo supón pois
unha verdadeira revolución intelectual que inflúe noutras pólas do pensamento en moita
maior medida que teorías científicas comparábeis. A súa historia, desde hai 150 anos, e mesmo antes de ser publicada, é un
exemplo de como, en grande
medida, a construción do coñecemento científico tivo que facerse ao longo da Historia en
batalla desigual contra os intolerantes que exerceron todo o
seu poder para impedir o libre
desenvolvemento das ideas. Ás
veces descríbese esta loita como unha confrontación entre
materialismo e “idealismo”,
mais eu creo que os que queimaron a Giordano Bruno, os
que se opuxeron Á orixe das especies, non tiñan nada de “idealistas”, senón que defendían
posicións de poder.
Un breve percorrido pola
vida de Darwin é útil para responder a preguntas como
¿por que tardou máis de vinte
anos en facer públicas as súas
ideas? ¿por que na Orixe das
especies non se fai referencia
á especie humana? ¿por que
acaba o libro cunha referencia
ao “creador” el, que xa se confesaba agnóstico?

’’

Unbrevepercorrido
pola vida de Darwin
é útil para responder
a preguntas como
¿por que tardou máis
de vinte anos en facer
públicas as súas ideas?”

’’

Nesesanos,enmoitos
países, as Igrexas
impoñían as súas ideas
como únicas posíbeis”

’’

Astesesdarwinistas
foron defendidas
por primeira vez en España
na Universidade
de Santiago,
por González Linares, que
foi expulsado da cátedra”

’’

Hoxeendía,aetiqueta
de Deseño intelixente
é unha forma máis
de introducir
o creacionismo
pola porta de atrás”

Darwin albergaba, antes da
viaxe do Beagle, ideas creacionistas porén, debido ás súas
observacións da distribución
de animais, como os pimpíns
das Galápagos ou os arneiróns, integrándoas coas teorías de Lyell e Malthus, foi construíndo unha explicación da
variedade das especies por
transformación que desbotaba o creacionismo. Mais desde
que comezou a dar forma ás
súas ideas era consciente >>>
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onismo e intolerancia

O HMS Beagle, navío da Mariña Real Británica, famoso especialmente pola súa segunda viaxe na que Darwin adquiríu os datos precisos para a Teoría da evolución e
[abaixo] fotografía autógrafa de Augusto González Linares, expulsado da cátedra
da Universidade de Santiago por explicar as teses darwinistas.

>>> do rexeitamento que suscitarían entre a sociedade conservadora da súa época e do
seu contorno. Temos a fortuna de que Darwin deixou numerosos cadernos onde ía

anotando o desenvolvemento
das súas ideas, os acontecementos da súa vida. Así podemos saber que, desde que regresou da viaxe do Beagle, tiña
pesadelos nos que aparecía a

persecución dos astrónomos.
O 4 de outubro de 1838, no
caderno M, logo de diversas
entradas sobre as relacións de
parentesco entre humanos e
simios, escribe: “A mente é unha función do corpo”. Nese intre, vinte e un anos antes da
publicación da Orixe das especies, xa concibía os seres vivos
nun proceso de mudanza, ideas que pouco a pouco vai compartindo cos máis íntimos:
“Estou case convencido, ao
contrario do que pensaba nun
principio, de que as especies (é
como se confesase un asasinato) non son inmutábeis” (Carta
a Hooker, 1844).

TEMORES XUSTIFICADOS. É explicábel que Darwin albergase temores: en 1751 Buffon fora
condenado pola facultade de
teoloxía de París e obrigado a
retractarse, por escribir unha
historia natural que prescindía
do diluvio e propoñía para a
Terra unha idade de 74.000
anos. En 1809 Lamarck, o máis
claro antecedente do evolucionismo morría pobre e criticado. Robert Grant, talvez a
primeira persoa partidaria da
evolución que coñeceu Darwin, foi expulsado da Sociedade Zoolóxica de Londres en
1835, por denuncias de Owen,
quen o acusaba de ser partidario da revolución francesa.
Nalgúns casos o progresismo
científico e o social ían da man.
Non foi exactamente o caso de
Darwin quen pertencía a unha
familia liberal (whig), distante
das posicións dos radicais.
Hai tres casos que Darwin
coñeceu de perto. A Zoonomia
do seu avó Erasmus Darwin foi
colocada no Índice de libros
prohibidos. En 1827, aos dezanove anos, sendo estudante en
Edimburgo, pertenceu a Sociedade Pliniana e nela, o mesmo
día en que Darwin presentou
dúas observacións de organismos mariños, unha proposta
de Browne que contiña a idea
de que “a mente é material”
(semellante á que Darwin escribiría máis adiante no seu caderno) foi tachada do libro de
actas. En 1844 Robert Chambers publicou de forma anóni-

A orixe das especies nunha edición inglesa de 1859.

ma os Vestixios da historia natural da creación, que adiantaba a tese da transmutación (o
nome de evolución é posterior), e que suscitou un intenso
debate e duras críticas dos creacionistas. Non é de estrañar
que Darwin atrasase a publicación das súas ideas, que sufrise
vómitos, mareos, palpitacións
e outros síntomas que o asaltaban en situacións de tensión.
Talvez, de non ser pola carta
onde Wallace anunciaba que
chegara independentemente
ás mesmas conclusións, aínda
se atrasaría máis.

UNHA OBRA POLÉMICA. Os seus temores non eran infundados
pois, a pesar de non mencionar
explicitamente a especie humana, A orixe das especies suscitou unha enorme polémica
desde a súa publicación en
1859. Podemos lembrar que
neses anos as Igrexas impoñían
as súas ideas como únicas posíbeis noutros países: en Galicia,
en 1856, despois do Banquete
de Conxo, o poeta Aurelio Aguirre foi chamado polo bispo, debido a que no brinde se referira
a Xesús como “fillo dun modesto carpinteiro”, e forzado a retractarse. Cinco anos despois,
en 1864, douscentos seminaristas de Lugo romperon a pedradas os cristais da imprenta de
Soto Freire para lle impedir que
publicase no Almanaque un
texto de Rosalía de Castro, El
Codio, que non se conserva.
O ensino da evolución en-

controu desde os primeiros
momentos serias dificultades.
Foi na universidade de Santiago de Compostela, en 1875,
onde Augusto González Linares, defendeu por vez primeira
en España as teses darwinistas.
A consecuencia foi unha circular de Orovio, o neocatólico
ministro de Fomento, que
prohibía explicalas, negando a
liberdade de cátedra. González
Linares ignorouna e foi expulsado da cátedra. A evolución
apareceu e desapareceu do ensino coa alternancia dos partidos no poder. Noutros países
sucedeu algo semellante, e
aínda houbo intentos recentes
de suprimila en Polonia e na
Italia de Berlusconi.
En resumo: Darwin acabou
rexeitando unha crenza por un
razoamento. A etiqueta de
“Deseño intelixente” (que por
certo nin sequera inventaron, é
debida a Paley, en 1802) é unha
forma máis de introducir o creacionismo pola porta de atrás.
Queda aberta a discusión de se
hai que abordar explicitamente
na clase as ideas creacionistas.
Desde logo non como propón
Michael Reiss, biólogo e sacerdote anglicano, que tivo que dimitir hai uns meses do seu posto na Royal Society por presentar creacionismo e darwinismo
como dúas visións do mundo
comparábeis. Algúns darwinistas, como Eliot Sober, cren que
si é necesario abordalas, mais
precisamente para mostrar por
que non son científicas.G
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Marcos Sueiro Bal, un galego nos Grammy
Este enxeñeiro de son, sobriño neto
do estudoso Xesús Bal y Gay, compite
na 51 edición dos premios Grammy
na categoría de mellor gravación histórica
por Polk Miller and the Old South Quartette
M.B.

O 8 de febreiro desvelase no
Centro de Convencións de Los
Angeles, na gala de entrega dos
Grammy, se un destes premios
considerados polos estadounidenses os oscars da música vén
para Galiza. O enxeñeiro de son
Marcos Sueiro Bal, sobriño neto de Xesús Bal y Gay, opta a este galardón na categoría de mellor gravación histórica por
Polk Miller and the Old South
Quartette. Compite contra outros tres traballos de recuperación asinados por algúns dos
mellores especialistas en gravacións históricas.
De pais galegos, Marcos
Sueiro Bal traballa na actualidade como enxeñeiro de son independente nos Estados Unidos.
Até hai pouco, estivo realizando
un proxecto ao redor da música
na Universidade de Columbia,
en Nova York, e ten colaborado
en numerosas ocasións coa

compañía Tompkins Square
Records. Precisamente, para esta compañía realizou o traballo
de masterización do disco que
foi seleccionado como candidato aos grammy.
O traballo masterizado por
Sueiro Bal recolle gravacións realizadas en cilindros de cera e
discos de lousa, datadas todas
entre 1909 e 1928, do grupo liderado por Polk Miller. A particularidade da banda radica en
que foi a primeira composta
por un americano branco e un
cuarteto de cantantes afroamericanos. Entre os seus fans figuraban Mark Twain, quen declarou nalgunha ocasión que
“Polk Miller e os seus marabillosos catro son o único orixinal e
xenuinamente americano que
este país é capaz de prover”.
Para Sueiro Bal “é un honor
totalmente inesperado” estar
seleccionado aos grammy. “Levo moitos anos facendo este ti-

po de traballos, pero sobrecólleme ver o nivel dos outros
candidatos. A compañía discográfica é nova e pequena e merece a honra. O propietario ten
amor sincero á musica”.
Ao ver do propio Sueiro Bal,
existen posibilidades de gañar
porque “é un documento histórico moi interesante”. “O feito de
que un grupo de negros e brancos puidese facer con éxito, aínda que con controversia, unha
xira polo sur dos Estados Unidos
en 1890 coido que achega uns
matices humanos moi destaca-

dos á historia deste país”, comenta Sueiro Bal.

A PEGADA DE BAL Y GAY. Marcos
Sueiro Bal é sobriño neto de Xeús Bal y Gay, músico, crítico e teórico lucense, autor ademais do
ambicioso proxecto Cancioneiro gallego que vería a luz en
1974. A pesar de todo, o enxeñeiro de son asegura que non
coñeceu “o suficiente a Bal y
Gay para que me influenciase,
aínda que o seu nome era mencionado na casa con frecuencia”. “Na casa tocamos todos al-

gún instrumento e sempre houbo música, así que pode ser que
sexa algo xenético”, chancea.
Topa máis influencia no
gusto do seu pai polas antigüidades. “Quizais por iso me decantei por esta faceta da enxeñería de son. “En particular
non me adoitan gustar as limpezas excesivas do son dalgunhas reedicións actuais. Meu pai
sempre tivo fascinación polas
antigüidades con algunha imperfección. Fainas máis interesantes e únicas. É unha estética
que compartimos”.G

TRIBUNA I Marta Dacosta.
Escritora.

SOBRE A CABEZA DE MEDUSA DE MARILAR ALEIXANDRE
Pouco tempo pasou desde
que o libro estivo na miña
man até que o dei devorado,
de tal maneira me atrapou.
Pensei que tiña nas mans un
libro que faltaba. Marilar estaba enchendo un oco ao embarcarse en tratar o tema da
violación física da muller, até
tal punto é un tema tabú.
Si, tabú, tabú para a muller
que, aínda hoxe procura que
non se coñeza a súa desgraza, e
oculta o seu sufrimento porque
se avergonza coma se fose culpábel, porque chega ser xulgada coma se fose culpábel, porque a sociedade considera que
en parte ou en todo é culpábel.
Tabú porque aínda hoxe en día
a sociedade repara na forma de
vestir da moza, esculca os seus
movementos e sementa a dúbida, algo faría... E este é o tema.
Máis alá da propia agresión sexual a dúas adolescentes, está a
agresión social que logo sofren,
pois a sociedade en que elas vi-

ven, a sociedade actual, segue
xulgando a vítima, ás veces
mesmo con máis atención có
culpábel, que pasa así a ocupar
o segundo plano. Por iso, neste
caso é un logro que o libro se
publique como destinado ao
público xuvenil.
Si, unha obra necesaria
porque a literatura pode aspirar a ser evasiva, mais mesmo
na súa evasión é un filtro para
ver a realidade, máis ou menos deformada, e desde a súa
distancia construír a resposta
da lectora atenta, que deixará
repousar na súa abada esta
morea de palabras e imaxes,
cargándoa de argumentos e
razóns para continuar esperta,
atenta, disposta a alzar a voz
cada vez que sexa necesario,
ou sexa, sempre.
Posibelmente a obra literaria sexa coma o viño que extraemos dos barrís da memoria, a
vida que foi pasando e fermentaba na súa vertical de pousos.

’’

Marilarestáenchendo
un oco ao embarcarse
en tratar o tema da
violación física da muller”

A cabeza de Medusa é ese viño,
un viño que nos rabuña na
gorxa porque nos sabe á terra
que pisamos. Un viño que nos
tinta os beizos, coma o sangue
que imaxinamos, sangue violento que nos salpica e que
tantas veces non queremos
ver. Este viño nutriuse ao longo
dos anos do diálogo co narigón
de casca imperecedoira, o
amante lendario traizoado
porque esa era a única forma
de lle ser fiel. Porque A cabeza
de Medusa e o poemario Mudanzas, nútrense dun mesmo
diálogo coa tradición, de amor

nocturno, de traizón...
Traizoar, si, noutra ocasión
chamámoslle deconstruír e
reconstruír os mitos, desfacer
e rachar as teas e os fíos cos
que a tradición vestiu as mulleres, para dotalas de nova vida. As mulleres levamos dúas
décadas rachando a roupa
que nos deron, desbotando o
ferro e a agulla, para levar con
dignidade e á vista rachóns e
enrugas, e reclamar o noso dereito a mostrar tanto corpo como decidamos. Aínda que,
nunha nova negación, desde
hoxe se revise escrupulosamente, relativizando a importancia do acontecido, a obra literaria producida desde entón
e o papel das poetas.
Volvendo á traizón, e á tradición, Marilar escolle precisamente o mito de Medusa para
construír o seu relato, e así volvemos a ollada cara a atrás e reflexionamos sobre a incomprensión e o medo. Medusa,

unha fermosísima moza violada mentres unha Deusa mira
para outro lado, para despois
castigala, converténdoa en culpábel. E este é o argumento do
libro, dun lado Medusa, ou Sofía e Lupe, doutro lado a Deusa,
ou toda unha sociedade que
non desexa ser importunada
coa demanda de compromiso
coas vítimas. E Neptuno, o violador, é, para maior contradición, unha parella de mozos de
boa familia, con pais dispostos
a mediar polos seus fillos... Unha Jéssica que vén ser a ollada
de Medusa, e un mozo... para
agarrarse á esperanza, aínda
que por veces sexa, un morote
ventureiro...
Poderíamos seguir procurando as pegadas... mais ese
exercicio queda para a lectora,
para o lector, que debe tomar
este libro nas súas mans e devorar as súas páxinas... e tomar
partido, abrir os ollos e ver, para
posicionarse ante o desastre.G
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Estes días, e até o vindeiro
domingo 15 de marzo, estase a
celebrar en Pontevedra o
X Salón do Libro Infantil e
Xuvenil.
Esta xuntanza arredor dos
libros pensados para vós, é
unha das máis importantes non
só do noso país, senón a nivel
español e internacional.
Durante estas xornadas vai
haber unha serie de actividades
para os nenos e nenas, mais
tamén dirixidas a pais e nais.
Teremos obras de teatro,
contacontos, exposicións de
libros e as súas ilustracións,
charlas, concertos de música...
Non está mal, eh? Todos estes
actos van ter algunha relación
co tema do Amor, que foi o
lema escollido para a edición
deste ano, ao igual que o ano
pasado fora o Mar, por exemplo.
Daquela, unha boa
oportunidade para pasar un
bon momento e achegarse ao
mundo do libro, por medio de
actividades lúdicas para nenos
e mamás e papás.
O Salón desenvólvese no
Pazo da Cultura de
Pontevedra, así como nalgúns
outros escenarios da cidade.
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O equipo de comic-investigación do Bule-Bule presenta:

BULE-BULE 1345 maqueta

3/2/09

22:12

Página 3

ANOSATERRA
5-11 DE FEBREIRO DE 2009

Facer un SOMBREIRO PARA OENTROIDO
Un chapeu é unha das bases de
calquera disfraz, e ademais é moi
doado de facer.
Podemos usar estes materiais:

1-Primeiro enrolamos a cartolina
arredor da nosa cabeza, facendo un
cilidro. Marcamos a medida, e
deixamos uns 5 cm. máis, que son os
que pegamos para facer o cilindro.
2-Despois
marcamos un
círculo para a ala
do sombreiro,
que recortamos.
Logo marcamos
outro círculo
interior
3-Marcamos unhas liñas cara ao centro, e
recortamos, dobrando as solapas cara arriba. Estas
solapas son as que pegamos no interior do cilindro.
4-Repetimos a operación para tapar o sombreiro.
Agora podemos pegar o trozo de tea, para adornalo
mellor, e tamén pegar desde o interior trozos de fío
de lá, para facer unha bonita perruca.
Tamén se pode facer en forma de cono, e tamén
porlle unha goma para que non nos caia!
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AMOR
An Alfaya

A

mor é unha palabra tan
gastada no noso vocabulario, que o seu uso resulta
ata obsceno na súa ampla
acepción semántica. Aínda
así, bríllanos os ollos cando a
pronunciamos ou bombéanos o corazón cando a sentimos. Cientificamente dise
que é pura reacción química, mais, eu négome a admitilo e decontado busco unha
explicación menos prosaica,
que trato de transmitir nos
meus encontros con lectores alá onde me queiran escoitar. Aos nosos rapaces somos quen de instruílos, que
non educalos, na aprendizaxe de coñecementos (matemáticas, linguas, ciencias,
etc), e o sistema axúdanos a
cuantificar mediante probas
verbais ou escritas o nivel
acadado. Sen embargo, creo
que os adultos (mestres, familia, mediadores, etc.) somos incapaces de manexar
un material tan sensible como é a transmisión dos sentimentos. E pregúntome,
asústanos que os cativos liberen as súas emocións? Tememos á linguaxe corporal?
Ou é que nós mesmos hai
tempo que temos esta disciplina pendente? A poesía,
como nos lembra a miúdo
A.G.Teijeiro, é un bo vehículo para perder o medo e o
pudor a expresarse en voz alta, mais tamén a música ou o
teatro, que axudan a estourar tensións internas e a espirse ante os demais. Benvido pois a Pontevedra o Salón
do Libro Infantil e Xuvenil,
que chega coa saqueta cargada de Amor. Benvida tamén Fina Casalderrey, escritora convidada, estupenda
representante da dimensión
máis nobre da palabra, e
benvido Portugal, país amigo. Do 1 de febreiro ao 15 de
marzo temos unha cita de
amor nada promiscua.G

Este galo despistado meteuse el soiño
neste labirinto.
Axúdao ti a saír del para tornar ao
curral.

Neste barullo de letras has atopar sete nomes
de tenistas. Son actuais ou de hai un tempo. A
descubrilos!

Ao mal tempo boa cara
Ernesto bo día.
Autor: José Campanari
Ilustracións: João Vaz de Carvalho
Editorial:OQO

Entrañable álbum ilustrado que nos
chega ao galego da man da editora
OQO. A quen non se lle escapa que a
tradición popular xa sexa a través dos
costumes, ou por medio da súa sabedoría agocha o coñecemento da experiencia, da transmisión das aprendizaxes naturais, que, en certa medida, conforman a esencia do ser
humano. Ernesto, o protagonista,
dará boa mostra disto ao facer caso
das ensinanzas que dende cativo es-

coitou dicir ao seu avó. Todo comeza
nun xantar familiar de domingo que,
como de costume, xunta a toda a familia na súa mesa. Pero, para o noso
protagonista, é un domingo moi especial pois vai merendar, por vez primeira, á casa da súa noiva Henriqueta. A expectación e o asombro,
ante a noticia, percorren os rostros
dos familiares que chocan coa súa ledicia reflectida na actitude vital que o
empurra a percorrer o traxecto a pé,
sorteando toda clase de adversidades atmosféricas co mellor sorriso
posible. Mentres, na casa da noiva,
hai unha implicación, case obsesiva,
de todos para que o encontro sexa

p e r fecto.
Sendo
o reloxo
do salón testemuña
da gama de emocións que vai subindo no termómetro dos sentimentos experimentados coa espera do
convidado. O emprego dunha linguaxe expresiva cun predominante
ton humorístico manifestado tanto
nos recursos léxicos como gráficos,
xunto coas coloristas ilustracións,
provocan a tenrura do lector.G
Alba Piñeiro

Labirinto

Solucións aos
pasatempos:

Barullo de letras

’’

Bríllannos
os ollos
cando
dicimos
a palabra
amor”
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Roberto Pascual, director da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia

‘Atenderei os requirimentos do público,
pero sen claudicar en favor do máis comercial’
Manuel Xestoso
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Roberto Pascual, crítico teatral
e profesor da Escola Superior
de Artes Dramáticas de Vigo,
comeza a súa andaina como
novo director da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia (MIT) –unha das grandes
referencias da escena galega
moderna– xusto cando este
certame cumpre vinte e cinco
anos. “Neste momento a MIT
está nun momento privilexiado”, declara Pascual, “tanto
polo nivel de recoñecemento
fóra de Galiza como polo que
significa este ano 2009, en que
se celebra o seu 25º aniversario
e o 40º do nacemento da Agrupación Cultural Abrente. Se a
MIT é o grande festival do teatro galego é pola súa inevitábel
vinculación coa Mostra de Teatro Abrente, que, dalgún
xeito, significou tamén o inicio
do teatro profesional en Galiza. Hai todo un caudal histórico que vai dende o Fondo Teatral Abrente no Museo Etnolóxico até a existencia de referentes –compañías e actores–
de gran reputación na actualidade que pasaron por Ribadavia nos seus comezos. Así que
este ano teremos a oportunidade de deseñar unha edición
que pivote arredor da retrospectiva e a homenaxe a toda
esa traxectoria”.
Pascual admite que haberá
continuidade co traballo realizado polo seu antecesor, o falecido Rubén García –“botar
por terra o labor e os vencellos
creados durante todos estes
anos sería un erro pola miña
parte”–, mais ten a vista posta
en determinadas mudanzas
que contribúan á modernización do festival. “Máis que
cambiar quero aproveitar o
feito e, ao tempo, pór en funcionamento unha serie de ferramentas que teñen a ver coa
profesionalización dos servizos teatrais. A creación dun
novo Comité de Asesoramento vai incidir en certas
áreas que considero estratéxicas para o crecemento dun
festival moderno: no ámbito
da acreditación de calidade,
para que poidamos acudir a

unha auditoría na que se avalíe o seu funcionamento interno; no da publicidade, para
aproveitar os recursos de
aproveitamento turístico; na
creación dunha imaxe corporativa que facilite a comunicación e aumente o atractivo
para os patrocinadores; nas relacións internacionais, que faciliten posíbeis colaboracións
con outros festivais…”.
As referencias que citou na
súa presentación como director foron Almagro ou Edimburgo, o que indica a ambición do seu proxecto. Superar
as restricións orzamentarias
centra, obviamente, gran
parte das súas preocupacións.
O MIT é patrimonio dun concello pequeno e, xa que logo,
con recursos limitados, e Pascual apostará por reformular o

’’

Aedicióndesteanopivotará
sobre a retrospectiva
e a homenaxe aos vinte
e cinco anos de traxectoria
do festival”

’’

Propóñomeunreto:
contribuír á produción
de novos espectáculos
a partir dos textos
do premio Abrente”

sistema de produción e –sen,
por suposto, desvinculalo do
Concello– ensanchar a partici-

pación doutras instancias.
“Precisamente, imos ver como
funcionan eses grandes festivais: ou ben integrados nun
padroado onde conviven institucións públicas e empresas
privadas –que a min me parece a fórmula máis interesante– ou ben nun sistema
onde o protectorado público
ten tanta importancia coma o
patrocinio privado. En todo
caso, sempre existen fórmulas
de colaboración entre distintas institucións ás que eu
quero sacarlles o máximo rendemento. Este é un festival internacional e, polo tanto, teño
a responsabilidade de contactar e buscar convenios con distintos organismos que permitan a contratación de espectáculos de distintas latitudes.”
?Pode resultar ambicioso,
pero en principio, propúxenme duplicar o orzamento
do ano pasado. Xa temos asinados algúns convenios –por
exemplo, coa Sociedade Estatal de Conmemoracións Culturais, polo 25º aniversario, e
coa Japan Foundation, para a
programación de espectáculos xaponeses–, e outros están
formalizados. Hai contactos
avanzados co Instituto Goethe
e co Instituto Camões. Temos
resolto o patrocinio público e
estamos traballando para seducir a empresas privadas,
quer vinculándoas a compañías ou espectáculos concretos, quer á imaxe renovada
que dará o festival a partir
deste ano.”

UHA PLATAFORMA PARA A PROXECCIÓN DO TEATRO GALEGO. Como
todo festival destas características, a MIT debe cumprir un
duplo obxectivo: estimular o
interese de grandes audiencias
polo teatro e servir como trinque onde exhibir novas tendencias. Pascual aposta por
crear unha personalidade propia para o festival, que atinxa
ambas alternativas. “Atenderei aos requirimentos dos espectadores, pero sen que iso
queira dicir que claudique en
favor do que resulta máis comercial. Existen demandas diversas e é obrigado atender á
diversión, mais tamén á refle-

xión, ao repertorio, a linguaxes
innovadoras. Os requirimentos do público tamén inclúen
as propostas minoritarias.”
Canto á creación dunha
identidade propia para a MIT,
Pascual pon exemplos concretos. “Estiven moito tempo
analizando a cota de teatro galego que debe estar presente e
penso que non ten moito sentido programar espectáculos
que –aínda que posúan unha
gran calidade– non teñan relación coa filosofía da Mostra.
Hai que buscar unha xustificación para a súa presenza no
festival e, nese sentido, propóñome un reto a longo prazo
que non vai ser doado de acadar: contribuír á produción de
novos espectáculos e, sobre
todo, de montaxes que partan
do rescatado premio Abrente
de textos teatrais. Se eu puidese conseguir montar espectáculos a partir deses textos, se
lograse estrear eses espectáculos na Mostra, o labor que a
MIT debe xogar a favor do teatro galego xa estaría xustificado.”
Mais os esforzos da Mostra
en favor do teatro galego non
deben reducirse, para Pascual, á programación de espectáculos. Á parte de ofertar
posibilidades de formación e
de difusión das montaxes, a
proxección da nosa escena
cara ao exterior debe ser un
dos obxectivos do certame. “É
importante que a profesión
teatral sinta que a MIT é un
espazo que contribúe a difundir unha imaxe positiva do teatro galego. E o modelo que
procuramos implica a todos
os axentes do sistema. Temos
moi bos profesionais e debemos poñelos en valor internacionalmente. Neste sentido,
podo adiantar que xa estamos pensando na celebración, en 2014, dun Congreso
Internacional das Artes Escénicas centrado nun deses ámbitos: a dirección escénica. En
Galiza existen moi bos directores e cremos imprescindíbel confrontalos con figuras
relevantes no ámbito internacional como Ernesto Caballero, Robert Lepage ou Krystian Lupa.G
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MARCANDO

Tabela das letras. FICCIÓN¬
 O xardín das pedras flotantes. M. Lourenzo. Xerais.
 Memoria de cidades sen luz. I. López Silva. Galaxia.
 Mondo e outras historias. J.M.G. Le Clezio.Xerais.
 Tras do solpor. Haruki Murakami. Galaxia.
 A chuvia do mundo. X.M. Pacho Álvarez Galaxia.

TERRITORIO
Marica Campo

A

medida que caen as fronteiras, faise máis imprescindíbel reforzar as identidades. “Toda a terra é dos homes” escribiu Rosalía nese tratado de socioloxía da emigración que vén sendo a pentaloxía “¡Pra a Habana!”, mais o último dos cinco poemas detense na desolación da Galiza desposuída dunha parte do elemento humano. Porque, ao
fin, marchar é unha solución
ben cativa. Levamos, xa que logo, os galegos e galegas no sangue, como pobo, a ferida das
ausencias e a memoria dos exilios. E podemos dar leccións de
respecto, porque llelo tivemos
aos países que nos acolleron e
ás linguas que estes falaban.
Digo isto a conto dun refacho, máis ben vendaval, que,
a diferenza dos que nos agasalla este inverno, vén de Euskadi para aquí e non á viceversa. Falo de Rosa Díez, inmigrante temporal por mor
do voto, que pretende devastar Galiza. Para iso, nada mellor que lle borrar a identidade
(disque nos importa un pemento) a lles cortar a lingua
aos que a poboan.
A última, e non será a derradeira das súas perlas, foi dicir
que o candidato do Bloque fala
galego para marcar territorio.
Pois non é parva de todo a señora. Claro que coa lingua marcamos territorio. É o noso escudo, como escribira Cabanillas.
É a muralla de amor ao noso,
construída polos devanceiros
desde o gozo e a mágoa, para
salvagardarnos dos bárbaros,
dos Atilas como a fundadora
de UPyD. Nisto si que dixo a
verdade e non llo vou discutir.
Co que xa non podo concordar, despois de 36 anos no ensino, é con que lle bote a culpa
do fracaso escolar ao galego. 

’’

Claroquecoalingua
marcamos territorio.
É o noso escudo,
como escribira Cabanillas”

crítica

NON FICCIÓN ¬
 A corpo aberto. Manuel Rivas. Xerais.
 Historia de Ourense. Marcos Valcárcel. Xerais.
 Vontade de nación. X. L. Barreiro Rivas. Difusora.
 Placeres Castellanos. Elsa Quintas. A Nosa Terra.
 Caderno de notas. J. Marinhas del Valle. A Nosa Terra .

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

NARRATIVA.

Divertida
e apaixonante
O globo de Shakespeare
Autor: Jaureguizar.
Edita: Xerais.

Desde que Xosé Carlos Caneiro
publicara Ébora (Xerais, 2000)
poucas veces me divertín tanto
lendo unha novela. Tentado estou de botar contas, polo menos
dalgún título de Bieito Alonso,
por iso da xustiza comparativa.
Mais non o vou
facer posto que
a finalidade do
aserto non é outra que comezar esta crónica
letresca evidenciando a característica máis notábel da última
novela de Jaureguizar, Premio
Terras de Melide 2008, intitulada
O globo de Shakespeare. Posibelmente sexa, tamén, a novela
máis completa deica o momento na imaxinativa e indómita escrita do autor nado en Bilbo. A
única chata, esa redacción descoidada e típica non só en Jaurgeuizar senón de máis autores. E
que deixa como resultado segmentos como a seguir: “Alegara
que a bolsa en Galicia que cobraba era breve” (p. 175) ou “Celia Mandiás entrou na sala do
pazo levando unha bandexa para a cea de Leandro sen darlle fala para non desconcentralo” (p.
179). Que, de cando en vez, aquí
ou acolá segundo o azar depare,
incomodan o seu, sobre todo o
lector que ame e estime a literatura como a arte da palabra.
Algunha vez o temos comentado, para Jaureguizar a novela
vén sendo “o cinema da mente”. E un, a verdade, cada día
que pasa entende menos a ausencia de esmero nese aspecto,
tanta preguiza, dado que, a fin
de contas, a calquera lector ou
escritor un chisco experiente lle
mancan os ollos e tolle as aspi-

Jaureguizar.

PACO VILABARROS

racións de medre na considera- novela, o lector é desubicado
ción como obra literaria.
temporalmente con moita haDo resto, sen agachar certa bilidade, é convidado a interrodimensión de divertimento garse sobre o tempo, sobre o
–que sempre está presente, pois tempo da actualidade ou sobre
nestes títulos que nacen coa evi- do propio Shakespeare. Nese
dente finalidade de agradar, o sentido, a novela democratízaprimeiro agradecido ao espectá- se, que se di, para afirmar que ficulo da trama é o mesmo autor, ca aí, propoñendo máis que
é dicir: o primeiro lecofrecendo considerator– sen agachar esa dicións, xuízos sobre o
mensión, dicimos, o
tempo e a obra de ShaSimple
certo é que en ningún
kespeare ou o actual.
e efectivo,
momento se trata dunRicardo, un xiboso que
ha sosa “diversión pola é un esquema usa monicreques shadiversión”. Nin a co- que ten moito kesperianos para protebertura narrativa que de cinemato- xerse dos ataques diaofrecen Shakespeare e gráfico”
lécticos; Micaela, ex puo seu tempo fican só nita profesional europea
so, en cobertura –sinae asistente privilexiada,
lemos aquí que, entre
e pagada, aos espectáas moitas coincidencias da no- culos que Ricardo materializa
vela de Jaureguizar e Shakespea- naquela reprodución de The
re destilado de Constela Doce, Globe que construíu no soto do
esta é a máis evidente. Todos os pazo de Leandro Pérez-Barnes,
capítulos levan título que lem- pai de Ricardo, que se revelará
bra a Shakespeare, as mesmas manipulador vital; e Hiltrud,
personaxes teñen nomes que bolsista de estética tétrica que a
constantemente lembran ou- Xunta paga para meter orde no
tras shakesperianas, cando non arquivo dos Pérez Barnes; emestán directamente contamina- prenden unha visita a Stratfor
das pola obsesión do dramatur- Upon Avon, coa finalidade de
go inglés. Nada máis comezar a demostrar a existencia dunha

’’

versión, previa á publicada, de
Romeo e Xulieta. Visita que, desde o seu inicio se achega decididamente a unha estética aceda e
surrealista, delirante e crítica,
moi próxima do mellor Buñuel.
É o carozo da trama. Fican aínda
por comentar Frank Rinlo (como lembra a John Balan!), antigo especialista cinematográfico;
Lisardo, dono do hotel; e Celia
Mandiás “Quickly”, ama de chaves do pazo, mais, sobre todo
Adriana e Eusebio, o escritorplaxiador-sexualmente indefinido, casado cunha Adriana sorprendente, fisicamente desagradábel (eis unha tendencia
moi manifesta aquí, as personaxes todas, fisicamente están
marcadas por algo). Eis o elenco
para unha trama que é un delirio, crítico, no senso de que propón cuestións sobre as que reflexionar, como a autoría, a inevitabilidade da traxedia como solución a unha vida que se desenvolve máis, porén, entre os lindes da farsa e que, por moito que
o almanaque minta, non varía
co paso do tempo. E, díganme,
que hai detrás da literatura senón finximento, farsa, para tratar de entender a vida ou simplemente para esquecela?
Tal é a virtude de historias como esta que nos relata Jaureguizar, manexando con habilidade
os fíos da trama, dosificando esta, deica precipitala nun remate
apoteósico, tal como merece e
demanda. O esquema é simple,
e xa se sabe que o simple adoita
ser efectivo. Gáñanos, no inicio,
ao regalarnos esa galería de personaxes curiosas, estrañas e fortemente empáticas, inclusive as
femininas –hai que estudar o
papel da muller na narrativa de
Jaureguizar, sobre todo comparando tramas para adultos e tramas para non adultos. Personaxes do mundo de Sahakespeare
e personaxes do mundo actual,
confundidas. Introduce a trama, complícaa mentres incrementa as doses de paranoia, de
delirio, e reserva parte das personaxes para que catalicen e
precipiten o grande show final.
Así de simple e efectivo, un
esquema que ten moito de cinematográfico, concepción do re-
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Margarita Ledo pronuncia o discurso de entrada na RAG. A nova
académica, catedrática de Comunicación Audiovisual, pronuncia o discurso “Do bucle e a fenda. Para un
ensaio crítico sobre a cultura galega” este sábado 7 de febreiro ás
12.00, na Facultade de Xeografía e
Historia compostelá. Margarita Ledo Andión (Castro de Rei, 1951) chega á RAG coincidindo coa presidencia de Xosé Ramón Barreiro, e a réplica ao seu discurso de ingreso será realizada por Rosario Álvarez.

trato e concepción da escena.
Porén, se indicamos onde radicaba a virtude, sáibase tamén
que na mesma virtude está o seu
teito de cristal, a fronteira. Cal é a
utilidade da farsa literaria se a vida xa é en si unha farsa e, como
na novela de Jaureguízar, tamén
remata en traxedia?
Xosé M. Eyré

Obra mestra
da sátira
moderna
A conxura dos necios
Autor: John Kennedy Toole.
Tradución: Eva Almazán.
Edita: Factoría K.

A década de 1960 viu nacer nos
Estados Unidos unha corrente
literaria que mesturaba experimentalismo, absurdo e humor
desenfadado e
que deu lugar a
algunhas das
novelas máis
gozosamente lisérxicas de todo
o século XX. Thomas Pynchon,
John Barth, Kurt Vonnegut ou,
até certo punto, Joseph Heller
foron os máis eximios representantes desta vía. E John Kennedy Toole debería ser incluído
nesta nómina, malia a revirada
historia que adiou a publicación da súa obra até os anos oitenta. Como é sabido, Toole
suicidouse en 1969, con só trinta e dous anos, sen lograr que as
editoriais se interesasen polos
seus libros. Unicamente a tenacidade da súa nai conseguiu
que, xa en 1980, A conxura dos
necios se convertese nun dos
grandes fenómenos literarios
do final de século.
A causa deste suceso queda
meridianamente clara en canto
o lector avanza un par de ducias
de páxinas: son moi poucas as
novelas capaces de provocar
verdadeiras gargalladas pero,
lendo esta, un non pode parar
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Jonh Kennedy Toole.

de esmendrellarse de principio por un rei dotado de decencia e
a fin. A razón principal está no gusto, posuidor duns mínimos
seu falstaffiano protagonista, Ig- coñecementos de teoloxía e xenatius J. Reilly, unha disparata- ometría, e dedicarme a cultivar
da aliaxe de obesidade, misan- unha rica vida interior”, declatropía, precocidade intelectual, ra–, Ignatius ten a mala sorte de
hipocondria, flatulencia, egola- formar parte da clase obreira da
tría e desprezo pola sociedade Nova Orleans dos anos sesenta.
moderna (e, en xeral,
Cando as circunstanpola humanidade).
cias o obrigan a buscar
Con trinta anos de idaun traballo, a colisión
de, Ignatius permaneentre a súa exquisita
ce a vivir á sombra da Oprotagonista cosmovisión e a moito
súa nai, elaborando é incapaz de
máis prosaica realidaunha complexa cos- comprender de provocará toda unmovisión baseada nas o mundo
ha serie de catástrofes
súas lecturas de Boecio no que vive
en cadea que demolee de Tomás de Aquino mais, aínda
rán todo o que estea
e regodeándose na así, insiste
nas proximidades. Obcontemplación diaria en adecualo
viamente, Ignatius é
de lamentábeis produ- ás súas
incapaz de comprentos televisivos e cineexpectativas” der o mundo no que
matográficos co único
vive, mais, aínda así,
obxectivo de indignarinsistirá en adecualo ás
se (arroutando sen
súas expectativas, xa
ambaxes o seu dispépsexa organizando unsico desdén) pola súa miseria ha rebelión dos traballadores
intelectual e a súa falta de “gus- negros dunha fábrica de pantato e de decencia”.
lóns, xa proxectando un ambiAínda que os seus anceios cioso plan para infiltrar os hoson altamente espirituais –“o mosexuais da súa cidade no
meu desexo pasa por unha boa exército e, así, acabar coa belie sólida monarquía ocupada xerancia dos Estados…

’’

O que en realidade logrou
Toole con Ignatius J. Reilly foi
crear a atalaia perfecta dende a
que disparar contra todo o que
se movía, dende a que ridiculizar a todos os estratos da sociedade norteamericana: brancos
e negros, homosexuais e heterosexuais, policías e delincuentes, ricos e pobres, operarios e
empresarios, reaccionarios e
progresistas, ateos e crentes,
malandros e xente de orde…
todos atopan nas páxinas desta
novela un espello no que atopar unha versión grotesca da
súa vida. O resultado, daquela,
acaba sendo parecido ao daqueles libros renacentistas, como A nave dos tolos ou o Eloxio
da loucura, que recreaban o tema da vanitas: un recordatorio
da brevidade da nosa existencia e da necidade con que a
afrontamos. E só dende a existencia dun personaxe tan pantagruélico coma Ignatius se
podía levar a cabo un axuste de
contas de semellantes dimensións: só ao tolo lle está permitido unha crítica de tal calibre.
Ou polo menos, a alguén que
renuncie a “ter éxito ou conseguir algunha outra meta igualmente repugnante”.
Mais A conxura dos necios é
tamén unha obra mestra da sátira contemporánea. Ademais
da xenial creación do seu protagonista, a novela contén unha galería de personaxes secundarios inesquecíbeis, uns
diálogos tremendamente hilarantes e unha enorme inventiva á hora de retratar ambientes
e situacións. A súa capacidade
de observación demóstrase
nas descricións dos elementos
do escenario (a atmosfera dun
bar, o movemento dunha fábrica, os invitados dunha festa…), que son rápidas, precisas
e suxestivas, de xeito que o lector recoñece inmediatamente
a circunstancia e pode prestar
atención sen máis demora ás
peripecias dos personaxes. Isto
dálle ao relato unha axilidade
narrativa á que debemos sumar a pericia do autor para resolver os problemas de construción que formula unha historia ateigada de tramas >>>

CONTADELIBROS.
‘Ramón Piñeiro’ de ensaio
Paisaxe e nación. A creación
discursiva do territorio, de María López Sández, mereceu o
premio
‘Ramón Piñeiro’ de ensaio
2007. Trátase
dun texto que
destaca a
influencia da
paisaxe na literatura galega e na configuración
do nacionalismo cultural,
tomando en consideración autores chave nas nosas letras como Xosé Luís Méndez Ferrín,
Ramón Otero Pedrayo ou Rosalía de Castro. Edita Galaxia.

Dous ensaios
Xerais publica dous novos títulos na súa colección ‘Ensaio’.
Fendas abertas. Seis ensaios
sobre a cuestión nacional, de
Carlos Taibo, reflexiona sobre
o nacionalismo galego, o
español, o federalismo
soviético e
a cuestión
nacional
en Europa
Central.
Anti natura, de María Xosé
Queizán faise
preguntas ao redor das xustificacións para o patriarcado.

Topónimos de litoral
Xosé Lois Vilar Pedreira publica Talasonimia da costa sur de
Galicia, en edición do
Instituto de
Estudos Miñoranos, a Deputación de Pontevedra e o
Proxecto Ronsel. Completa guía dos nomes
de lugar no litoral e no mar de
pesca entre Nigrán e A Guarda,
con explicacións dos seus significados. 
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Morre John Updike, autor de Terrorista. Morreu o 27 de xaneiro
con 76 anos, logo dunha longa loita
contra o cancro de pulmón. Retratou na súa prosa o declive do chamado “soño americano”, os vicios e
virtudes da clase media. En galego
traducida, por Lara Domínguez, está a súa última novela, Terrorista, publicada por Xerais no 2007, e que
ten coma protagonista a Ahmad
Mulloy, fillo dunha irlandesa e dun
exipcio, que entra nun grupo islámico violento.
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O CORDEL.
Murguía
Nº 15 e 16. Xaneiro-Agosto do 2008.
Dirixe: Uxío-Breogán Diéguez.
Editan: Asociación Galega de
Historiadores, Colectivo Murguía e
Pontenotempo.
Prezo: 10 euros

Neste número duplo a portada é
para o pintor Abelardo Miguel,
biografado por María Fidalgo.
Uxío-Breogán
Diéguez fai unha
edición comentada das ‘Bases
Constitucionais’
publicadas polo
AN-PG no 1976.
David Castro analiza co método
xenealóxico as liñas de poder da
burguesía no século XX. Montse
Dopico entrevista a Xusto
Beramendi..

Turgalicia
Nº 4. Decembro do 2008.

Concha Gómez escribe o tema
de portada, a expansión do golf
en Galiza. E visita o Monte Aloia,
con fotos de Xurxo García. Edurne Baines visita os “Amigos da
cociña
galega” en
Madrid, para
descubrir as
súas mellores
receitas e fai
unha
reportaxe sobre o mototurismo,
é dicir o xeito de coñecer o país
sobre dúas rodas.

>>> secundarias, botando
man dunha estrutura de comedia clásica, tan simple en aparencia coma difícil de axustar.
Só ao final, cando todos os cabos quedan ben atados, nos
decatamos da intensa coherencia da armazón desta obra.
Mais malia toda a brillantez
narrativa de Toole, é a perfección do protagonista a que eleva
esta obra. Se, como postulaba
Lukacs, a novela reflicte a busca
de sentido da vida nun mundo
degradado, é dificil ignorar a Ignatius –a pesar da súa arrogancia e displicencia– e mesmo encariñarse con el. Resulta case
imposíbel non compartir a súa
perplexidade ante a sociedade
contemporánea, non percibir
que, no fondo, non é máis que
un inocente incapaz de reaccionar ante a irracionalidade do
mundo. Por esa razón, hai unha
dose de intimismo que, aínda
que difícil de localizar, impregna todo o relato e lle outorga un
empuxe tráxico. Unha pulsión
que converte esta novela nunha
lectura absolutamente imprescindíbel.
Manuel Xestoso

LIBROSDEFONDO.

Os anos
imaxinarios
de Manuel
Antonio en París

Ao vivo
Nº 3. Xaneiro do 2009.
Dirixe: Miguel Martín.
Edita: Axencia Galega das Industrias
Culturais.
Prezo: De balde.

Autor: Carlos Posada (Xesús González
Gómez).
Edita: Sotelo Blanco. 1988.

O tema central do número é a
irrupción de varias voces
femininas no panorama
musical galego, caso da rapeira
Aíd. Sete músicos contestan
sete preguntas
sobre as súas
experiencias
musicais. Ademais, toda a información sobre música en
directo até xuño. 

Nestes tempos onde semella coller pulo decididamente entre
nós o cultivo dos diferentes subxéneros da ciencia ficción (incluídas as narracións de historias contrafactuais), non
está de máis recordar que é esta unha escrita

Ucronía

que, ben que ocasionalmente, contros políticos e moitos esleva dando froitos nas letras ga- critos imaxinarios (poéticos,
lingüísticos, narrativos, ensaíslegas dende hai décadas.
Unha das primeiras e máis ticos) tecen a vida neses anos
interesantes mostras neste de Manuel Antonio, emigrante
sentido veu da man de Carlos indocumentado do que a intePosada, pseudónimo do crítico lligentsia nacionalista sabe, pee narrador Xesús Gonro do que oculta a súa
existencia por consizález Gómez, quen
publicou en 1988 na Oautor
derar máis proveitoso
daquela nacente Soteimaxina que seguir mantendo a fallo Blanco Edicións
sidade do seu pasaManuel
mento.
Ucronía, pseudobiografía novelada de Antonio viviu Este tan imposible codez anos máis, ma suxestivo arguManuel Antonio.
Respondendo ás viaxou a París mento cobra forma en
Ucronía servíndose
claves do xénero, Gon- e coñeceu a
zález Gómez fabulaba toda a plana dun relato documental, que mesmo se
na súa crónica biográ- maior
axuda de apéndices
fica coa peripecia vital surrealista”
textuais con artigos e
do poeta, facéndoo vipoemas de e sobre o
vir dez anos máis dos
rianxeiro como apoiaque en realidade viviu
tura das súas teses
e conseguindo que
nesa década sobrevida o de biográficas. Consegue así,
Rianxo viaxase a París e coñe- mesturando informacións recese a toda a plana maior su- ais con outras habelenciosarrealista e moitos outros perso- mente argalladas, crear a ilunaxes da urbe francesa dos sión de verosemellanza nun
texto que sorprende pola dúanos trinta.
Amores, encontros e desen- bida razoable á que arrastra e

’’

Xesús González Gómez.

o atractivo abanqueiro de vivencias que percorre.
De por parte, Ucronía é tamén unha inmensa e deliciosa
brincadeira, e isto dende a
mesma cuberta, nas lapelas da
cal figura unha breve ficha biobibliográfica de Carlos Posada
que o fai empregado dunha
farmacia en Montpellier, onde
dedica “os seus leceres á capa
de grilos e outros deportes, entre eles a literatura”, colaborando en cabeceiras como “A
Nosa Teima, Bonchaval, Gamela, O Adiantado de Lugo
etc., facendo sempre reseñas
de libros suecos e fineses” e
anunciando como inéditas as
obras Wichita (Sherlock Holmes na Ponte de Ourense), Toma abril, túzaro! ou De Méndez Ferro a González Tronzar.
Alén do dito, non deixa de ser
tamén un curioso xogo metaliterario o feito de que sexa o
propio González Gómez quen
prologue o libro, tentando lograr un efecto de distanciamento que, á fin, o que consegue é facer máis evidente aínda
o vencello que une ambas
identidades.
Este relato histórico alternativo, onde todo transcorre nun
mundo desenvolvido a partir
dun feito pasado –a morte de
Manuel Antonio– que se propón sucedeu de xeito diferente
a como en realidade o fixo, é un
paradigma narratolóxico que
co tempo volveron ensaiar, entre outros, Antón Risco (Hipogrifo) e Arturo Lezcano (Os dados de Deus), pero que tivo en
Ucronía o seu modelo primeiro, co valor engadido que supón ter aberto hai agora vinte
anos un novo vieiro para a narrativa galega.
Con Ucronía a nosa literatura deixou de ser a irmá orfa
da narrativa de Philip K. Dick,
Poul Anderson, Harry Turtledove, Keith Roberts, Kim Stanley Robinson e tantos outros
mestres do xénero, que incorporaron á súa comunidade un
novo membro, Carlos Posada
ou Xesús González Gómez, un
xano autorial bifronte que merece lembranza.
Armando Requeixo
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Lizgairo consegue o VIII Premio
Opinión de Música Folk co álbum
de debut. Diacronías (Falcatruada)
mestura arranxos de corte clásico do
folk con outros máis arriscados. O trío
está composto por Anxo Pintos, Xosé
Liz e Rodrigo Romaní (zanfona , bouzouqui e arpa céltica) xa premiados
con anterioridade, e superou, con este
seu primeiro álbum, ao Eterno navegar
de Uxía ou A quinta das lágrimasde Milladoiro, ademais de Bonovo, Vaamonde, Lamas e Romero, e a Señora Carmen co proxecto Malvela.

MIGUEL VIDAL / REUTERS

BANDADESEÑADA.

A vida é un río
tranquilo
Río Abajo
Autor: Pascal Rabaté.
Edita: Norma.

De todas as novidades de banda deseñada do pasado 2008
podería escoller un bo feixe delas como o mellor da tempada,
pero voume
quedar con Río
Abajo, obra do
debuxante
francés Pascal
Rabaté, publicada por Norma Editorial e que foi galardoado co premio da crítica Francesa (ACBD) ao mellor cómic do
ano 2007. Unha historia de apa-
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rencia sinxela que relata, de xei- Todo isto narrado dun xeito
to costumista, unhas xornadas entrañábel, con pequenos dena vida do vello viúvo Emile Ga- talles, malia caer ás veces nalgún que outro tópico,
rreau, eses pequenos
como na visita de Emiregatos (Les petits ruisle á casa da súa infanseaux do titulo orixinal)
que conforman a súa
cia, agora convertida
apracíbel e rutineira
nunha comuna hippie
e nudista do máis arexistencia.
quetípica.
É que ten de extraordinario esta obra pa- Pascal Rabaté.
Rabaté non evita ninra destacala? En prigún tema por escabromeiro lugar, unha hisso ou doloroso que
toria que ben podería- Unhahistoria poida resultar: a morte
da súa muller, as súas
mos cualificar de ini- que ben
ciación se non fose poderíamos propias tendencias
suicidas, o amor e,
porque o solitario cualificar de
Emile pasou dos seiniciación se moi especialmente, o
senta anos. Pero realseu renacemento senon fose
mente iso é o que lle
xual. Porque hai que
sinalar que os vellos e
acontece: a redescu- porque o
berta de sentimentos solitario Emile vellas que transitan esque coidara deixar pasou dos
te marabilloso álbum
atrás coa chegada da sesenta anos” deséxanse, déitanse,
vellez. Sentimentos
contan as engurras
dos seus corpos e as
que ás veces o enganan e o levan a soñar
acariñan con toda a
esperto, simpáticas matina- naturalidade do mundo.
En segundo lugar destacar os
cións que lle serven para cuestionar o seu acontecer cotiá. personaxes, é non só o xenial
protagonista senón eses secundarios marabillosos que toda
boa historia precisa, e que acompañan a Emile nas súas andainas. Caracterizados cun par de
pinceladas, resultan todos eles
entrañábeis. A simpática parella
de ciclistas, coa que se cruza
arreo na estrada cando conduce
o seu pequeno utilitario vermello. O carniceiro obsesionado co
fedor, especialmente do polo,
que o seu traballo lle deixa na pel.
O patrón da taberna onde matan todos eles as horas discutindo dos temas máis variados. A
vella condutora do accidente de
tránsito. E por enriba de todos
eles, Edmon, o seu rillote compañeiro de pesca que será quen
lle abra os ollos a unha vida que
el xa consideraba rematada, “a
miña filosofía é: o presente non
existe, só o futuro ocorre” dille a
Emile para sacalo do relanzo
existencial no que se atopa.
En fin, unha obra magnífica,
que emociona e fai sorrir con
complicidade, feliz por esa nova
oportunidade que o “adolescente” Emile procura con teimosía e
que remata por acadar.

’’

Unha plana de Río Abajo que, na edición francesa, titúlase Les petits ruisseaux.

Marcos Calveiro
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Shakespeare, protagonista da IX Mostra de Teatro Clásico de Lugo.A
adaptación de Hamlet realizada polo Centro de Novos Creadores ou Romeo e Xulieta segundo a compañía do británico Will Kleen, International
Idiot, son algunhas das propostas que se poden ver do 1 ao 8 de febreiro no
Auditorio Gustavo Freire de Lugo, cada día ás 20.30. Outras, La vida es sueño,
de Calderón de la Barca, a cargo de Pérez de la Fuente Producciones, Los locos de Valencia,de Lope de Vega, con posta en escena de Teatro Corsario, La
comedia nueva o el café,de Leandro Fernández de Moratín, pola Compañía
Nacional de Teatro Clásico, ou o feche da triloxía sobre heroínas clásicas de
Atalaya TNT e o Centro Andaluz de Teatro: Ariadna.

crítica
CINEMA.

ARTE.

A sociedade gris
norteamericana
dos anos 50

Tres museos
de Nova York,
o Whitney,
o P.S.1 e o New

Revolutionary road
Director: Sam Mendes.
Guión: Justin Haythe, sobre a novela de
Richard Yates.
Elenco: Leonardo Di Caprio, Kate Winslet, Kathy Bates.

Jorge Macchi.
Anatomía da melancolía

Esta película é unha curiosidade
perdida no tempo. Unha novela
de segunda división (que seguramente aparecerá agora nas tendas con capa retratada da película) relataba nos anos 60 unha historia da década anterior: a vida
das familias da clase media
emerxente e ascendente que
moraban en vilas do extrarradio
e que enchían as grandes cidades para traballar (neste caso viven en Connecticut e traballan
en Nova York); o movemento
continuo de homes de traxe gris
e sombreiro que todas as mañás
collen o tren para chegar ao centro da gran cidade, mentras que
as perfectas amas de casa quedan en lindas casas con céspede
recortado e avenidas tranquilas
abeiradas de árbores. Eu distinguía este tipo de películas, polo
demáis escaso (abundaban máis
na TV), porque sempre había un
marido que chegaba do chollo e
dicía aquilo de “Querida, xa estou aquí!”, e acto seguido pimplaba un burbon a pelo, mentras
fumaba un Lucky Strike, o tabaco das estrelas. E esa composición é rescatada neste milenio,
cincuenta anos despois, para
mostrarnos unha historia, a medias entre a peza de teatro de Tenesee Williams e un cine xa esquecido daqueles anos 50.
Da parte teatral mantén uns
improbábeis diálogos, brillantes
na súa exposición pero falsos se
pensamos que os personaxes están a falar con parlamentos moi
por riba da clase media dos anos

O Whitney Museum of American Art é ben coñecido pola
súa Bienal Whitney na que todo o centro se converte, durante varios meses e cada dous
anos, na sede onde os comisarios invitados amosan as vicisitudes plásticas dos creadores
estadounidenses ou residentes no país. Un Estado da Nación en termos artísticos que
con regularidade e bo aparello
mediático proxecta e véndelle
ao mundo a arte Made in USA.
Algo que, ao cabo, seguen a facer decote dende as salas deste
oteiziano edificio búnker que
é dun tamaño digamos doméstico, moi abarcábel polo
visitante.
Visito dúas plantas, as últimas, que agrupan nese intre
obras da colección e, logo, nas
dúas plantas inferiores hai
senllas exposicións temporais.
Por unha banda está Alexander Calder: The Paris Years,
1926-1933, mostra por certo
chea de familias visitándoa coas crianzas. E é natural que así
sexa, porque o Calder mozo
que se nos amosa de móbiles e
trebellos humildes cos que
constrúe xoguetes, circos, etc.
posúe un espírito de tanta lúdica e sabia inventiva infantil que
semella un artista clown, un artesán amoroso a construír
brinquedos familiares, un Pinocchio malabar alucinante. A
mostra neses días acae ben co
arrecendo a Nadal de fogares
quentes e familiares. Por certo,

Comisario: Gabriel Pérez-Barreiro.
Lugar: CGAC, Santiago.
Datas: Até o 13 de xullo.

Kate Winslet en Revolutionary Road.

FRANÇOIS DUHAMEL

50; da parte cinematográfica res- as verdades que ninguén se
cata modas e modos (burbon e atreve dicir.
O ton mantén ese nivel de vitabaco), músicas (a banda sonora de grandes hits do seu tempo é da de clase media, que garda as
obvia) e esas historias melodra- apariencias até que chega o final
máticas que arrebataban a aque- previsíbel, seguramente o máis
la sociedade de moral estándar e falso da película (aínda que niso
é fiel, polo visto, á novela). Outra
con vidas mediocres.
A historia do matrimonio cousa son os actores, que lle poperfecto, que vacila entre sair ñen a carne aos personaxes, en
especial Kate Winslet,
da grisalla do mundo
que cambia de cara e
perfecto mediante un
de figura de maneira
cambio de vida a París
(naquela altura o pa- Écasehistoria espectacular (ónde foi
aquela nena gordecha
raíso) ou amarrarse á social dun
e aquela reboluda
seguridade que dá unmundo que
amante do Titanic?), e
ha nómina a fin de
Kathy Bates, coma
mes con posibilidades coñecemos
sempre; Di Caprio, aínde ascenso, chéganos mellor que
da salvando os seus
de lonxe, dun mundo o noso,
méritos de actor, é o
que xa non existe, é ca- a través
que menos encaixa cose historia social dun- do cine”
mo oficinista con somha sociedade que cobreiro, algo que sempre
ñecemos mellor que a
quedará na memoria
nosa a través do cine.
O director, Sam Mendes, ten iconográfica ligado a Jack Lema habilidade de xogar cos ele- mon. Xa digo, é unha historia
mentos dramáticos sen facer antiga, de xente allea, un drama
moita desfeita; hai berros, hai teatral que, polo menos ten a dediscusións, hai lágrimas e dor, cencia de mostrarse como cine
hai tensión, pero falta paixón, honrado. Vén ser como un Améfalta drama. A obra podería ser rican Grafitti do melodrama.
PROPOSTA: Aproveitar estes
levada ao teatro, porque xoga
con situacións pechadas, se- días de chuvia e inverno para
cuencias de interiores e de esca- ler todos eses libros que nos resa distancia; os personaxes es- galaron polo Nadal e que fixetán calculados, incluido o máis mos promesa moral de sacar
parecido a unha obra de Wi- adiante.
J.A. Xesteira
lliams, o enfermo mental que di

’’

nunha vitrina vexo unha vella
maleta traída daquela viaxe a
París, a cugulo de obxectos cos
que inventar cousiñas máxicas
o artista prestidixitador, e si, alí
asoma un bandeirín de República Española.
Noutra planta, está a primeira gran retrospectiva en Estados Unidos de William Eggleston: Democratic Camera,
Photographs and Vídeo, 19612008. Fotografías a cor da realidade norteamericana pura e
dura, sen miramentos, ou sexa
sen encadres coidados, estudos de luces ou matizadas escenografías e situacións. Por
seguiren na estela dos nenos de
Calder, ben poderían ser estas
unhas fotografías infantís, e
non nun sentido pexorativo,
senón todo o contrario, porque
a de Eggleston é unha ollada
obscenamente real, sen os prexuízos da madurez, sen os requintamentos da linguaxe educada dos maiores. Unha realidade desconcertante na súa inxenuidade e vulgaridade, e
mesmo ágrafa e simple na súa
puridade. O Whitney sérveme
tamén para pensar que algún
día, cando Galiza conte cun
planeamento de museos ben
especializados, seguramente
poderemos ter un Whitney coma este que protexe e expande
con esmero a súa arte nacional.

MÁIS EXPERIMENTAL. O P.S.1 conserva o seu nome dun antigo
centro educativo de N.Y. está
nunha área urbana desleixada
e afastada e forma parte do
conglomerado do MoMA; e
fronte a ese, moito máis institucional e canónico, o P.S.1 actúa a modo de espazo máis experimental e alternativo –como se calquera obra de arte
aínda as máis canónicas non
aspirase a ser tal...– Velaí os espazos das antiga escola tal como eran: os corredores, as aulas, as portas das aulas, os baños, as xanelas, as caixas de escaleiras, os patios... só fallan
pupitres, alumnos e docentes.
Hai agora un exposición colectiva: NeoHooDoo: Art For a
Forgotten Faith con obras
dunha manchea de artis- >>>
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Volven os 70: mostra pluridisciplinar no CGAC. Portas de Luz. Unha
achega á arte e á cultura en Galicia nos 70, comisariada por Alberto González-Alegre, ex director da Fundación Seoane, propón unha reformulación
desta década a través das artes plásticas, pero tamén das escénicas, das cinematográficas ou audiovisuais, a banda deseñada... Carteis da MIT de Ribadavia, cómics, documentais ou portadas de revistas conviven no espazo
expositivo do Centro Galego de Arte Contemporánea con instalacións e
pinturas, até o 3 de maio.

polas espadas seccionadas de convértese todo el nunha gran
peixes espadas de Kcho. Ou a festa da creación cheo de sorpeza de Radcliffe Bailey a esce- presas a cada paso e en cada
nificar unha tormenta maríti- recuncho, mesmo no ascenma con montes de pauciños, sor. Resulta un grande pracer
que son trécolas de pianos e xogar ao visionado dun grande
sobre as que navega unha pe- número de pezas a reivindicar
quena caravela. Nunha pare- cuestións dispares e disímiles,
de, dous ponchos entretecidos entre naderías e fondas inquepor Brian Jungen a partires de danzas, entre a sorpresa e a incamisetas de fútbol
diferenza, a fealdade e
americano e que nos
a beleza, entre a alta
amosan un exacto sintecnoloxía e o primiticretismo do urbán e o
vismo. Coido que neindíxeno. Marepe re- OP.S.1,
ses primeiros días de
crea halos ou aureolas un antigo
2009, o P.S.1 érguese
divinas a partir de colexio,
como o templo perlámpadas fluorescen- érguese como fecto de N.Y. para
tes circulares que fan o templo
crentes, conversos e
un círculo no chan. En perfecto
mesmo agnósticos da
fin, espiritualidade, re- de N.Y.
arte contemporánea.
lixión, raza, nacionali- para crentes,
dade, escravitude, co- conversos
O MÁIS RECENTE. O New
lonización xorden en
Museum é o máis ree mesmo
cada sala. Hai outras
cente dos espazos muagnósticos
moitas obras e artistas
seísticos da cidade, e
c o m o J a m e s L e e da arte
foi saíndo xa en moitas
Byars, Robert Gober, contemrevistas de arquitectuAna Mendieta, Regina poránea”
ra por mor desa adiJosé Galindo, Pepón
ción de “caixóns desOsorio ou Jimmie
colocados” e fechados
Durham. Unha moscunha delicada malla
tra que é puro pracer para os metálica branca. Mais, por unsentidos e apetitos máis terre- ha banda, o seu tamaño é máis
nais e tamén, seguramente, ali- que reducido malia atoparse na
mento da alma e do espírito.
cidade dos rañaceus –moito
O PS1 completa logo a súa máis pequeno que calquera
oferta noutros espazos con pe- centro de arte contemporánea
quenas mostras ou pezas sin- peninsular– e, ademais, o progulares feitas ex profeso. Subli- xecto expositivo actual e comño a instalación dun grande pletamente prescindíbel. Con
prato-espello pendurado do todo, o New Museum sae en toteito dunha gran sala e que asi- dos os medios. Efecto Nova
na Olafur Eliasson ou a piscina York sen dúbida. Agora por
de auga na que vemos aos visi- exemplo hai dúas mostras, falatantes andado por baixo –en rei só da de Elizabeth Peyton,
realidade un cuarto cuxo teito quen pinta cadriños gráciles e
é unha lámina de auga- do Le- felices dunha sociedade entre
andro Erlich. Ou a mostra do feliz e ensimesmada. Retratos
israelita Yael Bertana –varios de iconas do pop ou da arte ou
dos vídeos xa tiveramos oca- das monarquías. Ludwig de Basión de velos na Sala San Anto- viera, Georgia O’Keeffe ou a nonio Abad do CAAM de Las Pal- va Primeira Dama atópanse
mas de Gran Canaria–, de ab- entre esas pinceladas soltas,
soluta pertinencia no contexto con apenas pintura e unha pado conflito xudeu-palestino e leta colorista. Figuras indolendo lobby xudeo dos EE.UU. Lo- tes cheas de ecos pop e dandys
go, tamén en diferentes caixas aos que a artista agrupa baixo o
de escaleiras atópanse inter- título Live forever. E o público
vencións pictóricas nas súas feliz rulándose nese idílico
paredes, por exemplo do suda- mundo pop de beleza hedonisfricano Kentridge. En fin, o an- ta e mítica .
Xosé M. Buxán Bran
tigo instituto de ensinanza

’’

As cousas que me arrastran(1996-2008), de José Bedia. Cortesía do artista e da George Adams Gallery.

tas americanos –ou sexa do
Norte, o Sur e o Centro de
América– e de diferentes xeracións. “NeoHooDoo” seica é
un termo decimonónico recuperado polo poeta Ishmael Reed nos anos 60 e que engloba
formas, prácticas, crenzas e rituais de relixión e espiritualidade no Novo Mundo e aplicados

á literatura e a arte. Daquela di:
“Believes that every man is an
artist and every artist a priest.”
Unha fe perdida que é recuperada logo polos sacerdotes da
arte, así que non será estraño
que atopemos na mostra un
cuarto cheo de canta trapallada é reuníbel pola santería e
que vén asinada por Amalia

O New Museum e [á dereita] o Whitney Museum,ambos de Nova York

Mesa Bains. Ou un home, o
propio artista Michael Joo, que
soporta nu temperaturas de
conxelación en plena neve ou
convive inmutábel cos animais
silvestres. Unhas barcazas que
arrastran todas as cousas que
aniñan na alma do barqueiro
en que se converte José Bedia.
E unha kayak atravesada aquí
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ECOS LUSÓFONOS

O EROTISMO
NA ARTE AFRICANA

Dúas semanas de amor e libros
A cita anual coa literatura infantil e xuvenil
volve a Pontevedra cun tema apropiado
para este mes da Candeloria: o amor centra
unha programación que botou a andar este
1 de febreiro e se estende até o 15 de marzo

Xosé Lois García

A

arte africana ten ese pulo tan exuberante que atinxe e
engloba as diversas frecuencias e realidades dun contorno ancestral sempre cargado dunha pedagoxía que nos
ilustra. Neste contexto, emerxe a arte erótica que moitos
non captan o seu sentido orixinal e resúltalles obscena e
pornográfica. Esas estatuíñas, con falos e vulvas adoradas
e mitificadas polos africanos e proscritas e desprezadas
polos colonialistas europeos, foron creadas para representar e significar a forza creativa e reprodutiva dos seres humanos. Estatuíñas con parellas realizando o coito; con frecuencia, o tema tamén abonda na reprodución animal
que lles produce carne, leite e peles.
Estas figuras fálicas e vaxinais eran enterradas para que
xerminase a semente. Sempre a Mai Terra, dadora desa
África fértil, a que todos os africanos apelan para que a semente xere froitos e multiplique a ofrenda. A semente que
inza a Mai Terra é a que dá froitos, grazas ao poder mítico
dese falo que se representa nesas estatuíñas, tan ben labradas e decoradas,
con signos que o espírito animista predispuxo. Así son enterradas
con ledicia e imploración cerimonial e máis
tarde recuperadas xunto coa recolleita dos
froitos e aplicadas a outros ritos de puberdade
e casamento.
O mito fálico sobre a
potencialidade reprodutiva dos seres, tan
sacralizado nas diferentes culturas africanas, configúrase
agora nun dos portentos da arte ancestral; unha modalidade que veu dada, en certa medida, por coleccionistas
europeos, e pola creación de museos na propia África en
que as estatuíñas teñen un fin ben distinto ao que se lles
deu orixinariamente. Resulta importante a recuperación e
a conservación desas pezas que pasaron a ter un novo valor artístico. Así que o erotismo, que resulta sucedáneo do
mítico e de toda unha ritualidade, toma un novo e alto voo
nos museos de arte e de antropoloxía de África e dos países
de cultura africana no continente americano.
O que antes era un tema hermético e particularizado
nos rituais de reprodución e fertilidade, hoxe forma parte
dunha toma de conciencia que retoma o pasado con dous
conceptos novos, o erótico e o artístico. E neste caso, Pablo
Picasso e Henri Matisse souberon ver estas particularidades con outra óptica ben distinta a dos ordinarios e non
sempre cultos coleccionistas. Eles matizaron os contidos
de cada elemento figurativo sen dispersar o significado
orixinal.
Nos museos podemos ver unha serie de categorías onde o tecido decorativo é cambiante e obedece a unha serie
de conceptos que parecen arredados do elemento fálico,
mais non o están. Mais todos estes indicativos converxen
na arte erótica e faise comprensíbel entender, profundizar
e aproximarnos a unha lectura correcta do que representa
ese inventario escultórico. G

“Falando de amor”. A presenza
do país convidado veu da man
de João Pedro Messeder, coa
conferencia “Con muitas palavras rima a palavra amor”.
Ademais, a exposición “Ilustrações.pt”, realizada en colaboración coa Direcção Geral do
Livro e das Bibliotecas, amosará
o mellor da ilustración lusa. Outra das mostras, “Amor polas aulas”, recolle os traballos realizados por centros de ensino Infantil, Primaria e Secundaria da bisbarra. Poderán verse tamén as
propostas que arredor do amor
realizarán Teatro Quartoescuro,
o alumnado da Facultade de Belas Artes, da Escola de Canteiros,
coa mostra “Ponte Amor”, e a
Escola de Tempo Libre Paspallás. A banda deseñada ten o seu
espazo tamén os días 13 e 14 de
febreiro, coa participación de
creadores coma Jacobo Fernández, Miguel Rocha e Max.
E non han faltar obradoiros
para nenos e non tan nenos,
contacontos, teatro, e música,
cos concertos de Milladoiro,
Mafalda Arnauth e Laura Amado (o 7 de febreiro) e Mamá Cabra e Susa Herrera (o 14 de febreiro). Unha actividade especial este ano, “Un día en Pontevedra”, realizada coa colaboración da Fundación Caixa Galicia, a Fundación Caixanova e o
Museo Provincial, propón un
itinerario para o alumnado de
vinte centros de ensino que vai
visitar a cidade nestas semanas.

HOMENAXE Á CREADORA DOS FILLOS
DE LÚA. O misterio dos gatiños

O cartel da edición deste ano, da ilustradora Ana Santiso (Touro, 1981).
Lara Rozados

Esta edición, xa a décima, conta,
amais, con Portugal como país
convidado e a escritora Fina Casalderrey, unha das figuras máis
destacadas da nosa literatura infantil, como homenaxeada.
Arrincou con contacontos,
un obradoiro infantil e un espectáculo teatral o pasado domingo. Abren así dúas semanas
ben intensas no Pazo da Cultura
pontevedrés. O luns, Agustín
Fernández Paz e Martin Pawley
falaron sobre “Literatura e literacidade electrónica. O papel dos
blogs”. As novas tecnoloxías son
unha constante nos diálogos
que se estabelecen: Lara Bacelo
e Manuel Forcadela volveron o
martes sobre elas, co encontro
“Poesía: entre a palabra e a imaxe”, e Sonia Díaz e Anxos Sumai

o mércores, cun encontro de suxestivo título: “Soñan as androides con peixes eléctricos?” O xoves falarán Carlos Santiago e Séchu Sende, no encontro “Made
in Grénlandia”, e o venres, Cristina Villarmea e Xosé Tomas explican o funcionamento de Bibliomelide, proxecto de animación á lectura na rede.
A escritora Teresa Moure,
que sacou en Galaxia o libro Eu
tamén son fonte, ilustrado por
Leandro Lamas, falará o xoves
cinco de febreiro sobre as paixóns prohibidas na literatura infantil, co título “Era un amor de
neno”. O venres, Gustavo Martín Garzo ofrece a conferencia

? UERE SABER MÁIS?
www.salondolibro.org

desaparecidos, as bágoas polo
canciño Máquina ou as cousas
que Auria lle conta ao seu diario Merche ao comezar a adolescencia, foron algunhas das
historias que máis gozaron os
cativos e cativas que entraron
nos seus libros. A que foi embaixadora do Salón do Libro, a
pontevedresa Fina Casalderrey
(1951), escribiu preto de medio
cento de libros para público infantil e xuvenil, e gañou grazas
a eles premios coma o Merlín
(1991, por Dúas bágoas por
Máquina, xa na 13ª edición), O
Barco de Vapor (1994), ou o
Nacional de Literatura Infantil
e Xuvenil (1996, nos dous casos
por O misterio dos fillos da
Lúa), A exposición “Filla das
Ondas”, que se poderá visitar
no Pazo da Cultura, repasará a
súa personalidade literaria, e o
escritor Antonio García Teixeiro encargarase do acto central
de homenaxe, o día 7.G
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Anxo Angueira, autor dunha tese sobre o autor de Arraianos

‘Ferrín creou un universo literario liberador’
Lara Rozados
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

O profesor e escritor Anxo Angueira é un dos promotores da
homenaxe a Xosé Luís Méndez
Ferrín que terá lugar o venres,
seis de febreiro, en Vigo. A súa tese sobre Bretaña, Esmeraldina,
será publicada proximamente
por Xerais. A última edición desta novela foi prologada e anotada por Angueira. Con el falamos
sobre Bretaña, situándoa no
marco da obra ferriniana.
P o r q u e a e s c o l l a d e Bretaña,
Esmeraldina?
Por varios motivos: eu estudara
a poesía de Ferrín, Con pólvora
e magnolias, Poesía enteira de
Heriberto Bens... Non tanto a
narrativa. Con Bretaña, non
comprendía como unha novela tan poderosa tivera unha recepción tan negativa, sobre todo no ámbito académico. É
unha novela complexa, pero
comprender a súa poética, o
primor con que está escrita cada páxina, compensa de sobra
as dificultades.
Por que ese rexeitamento?
É unha novela de vangarda. O
público está afeito a outro tipo
de narrativa, aínda que en poesía si que acolla a escrita de Ferrín. Por outra banda, o personaxe berra polo medio da novela “independencia”, e iso era
tabú en 1987 e é tabú hoxe.
Trátase da primeira novela de
cadea do sistema literario galego. O lector ten que entrar da
man do protagonista na prisión, vivir con el unha procura
chea de labirintos nun ámbito
hostil. E así como houbo e hai
quen non se dá afeito ao mar
de Manuel Antonio, tamén hai
quen non se atreve a vivir esta
experiencia da prisión física
que tamén é cadea literaria.
Non era cómoda...
Nin literaria nin politicamente:
sitúase na Tagen Ata autonómica sometida á Terra Ancha, onde hai unha resistencia. Se Retorno a Tagen Ata supuxo unha
ruptura co galeguismo culturalista daquela, o de Ramón Piñeiro, e foi ben aceptada, esta novela sitúase no momento en
que nace o independentismo
político actual. Aínda que máis
difuso, ese é contexto históricopolítico da obra. Nin a acollida
nin as lecturas foron nese sentido tan unánimes.
Titula a tese A espiral e o espello.

Que hai de espiral na novela?
Por unha parte está a espiral como símbolo das Redes Escarlata, o grupo que se rebela no interior da cadea, a espiral política
que vive Amaury. Buscaba as
súas orixes na Bretaña, pero a
súa identidade non estaba no
esencial e pasado, senón no seu
presente e no seu proxecto: en
ser preso político que combate
polo comunismo e a independencia. Por outra banda, Bretaña é unha espiral no macrotexto de Ferrín, volve para atrás, recolle textos do pasado e proxéctaos cara o futuro erixíndose para min, de momento, no remuíño central da súa obra. Xa o facía en Retorno, pero desta volta
é máis potente: volve ao seu primeiro relato coñecido, “Medo”
publicado en Litoral e absorbido en “Philoctetes” de Percival
e outras historias, e a outros textos de Elipsis e outras sombras
ou Crónica de Nós, e ademais
incorpora á espiral aquel inicial
remuíño de Retorno.
Ten que ver o espello con esa
busca da identidade?
Converxen aquí varias poéticas:
a do eu e a identidade, a do libro
(da propia literatura), a da espiral e a do espello, que é a da ficción. Xoga con tres espazos: a
cadea da rúa do Príncipe, Tagen
Ata e Bretaña. E a relación entre
eles é un xogo especular que,
malia difuso, remite sempre a
Galiza (a súa situación socio-

’’

El xa defendera
a autonomía da literatura,
cando Piñeiro dicía que
a literatura galega era
humor, paisaxe, saudade”

política, á súa historia, á súa literatura...). Amaury procura a súa
identidade nesta xigante sala de
espellos. A prisión de Príncipe,
como calquera prisión do mundo, eríxese en heterotopía social. Nesta alegoría hai amos e
escravos, distintos estratos sociais dentro de cada clase, variedades étnicas, lingüísticas, cadea (dentro da cadea), represión, rebelión...
Cal é a Bretaña de Ferrín?
Reformula a pertenza de Galicia
ao chamado mundo celta. É moi
diferente ao que fai Cunqueiro.
Asistimos a unha clara reformulación política: a nosa identidade común non é só que existan
aspectos culturais ou antropolóxicos que nos unan, é que Bretaña, coma nós, vive unha situación de sometemento. E nesa dinámica faise alusión ao nacionalismo bretón de Olier Mordrel, unha especie de Risco galego, que acabou aliándose cos
nazis. Velaí os perigos do esen-

cialismo, contestados cunha
proposta de nacionalismo
transformador, inequivocamente de esquerdas. Por outro
lado, esta obra ofrécenos o tesouro de coñecer o príncipe galego Ponthus, personaxe literaria que aparece no centro literario medieval de Brocelianda, na
narrativa francesa de fins do XIV.
É un elo literario e político que
sela para sempre os nosos vínculos con Bretaña e que descoñecían Cabanillas e Cunqueiro.
Ao respecto da heteronomía,
que atopamos de Foucault?
Nese sentido, escapa dos modelos dos que bebe (The Star
Rover, de Jack London). London non concibe a cadea como
heterotopía. Ferrín, talvez porque a viviu, reproduce os modelos descritos por Foucault, e
mesmo se achega, na segunda
parte da obra (Blok-K) ao dito
sobre as sociedades de control
por Gilles Deleuze. Na primeira
metade da obra fala da vixilancia por medio da represión, do
panóptico de Bentham (o preso
vixíase a si mesmo ao se sentir
vixiado). Despois o dominio
exércese por medio do control
con ese emprego “terapéutico”
do sistema penitenciario: o preso é un enfermo e cómpre curalo, alienalo. Algo que lles hoxe
pasa aos que están dentro da
cadea e aos que estamos fóra...
Ferrín trata de novo o cárcere, a
tortura e o fascismo, e lembra
vostede no prólogo a súa propia vivencia (estivo tres veces
preso), xunta autores nun contexto semellante (Gramsci, Miguel Hernández, Quevedo...)
A maior parte da literatura de
cadea procede da propia cadea,
dos escritores que a sufriron. Eu
concédolle relativa importancia
a este feito. O que si me parece
interesante é algo que sempre
esquecemos: a historia dos presos políticos. Estamos nos 80,
non se trata xa dos presos de
Franco. Existe outro tabú aí. Eu
tentei documentar o máximo
posíbel aquel contexto: as revistas da cadea, coma “Setembro”
(voceiro dos nacionalistas galegos presos na cadea de Segovia), as posicións dos partidos
políticos a respecto daqueles
presos... Quería chamar a atención sobre que unha parte do
nacionalismo estivo preso. E esta é a única novela polo de agora
que fala do tema.
Cal é o conflito, amais de políti-

co, estético, neste contexto?
El xa defendera a autonomía
da literatura, ao lado de Mourullo, cando Piñeiro dicía que a
literatura galega era humor,
paisaxe, saudade..., apostando
pola Nova Narrativa. Agora
atopa unha nova heteronomía:
estamos no contexto da novela
“constitucional”, a narrativa
que quere entrar no comercio,
no escaparate, no consumo.
Pero a literatura debe ser literatura, e aínda así, creou un universo literario para dotar un
proceso político emerxente
dun imaxinario liberador.
Como repercute esta vontade
na linguaxe?
Esta é unha novela polifónica e
plurilingüe: atopamos francés,
bretón, latín, italiano, inglés...
Por outra banda, Ferrín emprega un galego fóra do patrón
habitual: incorpora o marxinal
lingüístico (o romanó, os castelanismos de uso popular, os
dialectalismos...). Ferrín, coa
lingua, como con tantas outras
cousas, retrata o novo suxeito
político: o proletariado. Os estamentos sociais que non teñen nada, nin terras, non os labregos: os pobres dos pobres.
O protagonista é o mundo social non posuidor, os xornaleiros, os marxinais... que entran
tamén tamén na lingua literaria, culta, nacional.
“A Nova Narrativa non morreu
nos 80”, di vostede no prólogo.
A Nova Narrativa non morrerá
mentres viva Ferrín. Nos 50 ou
60 foi o movemento grupal, pero ese espírito de vangarda
manteno Ferrín sempre. Eu
comparo esta novela con La Reprise, de Robbe-Grillet, publicada no 2001 e considerada Nouveau Roman, atopando sorprendentes coincidencias. Non
é que a Nova Narrativa copiase
o Nouveau Roman (aínda que o
usou para se lexitimar) nin que
o autor bretón lese a obra de Ferrín. Son dous escritores irmáns, fillos dun mesmo tempo
e dunha mesma concepción literaria, aínda que un vivise no
centro da República das Letras
e o outro na periferia. Os dous
din, dun xeito contemporáneo,
o que dixo a literatura dende
que hai literatura. No caso de
Ferrín, co traballo engadido de
crear unha alegoría como referencia para o proxecto de liberación nacional e social que naceu con Rosalía.G
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Angoulême, primeiro paso dun ano p
A banda deseñada galega regresa da Feira de Angoulême
con contratos e principios de acordo na maleta que se
materializarán ao longo do 2009. A visita á cidade francesa
converteuse na antesala da presenza de Galiza como
convidada de honra no Saló del Còmic de Barcelona
M.B.

C

oas maletas aínda
sen desfacer, tanto
os debuxantes como
os integrantes da delegación oficial que representou a banda deseñada galega
na 37 ª Feira de Angoulême, fan
unha valoración moi positiva
da súa presenza na maior feira
do cómic que se celebra en Europa. Cun marcado sentido comercial, Angoulême podería
definirse como o Hollywood da
novena arte, un escenario onde
se dan cita editores e promotores de festivais de todo o mundo na procura de proxectos para os seus mercados, e un dos
enclaves mundiais que marcan
tendencia dentro do eido da
banda deseñada.
Por terceiro ano consecutivo, unha delegación galega
desprazouse até a cidade francesa para promocionar e estabelecer diálogo cos diversos
actores económicos do sector.
A representación galega, que
estivo composta por diversos
membros da Asociación Galega de Profesionais da Ilustración (AGPI), entre eles Xavier
Montes e David Prieto Gochi, e
pola delegada provincial da
Consellaría de Cultura e Deporte en Pontevedra, contou
cun espazo de seu durante todo o festival.
Os ilustradores e debuxantes
galegos amosáronlle ao seus
colegas franceses dende o 29 de
xaneiro ao 1 de febreiro, e ante
medios de comunicación e editoriais alemás, francesas, americanas, suízas ou belgas que
asistiron a feira, as súas creacións. Un dos actos centrais do
programa foi a inauguración da
mostra Dez anos de BD Galega,
comisariada por Xavier Mon-

’’

AobradeAntonioSeixas
Un home feliz captou
a atención da radio pública
eslovena e será lida
en directo adaptada
ao idioma deste país”

’’

Nestemomentoestá
de moda a novela gráfica
pero habería que publicar
máis humor,
máis aventuras,
máis xénero fantástico”
[Kilo da Silva]

tes. A montaxe ofrece un percorrido pola historia recente do
cómic feito en Galiza a través
dos autores e das iniciativas
máis destacadas destes dez últimos anos. A exposición permanecerá aberta na oficina de turismo da cidade durante todo o
mes de febreiro.
O acto, no que se presentou
xunto ao catálogo da mostra o
Manual da Banda Deseñada
Galega, cunha relación de autores, editoriais e festivais cos
seus contactos e unha pequena historia do cómic galego,
enmarcouse dentro da recepción que tivo lugar o 1 de xaneiro no Concello de Angoulême. Unha vez clausurada, está
previsto que a mostre inicie
unha itinerancia polo vello

continente, como avanzou
María Xesús López Escudeiro,
tras as conversas mantidas cos
programadores de diversos
festivais.
Así, na cita máis importante
de Europa, ábrese un ano que
semella prometedor para o cómic feito aquí e que culmina a
finais de maio en Barcelona
con Galiza como
convidada de honra no Saló del Còmic. Todas estas
actividades enmárcanse dentro do programa
Galiza 2009, tempo de BD, deseñado conxuntamente pola
Consellaría de Cultura e por diversas entidades do sector reunidas na Mesa da BD.
Malia todo, á marxe da iniciativa institucional, o cómic
galego está a ter tirón a nivel internacional. Se hai ben pouco
Emma Ríos e David Rubín sumábanse á xa ampla nómina
de debuxantes galegos demandados pola industria norteamericana, agora tócalle a
Antonio Seixas mergullarse no
ámbito esloveno. A súa obra
Un home feliz, premio Castelao, captou a atención da radio
pública deste país e será lida en
directo adaptada ao esloveno.

CON PROXECTOS NA MALETA. Ademais de promoción e divulgación do que se está a cocer no
noroeste peninsular, a presenza galega en Angoulême traduciuse, á marxe de acordos comerciais entre autores individuais e editoras, en accións e
programas entre a administración galega e diversas entidades
francesas. María Xesús López
Escudeiro anunciou neste sentido, que en 2010 Galiza volverá
estar presente no festival francés cunha nova mostra ao redor

JORGE FIDEL ÁLVAREZ

O público respondeu á chamada de Angoulême.

dos autores do país así como a
presenza dun autor galego dentro dunha das seccións clásicas
do festival, onde os creadores
conversan co público ao redor
da súa produción.
Por outro lado, como avanzou a delegada provincial de
Cultura en Pontevedra, estánse mantendo contactos coa

JORGE FIDEL ÁLVAREZ

Casa dos Autores de Angoulême para crear unha bolsa de
residencia dirixida a debuxantes galegos. A residencia serviralle ademais ao
autor seleccionado
de pasaxe para formar parte dunha
mostra na seguinte
edición das xornadas francesas. Ademais, na páxina web
que porá en marcha o Festival
de Angoulême, con información sobre as citas máis destacadas, incluirase unha referencia ás xornadas galegas que se
celebran ao longo do ano.

MÁIS QUE INSTITUCIÓNS. Ademais
da representación institucional,
pola mostra pasou unha nutrida nómina de autores galegos,
entre eles Alberte Vázquez, que
verá traducida proximamente
ao francés a súa obra O evanxeo
de Xudas, Kiko da Silva, Fran Jaraba, Víctor Rivas e José >>>
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ano prometedor para a bd galega

JORGE FIDEL ÁLVAREZ

O panel de Enma Ríos na Feira da cidade francesa.

>>> Domingo, superando a cifra de edicións anteriores.
Segundo Kiko da Silva, a importancia de Angoulême radica na dimensión do seu mer-

cado e da posibilidade que lle
brinda aos autores de coñecer
como funciona a nivel profesional o mundo da banda deseñada. Ao seu ver poderían

Unha das conferencias e [abaixo] pormenor do stand galego.

importarse algunhas das súas solucións para que o
cómic galego deixe
de ser “unha cues-

tión de francotiradores” e abrir
o mercado a todo tipo de
obras. “Neste momento está
de moda a novela gráfica, dirixida maiormente a un público

JORGE FIDEL ÁLVAREZ

fidelizado. Coido que habería
que publicar máis humor,
máis aventuras, máis xénero
fantástico que tamén teñen
demanda”.G

Próximo destino: Barcelona
Do 29 de maio ao 1 de xuño
Galiza será convidada de honra no Saló del Còmic de Barcelona, “o recoñecemento de
que aquí hai bo caldo de cultivo”, ao ver de Kiko da Silva. É a
primeira vez que os debuxantes galegos contan con esta
distinción como colectivo
nun dos salóns máis importantes do Estado.
Sen pechar aínda o programa de actuacións de Galiza en
Barcelona, xa están previstas
tres accións concretas. Unha
delas é a posta en marcha da
exposición Miña terra galega,

que a través da ollada de oito
autores incide nunha temática
tipicamente galega. Ademais
poranse en marcha obradoiros en diversos lugares da cidade e desenvolveranse actividades nas bibliotecas.
Para a delegada provincial
de Cultura en Pontevedra, “o
cómic é unha manifestación
máis da nosa cultura, válida para transmitir calquera contido e
para todos os públicos”. O problema de Galiza é que non conta coa tradición de países como
Francia ou Bélxica, onde o cómic rexistra un nivel de vendas,

’’

Galizatenantesiogranreto
de incorporar a banda
deseñada á sociedade
e conseguir convertela
nun sector clave dentro
da industria cultural”
[Mª Xesús López Escudeiro]
Delegada de Cultura en Pontevedra.

de editoras e de autores moi
elevado. Por iso ao seu ver, “Galiza ten ante si o gran reto de incorporar a banda deseñada á

sociedade e conseguir convertela nun sector clave dentro da
industria cultural”.
Malia todo, no triángulo
que deberían conformar os
autores, as institucións e o
sector privado, o último vértice pronúnciase aínda dun
xeito moi tímido. Como denuncian os debuxantes, falta
apoio por parte de editoras e
do investimento privado. Da
Silva destaca que se “necesita
apoio das empresas que xere
as primeiras empresas de bd
en Galiza para que todo isto
teña sentido. Existe unha si-

nerxia creada polos autores e
as institucións pero, para ser
real, necesitase do investimento privado. Non podemos estar toda a vida elaborando unicamente fanzines e
publicacións que moi dificilmente xerarán cartos para
manter os autores. Topámonos nun momento bo pero
tamén moi arriscado”. Ao seu
ver “temos que demostrar
que somos capaces de crear
bd galega para o resto do
mundo dende aquí como
empresas, xa non só como
creadores”.G
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BAILES DA PENINSULA DO MORRAZO

A danza de Aldán
Cada vinte de xaneiro, mozos e mozas
danzan na honra do San Sebastián,
patrón da parroquia

Xerardo Dasairas

A

condición peninsular da comarca do
Morrazo, ademais
da súa complexa xeografía e orografía, fixeron da
mesma un lugar escasamente
comunicado até tempos aínda
moi recentes. Bañada por dúas
rías, a de Pontevedra e Vigo, a
península do Morrazo conserva
aínda no seu variado patrimonio arqueolóxico e nos moitos
rituais relixiosos, un sustrato
que nos remonta aos afastados
tempos que van da prehistoria
e a romanización á escasamente convulsa e dourada Idade
Media dos trobadores e xograres galaico-portugueses. Dalgunhas destas manifestacións
folclórico-relixiosas que aínda
permanecen e conservan a súa
vitalidade e ancestral atractivo,
queremos facer apenas un somero repaso que sirva para o
seu coñecemento e, por que
non, de paso, tamén o seu recoñecemento como parte importante dun patrimonio cultural
baixo a ameaza da extinción.

DANZA DE DAMAS E GALÁNS DE ALDÁN
(CANGAS). Como cada 20 de xaneiro, mozos e mozas de Aldán
danzan na honra do San Sebastián, patrón da parroquia. Non
hai referencia documental sobre
a danza, se ben existe no arquivo
parroquial un libro coas Constitucións da Irmandade e Confraría do Glorioso Mártir San Sebastián datado no ano 1.679.
No mesmo libro da confraría
consta como mordomo don Ioseph Francisco de Gayoso e Aldao, señor da casa-torre do
mesmo nome existente nesta

’’

Odíadaprocesión
os danzantes bailan todo o
tempo diante do santo sen
apenas darlle as costas”

’’

Alentitudedosmovementos
ao ritmo dunha antiga
melodía, converte a danza
nun exercicio de resistencia
e de exhibición multicor
das vestimentas”

Os danzantes bailan todo o tempo diante do santo sen apenas darlle as costas durante o curto traxecto arredor do templo.

’’

Desdehaiunano,
os danzantes, despeitados
polo incumprimento
do ritual por parte dos
Canalejas, non acoden a
bailar ao pazo dos condes”

’’

Oshomesvestiron
de Damas pola prohibición
de bailar que caeu
sobre as mulleres despois
de certos roces sexuais”

localidade, moi perto da igrexa.
Debemos supoñer que a
danza, xa existente antes da
constitución da confraría, foi
presentada ao santo patrón como ofrenda, sendo que o día da

procesión os danzantes bailan
todo o tempo diante do santo
sen apenas darlle as costas durante o curto traxecto arredor
do templo. Finalizado o percorrido e antes de recoller o santo
na igrexa, os danzantes, dez galáns e cinco damas, executan
durante case unha hora a totalidade das figuras (cinco) que
compoñen a danza. De dirixir
as distintas figuras, que reciben
nomes alusivos ao movemento

que se realiza, encárgase un
Guía que é ademais quen dirixe
os ensaios previos.
A lentitude dos pasos e movementos ao ritmo dunha antiga melodía interpretada por
un gaiteiro e compasada polo
soar das castañolas que levan
os Galáns, converte a danza
nun exercicio de resistencia e
de exhibición multicor das vestimentas das Damas.
Xa pola tarde, a danza repíte-

se diante da casa do Presenteiro
ou Mordomo e como vello costume (hoxe desaparecido) no
patio do pazo-torre en presenza
dos condes de Aldán (actualmente dos madrileños Canalejas) que xa hai anos, incumpriron coa tradición. Ao terminar a
súa exhibición, os danzantes
eran obsequiados polos condes
cun pequeno refectorio-merenda que antigamente era a
base de tabaco, viño e laranxas
e que nos últimos anos tiña como atractivo o excelente viño
das adegas do conde.
Na actualidade e desde hai
apenas un ano, os danzantes,
despeitados polo devandito incumprimento do ritual por
parte dos Canalejas, non acoden a bailar ao pazo dos condes, facéndoo a media tarde no
terreiro e nunha praza pública
da vila aldanesa.
O Guía da danza é o encargado de buscar os mozos que
bailen de Galáns mentres que
o que exerce de Mordomo (tamén pode ser unha muller) debe localizar ás mozas solteiras
que fagan de Damas e pedir
donativos polas casas para sufragar a festa.
>>>
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Dúas imaxes retrospectivas de participantes na danza. Mozos facendo de mulleres
[arriba] cando lles prohibiron ás mozas danzar, por presuntos roces sexuais despois
da tradicional cea.

Adoita acontecer que
algúns dos participantes
na danza, mozos ou
mozas, figuren na mesma
como agradecemento ou
ofrenda a un favor que se
solicita do santo.

>>> Adoita acontecer que algúns dos participantes na danza, mozos ou mozas, figuren
na mesma como agradecemento ou ofrenda a un favor
que se solicita do santo. Curación de doenzas e males diversos, protección para os que
embarcan e ían a servir na armada ou o exército (pola característica militar do santo)
foron as demandas máis frecuentes antano.

ATÉ QUE O CORPO AGUANTE. Na actualidade, os Galáns adoitan
prolongar a súa pertenza á
danza até que o corpo aguante
ou haxa un impedimento que
os aparte da mesma. As Damas, non embargante, cambian con máis frecuencia, pois
adoitan deixar a súa comisión
no baile ao casar ou superar a
idade de moza.
Na véspera da festa, os danzantes, homes e mozas, adoitan
celebrar unha cea de confraternidade. Queda na memoria
que, hai bastantes anos, o cura
da parroquia tivo coñecemento
de certas licencias (roces e malos costumes, dixeron) ocorridas entre algúns mozos e mozas despois da celebración da
cea, prohibindo que as mulleres participasen na danza.
Durante moitos anos, pois,
serían homes vestidos de Damas os que completasen o conxunto coreográfico até que de
novo as cousas tornaron ao seu
leito ao acordaren que fosen
dous os mozos que acompañasen a cada dama á súa casa despois da cea. Todo este relato se-

ría innecesario e anecdótico se
tras do mesmo non se agochasen aspectos comúns ao que se
di de numerosas danzas nas
que interveñen rapaces facendo de damas, ao tempo que intenta explicar, desde o punto de
vista popular, a duplicidade de
homes que presenta a danza
fronte ao de mulleres.
A actual vestimenta dos Galáns, uniformada en estilo e cor
(negro), presenta un traxe de
vestir con camisa branca e gravata, zapatos de sola, chapeu e
banda cruzada ao peito, actualmente de cor púrpura pero
antano coas cores da bandeira
española, logo da galega, logo
vermella ou carmesí...
As Damas visten enaguas
brancas con puntillas e camisa
tamén branca con bordados e
pescozo subido. Sobre as enaguas, mandil negro con pedrería de acibeche. Sobre os ombreiros, e prendido con broches
de fantasía, un vistoso mantón
de Manila con estampacións
floreadas que deixan ver a peiteira da camisa sobre a que caen numerosos colares de pedrería de varios tamaños, combinados con alfaias e xoias diversas. Na cabeza, chapeu de
palla debruado cunha rechamante composición floral de
diversas cores do que penden
polo súa parte traseira numerosas e longas fitas de cores que
chegan cos seus flecos case até
o chan. Pendentes e sortellas
completan este vistoso e pesado traxe que fai que os movementos das Damas sexan repousados e lentos.G
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COMARCAS DE GALIZA

O Condado, a forza da auga e da histo
A nova entrega da colección coa que
Edicións A Nosa Terra redescobre o
patrimonio natural e artístico do país
comarca a comarca fai parada no
Condado, unha terra marcada polas
propiedades curativas e máxicas das súas
augas, e polo seu rendemento económico

M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

A

seguinte parada na
viaxe que propón
Edicións A Nosa Terra na súa nova colección de comarcas detense
no Condado e no seu patrimonio natural e histórico. O equipo de autores, coordinado por
Adela Leiro, achéganse nas páxina deste novo libro ao Val do
Tea, declarado recentemente
Lugar de Importancia Comunitaria, unha terra produtiva
en canto a agricultura e fértil
en lendas, tradicións e elementos etnográficos.
O Val do Tea convértese na
columna vertebral desta comarca que abrangue os concellos de Mondariz, Mondariz
Balneario, Ponteareas e Salvaterra e que ocupa unha superficie de 341 quilómetros. A unidade xeográfica que constitúe
está flanqueada ao norte pola
Serra do Suído, ao leste polos
montes da Paradanta, ao oeste
polos Montes do Galleiro e de
Budiño e polo sur o Miño.
Toda unha manchea de restos arqueolóxicos topados dentro dos límites do Condado dan
conta dun pasado abondoso e
permiten reconstruír a historia.
Por toda a comarca consérvanse restos de enterramentos megalíticos, como é o caso das
mámoas de Gargamala, as de
Mouriscados, as de Guillade ou
as de Ribadetea, e topouse ademais alí unha machada de
bronce da Idade dos Metais.
Todos eles artellan os primeiros capítulos da súa historia, pero foron os habitantes
dos castros os que deixaron

unha pegada maior. As acrópoles castrexas de Fozara e
Troña son as máis representativas. Esta última, a de Troña
(na parroquia de Pías), foi escavado en 1929 por Luis Pericot e Florentino Cuevillas.
Neste primeiro achegamento
topáronse fíbulas, fibelas, alfinetes, moedas, cerámica, machadas de ferro e colgantes e
mostras que evidenciaban unha posterior ocupación romana. Quedaron ademais ao descuberto o foso, a muralla defensiva do castro e un petroglifo en forma de serpe. Na actualidade é un dos enclaves
galegos fundamentais para o
estudo do pasado.
Da presenza dos romanos
conservase en Mondariz, preto
da Ponte de Cernadela, un
anaco da vía romana, que hai
quen a vincula ás augas medicinais que flúen a escasos quilómetros. Xa na Idade Media,
construíuse o Castelo do Sobroso, que na actualidade é
propiedade do concello de
Ponteareas aínda que está localizado nunha parroquia de
Mondariz. Nel está instalado o
Museo Histórico e Etnográfico
da Mancomunidade do Condado. Ten exposicións permanentes con traxes tradicionais,
de oficios e a recreación dunha
cociña e unha alcoba dunha
casa rural tradicional. O museo
actúa ademais como Centro
de Recuperación da Cultura
Popular do Condado.

TURISMO TERMAL. O descubrimento dos mananciais de augas medicinais que lle deron
sona a Mondariz remóntase ao
século XIX. O sacerdote Do-

Ponte das Partidas, en Moreira sobre o Tea.

’’

Odescubrimentodos
mananciais de augas
medicinais, que lle deron
sona a Mondariz,
remóntase ao século XIX”

mingo Blanco Laxe non podía
nin imaxinar cando achou, paseando pola zona, a Fonte de
Troncoso, que este feito se

convertería nun dos máis destacados dentro da historia recente do turismo termal en Galiza. A análise das augas demostra as súas propiedades
carbogasosas bicarbonatadas
sódicas e ferruxinosas, axeitadas para o tratamento de diferentes doenzas.
Posteriormente, Enrique
Peinador descobre un segundo
manancial, a Fonte de Gándara, e constrúe o balneario en
1898. O Gran Hotel Balneario
acadou sona en toda Europa.
Por el pasaron políticos e intelectuais de todo o continente,

dende Emilia Pardo Bazán e a
Infanta de Borbón até Castelao,
Curros Enríquez e Isaac Peral,
entre outros moitos. O hotel
chegou a ter conexións coa bolsa de Madrid e mesmo editaba
a publicación semanal La Temporada, como mostra do enclave cultural e de pensamento en
que se chegaría a converter.
Coa Guerra Civil comezaría
o seu esvaecemento até que o
incendio de 1973 reducíuno a
escombros. Dende a década
dos 90 retomouse a actividade
hoteleira e termalista.

PICARAÑA. Pola singularidade da
O Castelo de Sobroso acolle un centro de recuperación de cultura popular.

forma e dimensión dos seus
penedos, destaca A Picaraña,
un pequeno monte situado en
Ponteareas, coñecido por ser o
emprazamento sobre o que
Pedro Madruga construíu unha fortaleza. Existe unha ruta
sinalizada que discorre entre
os penedos máis singulares.
Hai unha lenda ao redor deste
lugar. A tradición di que existe
un paso subterráneo que conecta un destes penedos co
castelo e que servía de canle
para os amores entre a filla do
señor do Sobroso e un mozo fidalgo do lugar.
Outra ruta posíbel pola comarca é a dos muíños de Couso, en Ponteareas. Percorre sete
muíños restaurados, un >>>
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a historia
O castro de Troña, en Pías (Ponteareas).

O manancial da Gándara foi descuberto por Enrique Peinador, que instalou ao seu carón o Gran Hotel e a planta engarrafadora.

Dos muíños do Couso –afluente do Cans– destaca este de roda vertical.

Tea, auga para os non nacidos

O Gran Hotel [á dereita], a Casa da Auga e a Fonte da Gándara.

>>> deles de roda vertical, un
dos poucos representantes
desta tipoloxía que se conservan en Galiza.

FESTA DAS FLORES. Entre as festas
da comarca destaca en Ponteareas o Corpus, coas súas tra-

dicionais alfombras de flores.
Hai constancia da súa celebración no ano 1857 pero é posíbel que se remonte atrás no
tempo. A súa espectacularidade fíxoa merecedora da declaración de Festa de Interese Turístico en 1968.G

Viño con denominación de orixe
O sector agrario mantén certa
importancia, favorecido polo
pulo que recibiu nos últimos
tempos, como explican os
autores do volume, o cultivo
da vide, acollido á denominación de orixe Rías Baixas. Na
actualidade están dentro desta denominación máis dunha

ducia de adegas da comarca.
Os datos apuntan que nos últimos dez anos a subzona do
Condado duplicou a produción de uva para viño e que,
en termos xerais, as exportacións de caldos con esta marca triplicáronse no mesmo
período de tempo.G

Estudosos do patrimonio etnográfico do país teñen referido entre as múltiples supersticións que marcaron a
personalidade dos nosos antepasados a dos bautizos prenatais, un rito que topa un
dos seus máximos expoñentes na comarca do Condado.
Este ritual, que non era outra cousa que un bautismo do
feto antes de nacer sobre unha ponte á que se lle atribuían
calidades máxicas, perseguía
asegurar o embarazo nas mulleres que sufriran anteriormente algún aborto. Como
sinala Manrique Fernández
no volume Ponteareas máxica. Mitos, ritos e lendas, a
Ponte das Partidas, na parroquia ponteareá de Moreira,
era unha delas.
A lenda, segundo recolleu
o autor, esixía que a muller
preñada, acompañada de
amigos e familiares, debía
acudir a esta ponte, con comida e bebida como se dunha festa se tratase e un caldeiro, á media noite. A esa hora a
muller debía colocarse no arco central da ponte e os
acompañantes cortar o paso
dun e doutro lado. Á primeira

A Pena dos Namorados, nas proximidades de Arcos e [abaixo] a ponte medieval
en Cernadela.

persoa que pasase preguntábaselle entón se quería ser o
padriño do neno. En caso de
que aceptase debía achegar-

se á muller, lanzar o caldeiro
ao río, coller auga e botala pola barriga da preñada. Despois comíase e bebíase. Todo
o que sobraba, incluídos pratos e cubertos tirábanse ao
río. De nacer o neno levaría o
nome da persoa que o bautizou antes de nacer.
Ademais da Ponte das
Partidas, o Tea é atravesado
por outras dúas pontes que
contan con lendas semellantes. Unha delas é a de Cernadela (medieval), no concello
de Mondariz. A outra está na
súa desembocadura no Miño, en Salvaterra. Trátase da
Ponte de Fillaboa.G
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ESCOITAR.

MUNDOVIÑO.

A radio en inglés

Valdeorras

O 'zapping radiofónico' pode
conter sorpresas. A Vaughan Radio é unha delas. Esta emisora
que en Vigo se sintoniza no 91.8
da FM emite integramente en
inglés con programas variados
de moita utilidade para os interesados en aprender, perfeccionar o idioma ou simplemente
familiarizarse co inglés, independentemente de ser alumnos
ou non de Vaughan Systems.
'Cloverdale´s Corner', que se
emite diariamente en directo
entre as 9.00 e as 10.00 horas e en
diferido entre as 21.00 e as 22.00
horas, é o espazo estrela desta
emisora na que o seu creador,
Richard Vaughan imparte clases
teóricas sobre distintos aspectos
gramaticais e fonéticos do idioma dos británicos. O magazine
'The Lighthouse' ás 11.30 horas,
no que o seu presentador fala en
inglés e a súa presentadora en
español, é outro dos éxitos desta
emisora na que tamén hai programas para o público infantil
como 'The Magic Hour', as
13.30 a 14.30 horas os martes,
mércores e xoves.
Os interesados en escoitar
esta emisora que non residan
na área de Vigo poden facelo a

Transitando entre A Rúa, Petín
e as Terras de Trives, despois de
deixarmos nas costas o Sil e á
esquerda a vía que na senda do
sur atravesa as viñas acomodadas placidamente na Portela de
Portomouriscos, vemos as primeiras costas que desde Outar
de Pregos nos fan ir gañando altura para situármonos no pequeno microuniverso do Bolo:
primeiro Lentellais e á sua dereita ou mirando ó oeste o pequeno bastión de Chandoiro
asomando cara a Manzaneda,
deseguido Santa Cruz, nome
que anuncia un espazo para
transcender máis alá no vitícola
e no espiritual, onde se agochan
para máis inri As Ermitas. Eis a
xeografía física destes contornos –a outra xeografía tería unha historia diferente–, enchida
de pedazos de chan-terriñas
con viñas, algunha delas xa só
un recordo, en cada unha das
curvas e dos vales que o Bibei
vai perfilando, socalcos perdidos e abandonados nos colgantes que penduran sobre o río,
ladeiras encepadas cara a cara,
a tiro de pedra, que separadas
polo Bibei son case un mesmo
viño pero con distinto apelido:
Ribeira Sacra ou Valdeorras.
No camiño do oeste, deixando atrás o Sil e á esquerda aquela
subida ao Bolo, pasamos atravesando os núcleos de Freixido,
primeiro o de abaixo, e de Larouco pola estrada que non hai
moito, ou si, era o percorrido
obrigatorio para os que partindo das Rías Baixas e Ourense
nos dirixiamos a Valdeorras, ao
Bierzo ou máis ao norte. Larouco foi vía de paso e espazo fronteirizo entre denominacións
cun viñedo desaproveitado, enfocado para o volume. A única
adega importante do concello é
a cooperativa Santa María dos
Remedios ideada no 1959 polo
párroco Bienvenido e 47 viticultores que os anos aumentaron
até os 265, algo habitual na súa
época pero que desde hai polo
menos un decenio deulle paso a
outra na que este tipo de adegas
se reconverteron, se renovaron,
se transformaron, desapareceron ou como en Larouco ficaron co carácter residual do pasado. O paso do tempo trouxo
decepción en moitos viticultores, aburrimento e irrelevancia

través da web www.vaughanradio.com e escoitar os programas a calquera hora.
Vaughan completa a súa oferta cun servizo académico a través
de distintas delegacións en distintos puntos do Estado. En Galiza está en Vigo (R/ Príncipe 24, 3º)
e ofrece clases individuais ou en
grupo (máximo 4 persoas) para
todos os niveis. Máis información en www.vausys.com,
www.vaughantown.com,
www.aprendeingles.com,
www.vaughantelevision.com ,
www.vaughatienda.comG
E. Estévez

Richard Vaughan,
creador da emisora e
condutor do programa
'Cloverdale' s Corner'.

XANTAR.

Ouro para
comer e beber
Anticuadas quedan agora as
chocolatinas con forma de moeda forradas cun envoltorio que
imita o ouro, se temos en conta
que este metal precioso é comestíbel e que cada vez ten unha
maior presenza en ambientes de
alta gastronomía. O uso de ouro
e prata en po como colorantes
alimentarios está a ter relevancia
pola súa aplicación decorativa
sobre todo en sobremesas.
Mestres de renome
como Ferran Adrià, Carme Ruscalleda ou Elena
Arzak xa o usan en forma
de lámina, po ou copos para facer máis suxestivos algúns dos seus pratos.
De sabor neutro, tanto o ouro como a prata xa se usaban na
cociña en Roma, e en Exipto o
ouro empregábase como ingrediente de preparacións medicinais. De feito varios autores falan das propiedades estimulantes, enerxizantes e protectoras
que retardan o avellentamento
da pel e axudan a eliminar toxinas que ten este prezado metal.
As tendas delicatessen e de
produtos selectos e exclusivos xa
inclúen artigos nos que o ouro figura como ingrediente especial.

PACO VILABARROS

Un exemplo é a tableta 'Gold'
de Xocoa que inclúe un 27% de
ouro de 23 quilates entre seus
ingredientes e que imprime un
toque metálico ao cacao por
22,50 euros a unidade de 85 gramos, á venda en calquera punto
de venda de Xocoa. A marca de
chocolate de luxo suíza DeLafée, tamén ten un chupachups
con forma de corazón decorado
con ouro comestíbel por 27,50
euros, un detalle para os máis
namorados.
Pero si o que apetece é beber
o metal dourado, o viño espumoso 'Gold Cuveé' é unha boa
opción. Obtido a partir da uva
Pinot Blanc contén virutas de
ouro comestíbel, espectaculares e chamativas á vista. O
prezo da botella de 750 militros é de 33 euros en Canana Gourmet (María Berdiales, 16, Vigo).G
E. E.

PACO VILABARROS

Ouro e prata son cada vez máis utilizados como colorantes e aditivos alimentarios.
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nos viños alí elaborados e o envellecemento dunha parte importante da poboación. Certo
que A Rúa e O Barco teñen tamén as súas cooperativas, A Nosa Señora das Viñas e Xesús Nazareno respectivamente, coa
mesma orixe temporal pero con
máis socios e ademais compartindo territorios con adegas preocupadas en maior ou menor
medida pola calidade e incluso
pola excelencia, e algo se contaxia. Para chegarmos a estas últimas en vez de deixar nas costas
o Sil deberiamos acompañar o
seu curso do revés, levándolle a
contraria, desde que se abre ao
Val de Orras todo despois ou antes, depende, das estreitas e empinadas terras de Quiroga. Tomariamos de esguello primeiro
Petín, cruzariamos A Rúa, atravesariamos Vilamartín e deixariamos á nosa dereita O Barco,
ou pasariamos pola arteria central desta vila se quixésemos
apreciar o pequeno e xistoso viñedo de Carballeda, situado
nun val que garda algunhas marabillas –se esquecemos as canteiras–, coma o teixedal de Casaio e uns centos de metros
máis arriba Trevinca, a cota onde o país se achega máis ao ceo.
E antes do Bierzo Rubiá e o
pequeno espazo aberto e limpo
de Burbia nas faldras do Parque
Natural da Serra da Enciña da
Lastra
Nos viños de Valdeorras
pontifica a godello, por iso van
por diante, e moito, os brancos.
Nos tintos, desaparecido o autóctono e tradicional Albarello
no combate contra a filoxera e
as progresivas andanadas de invasions varietais, decidiron desde o principio que a súa icona
era a mencía, ao mesmo tempo
que esperaban a súa maioría de
idade, primeiro co auxilio das
uvas francesas, logo da máis española e finalmente esperando
á última en sumarse ao coro,
neste caso co aval regulamentario, da galega sousón. A falta de
confirmar esta derradeira opción, máis prometedora e máis
nosa, foise descubrindo a versión esplendorosamente saborosa e sorprendente dunha caste que entrando pola porta de
atrás foi acaparando numerosas hectáreas de viñedo pero
sempre deostada con sambenitos varios, a maioria certos, e
destinada para os viños máis
básicos de maior produción.
Esta atractiva versión da garnacha tintoreira require viñas ve-

BENCOMER.

Camiñarecomer
Restaurante Sony
Estrada Santiago s/n, Melide.
Teléfono 981 505 473
Prezo menú 8 euros.

A gastronomía e o movemento económico que xorde
historicamente da oferta de alimentos a viaxeiros ou forasteiros, debera adecuarse sempre
con naturalidade ao entorno no
que se desenvolve. Na restauración que se ofrece nas principais
vilas de Galiza isto non é sempre
así e o fracaso de moitos proxectos e restaurantes vén dado por
esquecer tales cuestións. Pola
contra, o éxito doutras moitas
empresas de restauración chega
por coidar a relación co entorno
e os gustos tradicionais que procuran os clientes.
Un exemplo sinalado sería o
Restaurante Sony de Melide
onde souberon canalizar o negocio, identificar o mercado e
ofertar un traballo gastronómico acaido para as necesidades
da vila e os seus visitantes. O
seu amplo comedor serve a

A Ribeira Sacra.

diario de punto de encontro de
comerciais, repartidores, funcionarios destinados na zona,
veciños que acoden á vila a realizar tratos ou xestións e, incluso, turistas e numerosos peregrinos que camiñan cara a
Compostela.
Para todos eles o sinxelo menú do día convértese nun ben
galano: sopas, caldos, arroces,
ensaladas, peixes ou carnes e
sobremesas a maioría caseiras.
Todo cociñado e preparado en
base un receitario de cociña
tradicional e os produtos máis
propios da Terra de Melide,
sempre servidos cun trato
amábel, discreto e a prezo
competitivo.G
Xosé Rey

GERRY DAWES

llas en boas localizacións para
apurar a súa maduración en
anos soleados. De dar con ela,
os exemplares son escasos e a

maioría non se atopa nas tendas. Non perdan a ocasión de
probalos e desfrutalos.G
Antonio Portela

PLANTAS MEDICINAIS & COGUMELOS
O pracer que supón
identificar no campo a flora
curativa dos nosos maiores
e coñecer os seus usos
tradicionais é un estímulo
suficiente para achegarse
a este mundo.

Os cogumelos, eses ‘froitos’
que aparecen nos húmidos
outonos e primaveras,
corresponden á parte visíbel
dalgúns fungos. Son a
estrutura que soporta
órganos reprodutores
microscópicos.

Edicións A NOSA TERRA
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O Ano de Ramón Cabanillas
cobra forza coa exposición
instalada no seu Cambados
natal, Polo Salnés con Ramón
Cabanillas.
Coordenado por Gonzalo Vilas
ARTEIXO
¬TEATRO. Dakara. Teatro e maxia,
co mago Dani García. O venres 30,
ás 20:30, noCentro Civico Cultural.
O BARCO
¬MÚSICA. Álvaro Muras. Un estilo definido como funk-fusion instrumental é o que se interpreta
neste proxecto musical, influído
pola necesidade de crear algo diferente e orixinal. O venres 6, ás 00:00,
no Pub Baranda.
Portada da revista Teima, 1977

Portas de luz
Achega á arte
e á cultura na
Galicia dos 70
Os anos 70 foron o caldo de cultivo
para moitas das explosións artísticas e creativas que tiveron lugar
nos80. Pero foron moito máis ca
iso, unha década marcada polos
cambios políticos e sociais.
O CGAC revisa a produción cultural (arte, literatura, teatro, música, audiovisual...) desa época
nesta mostra coordenada por Alberto González-Alegre, ex-director da Fundación Seoane, quen
efectuou unha escolla persoal,
aínda que coa colaboración dun
feixe de persoeiros da cultura por
el consultados.
Habitualmente fálase da revolución cultural que supuxeron os
anos 80, da transgresión dos límites e das formas, da efervescencia
creativa que parece que agroma
da nada. Pero non é así segundo o
comisario da mostra, que quere situar no seu sitio os 70, como unha
década de ponte da que asegura,
a morte de Franco non marcou
todo, senón que agromaron pulsións artísticas moi diversas en distintos intres.
Alberto Datas, Silverio Rivas,
Tino Grandío, Laxeiro, Juan de
Dios, Díaz Pardo, Luis Seoane,
Xavier Seoane, Reimundo Patiño, Eugenio Granell, Fernando
Casás, Leopoldo Nóvoa… son algúns dos artistas que aparecen recollida nesta extensa mostra.
No Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC),Santiago, até o 3 de
maio de 2009.

BAIONA
¬MÚSICA. Rockers go to Hell.
Grupo que versionea clásicos do
rock. O venres 6, ás 23:30, no Pub
Marrucho.
CALDAS DE REIS
¬MÚSICA. Aphonnic. Concerto
para este venres 6, ás 23:30, na
Zona Zero.
CAMBADOS
¬EXPO. Polo Salnés con Ramón Cabanillas. Exposición
con motivo do ano de Cabanillas.
No Centro Comarcal do Salnés.
¬TEATRO. Os soños na Gaiola.
Pola Compañía do Trinke Trinke,
poderemos ver esta obra o domingo 8, ás 18:00, no Auditorio Municipal da Xuventude.
CANGAS
¬MÚSICA. Preachers of Rock
and Roll. Actuación que terá lugar o venres 6, ás 23:00, na Salason.
CARRAL
¬TEATRO. Cantacontos. Este sábado 7, ás 18:00, esta producción do
grupo Migallas Teatro. E a continuación, ás 23:30, o espectáculo de
danza do grupo Pisando Ovos, Menos 1. Na Sala The Star.
CEDEIRA
¬TEATRO. Babiliglub. Producción
dirixida aos nenos/as, da compañía
Galitoon. O domingo 8, ás 18:30, no
Auditorio Municipal.
CEE
¬TEATRO. Momentos Máxicos.
Os que imos pasar co Mago Rafa,
este sábado 7, ás 19:00, noSalón de
Actos do do Concello.
CERVO
¬MÚSICA. Swingpool. Grupo santiagués con temas orixinais en inglés e en galego, e revisión novidosa de standards. O venres 6, ás
24:00, no Pub o Muíño.
A CORUÑA
¬ CINE. Portraits Chinois.Retratos chinos, de Martine Dugowson,
Francia, 1997, coa iunterpretación

¬ ARTE
As orixes da vangarda rusa
A mostra inclúe un total de 45
lenzos representativos dos grandes mestres Vasili Kandinski e
Kazimir Maliévich, e de artistas
como Igor Grabar, Olga Rozanova, Isaac Brodski, Mijaíl Lariónov, Natalia Goncharova ou
Piotr Konchalovski. Ademais, a
exposición reunirá unha selección de obxectos, realizados por
mestres artesáns entre os séculos XIX e XX, que servirán de referencia para identificar as profundas raíces populares na pintura
das vangardas rusas.
Cara a finais da década de 1900,
Rusia foi o escenario dalgúns dos
movementos de vangarda que
con máis forza se desenvolveron
no século XX. As novas propostas
conceptuais e estéticas xestáronse baixo unha grande influencia da arte popular, a artesanía e
as tradicións populares rusas.
Desa espectacular etapa creativa
xurdiron algúns dos artistas que
se converterían en figuras fundamentais do movemento ruso, que

de Helena Bonham Carter. Un percorrido de nove amigos ao longo de
dous anos de traballo, amor e disputas . Xoves 5, 20:15. Venres 6, 20:15 e
22:45 . Sábado 7, 17:15 e 20:15 . Entradas a 3/2 euros, nos Cines Forum Metropolitano. No mesmo local, Luz silenciosa, deCarlos Reygadas, México, 2007 . Xoves 5, 20:30. Venres 6,
20:30 e 23:00 . Sábado 7, ás 17:30 e
20:30 .
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 5
Social Cine 09 / Primeiras películas
francesas 2007
20.30 h. Andalucía, Alain Gomis,
2007. 90´. Subtítulos en castelán.
Venres 6
David Lean
20.30 h. Lawrence de Arabia(1962),
222´. Subtítulos en galego.
Sábado 7
David Lean
18.00 h. Lawrence de Arabia(1962),
222´. Subtítulos en galego.
Luns 9
Primeiras películas francesas 2007
20.30 h. La France, Serge Bozon,
2007. 102´. Subtítulos en castelán.
Martes 10
Primeiras películas francesas 2007
20.30 h. La France, Serge Bozon,
2007. 102´. Subtítulos en castelán.
Mércores 11
James Benning: 13 films
20.30 h. 13 Lakes(2004), 133´.

Paisaxe urbana (1910) de Olga Rozanova, e Autorretrato (1907),de Maliévich.

se deu en chamar neoprimitivismo, un estilo pictórico rupturista que pretendía deixar atrás as
vellas concepcións do simbolismo.
Nese contexto profundará a
presente exposición , que recolle
obras de primeiro nivel internacional, procedentes dos fondos
do Museo Estatal Ruso (Museo
Ruso de San Petersburgo). Nela
poderemos ver obras deGrabar,
Milioti, ou Brodski, representantes da primeira fase do move-

No Centro Galego de artes da Imaxe,
Rúa Durán Loriga, 10.
¬EXPO.Continentes vivos. Unha
exposición que convida a coñecer,
respectar e protexer a biodiversidade
do planeta no que vivimos. Para iso
exhíbense as especies representativas da fauna de diferentes zonas do
planeta. Até o 3 de marzo, na Domus.
¬EXPO.Fotógrafos da Natureza
2009. Un ano máis, Caixanova presenta no Aquarium Finisterrae, e por
primeira vez en España, esta exposi-

mento, ou dos xa rupturistas Kandinski e Maliévich.
A exposición, comisariada por
Eugenia Petrova, ofrecerá tamén
a posibilidade de achegarnos ás
obras das artistas Natalia Goncharova, Olga Rozanova ou Elena
Guro. Unha coidadosa selección
de pezas de uso utilitario con alto
valor decorativo, realizadas entre
o s. XIX e as primeiras décadas do
XX,completan a mostra
No Fundación Caixa Galicia, Ferrol, até o 29 de marzo.

ción de fotografías de natureza,
unha das máis consolidadas internacionalmente.
¬EXPO.Pintura/Fotografía. Reseña de varias exposicións abertas
na cidade:
Xanelas. Fotografías de Pedro I. Caramés, até o 15 de febreiro naCasa
Ponte, Juan Flórez 95.
StudioStorms. Fotografías de Luis
Lleó, até o 29 de marzo.Galería Ana
Vilaseco.
Exposición Noutrora. Un grupo de

Peter O’Toole e Anthony Quinn en Lawrence de Arabia, obra mestra de Lean.
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Mafalda Arnauth , a acreditada fadista lisboeta que canta
este sábado en Ferrol, onde leva
o seu espectáculo Fados.

¬ MÚSICA
Pórtico do Paraíso
II Festival Internacional
de Música de Ourense
Despóis da primeira edición do
ano pasado, chega estae II Festival Internacional de Música de
Ourense, Pórtico do Paraíso, promovido polo concello, coa axuda
de Caixa Galicia e empresas privadas, e que se prolongará até o
vindeiro domingo 15.
O venres, ás 20:30 , as protagonistas desta primeira entrega da
segunda edición do Festival serán as británicas Alison Balsome
Nicola Eimer, trompeta e piano
respectivamente, que actuarán
no Teatro Principal.
O domingo día 8 , ás 20:00,
The Galliard Ensemble, quinteto de vento creado en 1993 na
Royal Academy of Music de Londres (RAM) e formado por Adam
Walker , frauta , Owen Dennis,
oboe , Katherine Spencer, clarinete, Richard Bayliss na
trompa, e Helen Simons co fagot, actuará na igrexa de Santa
Eufemia a Real do Centro.
O martes 10, ás 20:30, o Teatro
Principal volta a ser escenario do
Festival. Será co Moscow Piano
Quartet, formación ruso-lusa
creada en Moscova en 1989 e formado por Alexei Eremine,
piano, José Pereira, violín , Alexandre Delgado coa viola, e
Guenrikh Elessineco cello. Ofrecerán un concerto comentado.
Na vindeira semana, Robert
Bartoactuará na Igrexa de Santa
María Nai o venres 13 ás 20:30.
Primeiro Premio na International
Lute Competition de Toronto en

A trompetista Alisom Balsom.

1984 e máximo premio como solista instrumental na Música Antiqua Competition en Bruxas (Bélxica) Robert Barto actuou en
toda Europa e Norteamérica en
prestixiosas citas musicais.
Ensemble Discantus, grupo
vocal feminino, resucitará a música sacra da Idade Media na Catedral de Ourense o domingo 15
ás 20:45.Fundado a principio dos
anos 90 por Brigitte Lesne, Ensemble Discantus apóiase especialmente no canto gregoriano,
para inxectar nova vida á Ars Antiqua,época marcada polo apoxeo da construción de grandes
catedrais e prosperidade cultural.
Paralelamente, os días 8 e 12
de febreiro o Centro Sociocultural Caixa Galicia acollerá ás 20:30
sendas conferencias a cargo de
Roberto Relova Quinteiro.
Ourense, do venres 6 ao domingo
15 de febreiro.

¬ TEATRO
Ciclo de Circo en escena
Santiago
O Centro Dramático Galego organiza no mes de febreiro a primeira edición do ciclo Circo en
Escena, unha iniciativa pioneira
que vai ofrecer aos afeccionados
ao xénero a oportunidade de gozar de diferentes e recoñecidas
propostas actuais que se desenvolven en todo o mundo. O certame consta de catro espectáculos do chamado novo circo.
Un total de catro compañías
procedentes de Andalucía, Portugal, Francia e Galiza amosaran a fusión do novo circo con diferentes

O grupo andaluz Varuma Teatro.

disciplinas artísticas ( flamenco,
danza contemporánea e acrobática ou teatro). Propostas que fican
fóra dos circuítos convencionais.
Os días 5 e 6 estará a obra Mal-

veciñas de Atocha Alta recolle a historia do seu barrio en 300 fotografías.
Até fins de mes, na Casa Museo Casares Quiroga.
¬EXPO.A sombra habitada. Exposición de artes plásticas e visuais,
onde cohabitan e se interrelacionan
distintos soportes artísticos, obra do
vasco José Luis Raymond. Até o 28
de febreiro/09, no Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa (MACUF).
¬MÚSICA. Bruno T. Ford. Actuación deste guiarrista alemán afincado desde hai anos no noso país. O
venres 6, ás 23:00, no Jazz Vides.
¬MÚSICA. Meu. Actuación este sábado 7, ás 23:00, noGarufa.
¬MÚSICA. Uxía. Eterno Navegar. Máis de 20 anos de carreira
converten a esta artista nunha das
voces máis representativas da música galega. Presenta un traballo de
mestizaxe, no que percorre camiños de sonoridades atlánticas e ritmos africanos. O xoves 5, ás 21:00,
entradas entre 13 e 6 euros, no Teatro Rosalía.
¬MÚSICA. O oído contemporáneo. Cada unha das súas sesións inclúe unha interpretación musical
duns 45 minutos de duración, que se
vai intercalando cos comentarios do
director do ciclo e os seus colaboradores. Este domingo 8, "Astor Piazzola" por Cuarteto de Corda
Iacobus. No MACUF.
¬TEATRO. Anxeliños. A compañía
galega Espello Cóncavo presenta
esta comedia escrita por Roberto Vidal Bolaño, que describe os avatares
dunha sociedade familiar dedicada
ao cobro de morosos, inmersa
nunha crise económica. O domingo
8, ás 19:00, e luns 9 e martes 10, ás
11:30, entradas de 7 a 5 euros, noTeatro Rosalía de Castro.
¬TEATRO.Valentino Rufini e Âkil
Pillabán, de viaxe a Milán (e
van sen un can). Obra para os

máis cativos/as, do grupo Talía Teatro
, o sábado 7, ás 19:00, e domingo 8 ás
12:30 e 19:00, no Teatro del andamio.
¬TEATRO. A Preguiza. Manolo esperta un luns e decide non ir traballar:
ten preguiza...Quere quedar na
cama, durmir, non facer nada.... xogar
como cando era un neno. Polo grupo
Teatro del Andamio, o domingo 8 ás
19:00, no Forum Metropolitano.

A preguiza, de Teatro del Andamio.

¬TEATRO. VIII Mostra de Teatro
Independente. Prosegue esta
mostra, que remata o sábado 7, coas
seguintes obras:
Este xoves 5, Las Troyanas, de Eurípides. Polo Grupo de teatro Parrocha,
con adaptación de Jesús Ricardo
Martín Fernández. O venres 6, As
aventuras de Pitita e Hércules, de
Triskitrueke Productions, con autoría de Jorge Díez Arnaiz. E o sábado 7,
pechando a mostra, Eloxio da Loucura, de Leonel García Laborde , polo
Teatro Aforo. Todas ás 20:30, entradas a 4 euros con descontos, no Forum Metropolitano.
A ESTRADA
¬TEATRO. Animales Artificiales.
Obra do grupo Matarile, estará en
escena este venres 6, ás 21:30, no Teatro Principal.

FERROL
¬ACTOS.Xornadas do Medio
Martiño. Teñen lugar no Ateneo
Ferrolán ao longo deste mes. O xoves 5 e venres 6 , ambas ás 18:30,
haberá dúas conferencias sobre os
cetáceos.
¬EXPO.As orixes da vangarda
rusa. Algunhas das obras máis sobresalientes da vangarda rusa de finais do XIX e inicios do século XX, de
nomes como Kandinski ou Maliévich. Até o 29 demarzo, na Galería
Sargadelos.
¬EXPO.Museo naval. Exposición
permanente de barcos antigos, material de navegación, mapas...De
martes a domingo, incluídos festivos, de 10:30 a 13:30, noCentro Cultural e Social de Herrerías.
¬MÚSICA. Dr. Gringo + Los
Eternos. O trío compostelán de
rockabilly e psichobilly son unha
das bandas con mais futuro dentro
do rock&roll nacional. Tamén actúan os cedeiráns Los Eternos. O
venres 6, ás 23:00, entradas a 4 euros, na Sala Rum Run. O sábado 7, às
21:30, Vai + DssKartes Band. Galiza Nom Se Vende sae à rua cumha
caravana de concertos reivindicativos em 8 cidades e vilas galegas. Entrada solidaria a 3 euros.
¬MÚSICA. Mafalda Arnauth
Concerto da fadista lisboeta, nunha
actuación naturalmente titulada
“Fados”. O sábado 7, ás 20:30, entradas de 15 a 6 euros, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. José Enrique Bagaría. Música clásica ao piano, coa
colaboración da Sociedad Filarmónica Ferrolana. O mércores 11, ás
20:30, entradas de 10 a 3 euros, no
Teatro Jofre.
¬TEATRO. Robinson e Crusoe.
Teatro infantil, reservado aos colexios, polo grupo La Machina. O
luns 9, ás10:00 e 12:00, de balde, no
Teatro Jofre.

gama, da compañía andaluza Varuma Teatro, unha suxestiva mestura de circo e flamenco dirixida
por Jorge BarrosoBifu.
Os días 7 e 8 poderemos ver o
espectáculo Contigo, de Joâo
Paulo P. dos Santos, un mestre
do mastro chinés.
En vindeiras semanas, a danza
acrobática francesa virá coas galegas Marian Bañobre e Isabel
Risco, que desenvolven unha particular versión de As vingadoras,
baseada na serie dos 60. E Jonathan Guichard e Fnico Feldamn,
funámbulo e acróbata,estarán
logo co seu espectáculo Leto.
Todas as funcións ás 20:30, no Salón
Teatro, Santiago de Compostela.
A obra Anxeliños, de Espello Cóncavo, sobre o texto de Vidal Bolaño.
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Tukkiyakar, Viaxa Esperanza, é unha mediometraxe rodada
no Senegal, dirixida e guionizada por Natalia Díaz, e patrocinada
por varias ONG, que se vai proxectar o xoves 5 en Pontevedra e o
venres 6 en Ourense, ambas nas sedes da Fundación Caixa
Galicia, e ambas ás 19:00, con entrada de balde.

NOIA
¬TEATRO. O Club da calceta. Seis
mulleres moi diferentes entre si acoden a clases de calceta, un lugar
onde converxen as súas frustracións. Polo grupo Teatro do Morcego, este venres 6, ás 22:00, no Teatro Coliseo Noela.

LARACHA
The Blows. Continúa a xira de
The Blows presentando Upskirts, o
seu íltimo disco. O venres 6, ás 00:00,
no Pub d´Antón Rock Café. E o domingo 8, ás 22:30, actuación do
grupo Ruso Negro Dúo.
LUGO
¬EXPO.Tangram. Exposición de
pinturas de de Ismael RodríguezFraga, na Galería Amararte.
¬EXPO.Os naúfragos de Galicia. O labor do arquitecto
Francisco Pons-Sorolla. Exposición que se poderá visitar até o
15 de febreiro, no Museo Provincial.
¬MÚSICA.The Blows. Continúa a
xira de The Blows presentando Upskirts, un disco destacado pola crítica
musical. Este venres 6, ás 23:00.
Completa a velada a actuación do
grupo galego de rock Anger, ás
00:00, no Club Clavicémbalo. O sábado 31, ás 22:00, concerto da
banda metal Talesien, presentando
os temas do seu novo traballo Melancolía.
¬MÚSICA. Guru Deva. A formación pop coruñesa actúa o venres 6,
ás 23:30, na Sala Babel.
¬TEATRO. IX Mostra de Teatro
Clásico. Continúa esta mostra,
que rematará este domingo 8. As
obras que poderemos ver son: O xoves 5, ás 20:30,Ariadna, de Atalaya
TNT - Centro Andaluz de Teatro,
con direccion de Ricardo lniesta e
escenografía de Juan Ruesga . O sábado 7, Los locos de Valencia de
Lope de Vega, ás 20:30, en representación polo Teatro Corsario, versión e dirección de Fernando Urdiales e escenografía de Maria Eugenia
Navajo. E xa o domingo, como fin

OLEIROS
¬TEATRO. No Comment (Obra).
Producción da compañía Pt Excéntricas, con membros do coñecido
grupo Mofa&Befa embarcados
noutro proxecto teatral, con Quico
Cadaval por detrás. O sábado 7, ás
20:30, no Auditorio Gabriel García
Márquez.
Finaliza o Festival de Teatro Clásico de Lugo.

da mostra, Romeo e Xulietade Shakespeare, ás 20:30, pola compañía
de Will Keen, con dirección de Will
Keen e escenografía de Ricardo Sanchez Cuerda.Todas as representacións, no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
MELIDE
¬MÚSICA.The Homens + Projecto Mourente.Actuación este
venres 6, ás 00:00, entradas a 3 euros, na Sala 600.
¬MÚSICA.Chamito
el
flako.Guitarrista, cantante, compositor hispano-venezolano, fai un
funk mestizo. O venres 6, ás 23:00,
en A Fundación.
NARÓN
¬TEATRO. Dáme veleno. Comedia negra pola compañía Sarabela
Teatro. Este sábado 7, ás 20:00, Pazo
da Cultura.

Protagonistas do espectáculo No Comment (Obra), que estará en cartel esta semana en Oleiros.

OURENSE
¬CINE. Tukkiyakar. Viaja esperanza. Producción documental rodada en Senegal por Natalia
Díaz, coa colaboración de “Paz e
dignidade” e outras ONGs. O venres
6, ás 19:00, na Sede da Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Aberto e saturado.
Obras de Santiago Barreiros e
Jorge Díaz, no Centro Cultural da
Deputación.
¬EXPO. Manuel Facal, retrospectiva.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. Actuacións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA.Pórtico do Paraíso. II

Festival Internacional de Música de
Ourense, que dá comezo o venres 6
e prolóngase até o domingo 15. Ver
programación detallada en destaque aparte.
¬MÚSICA. Banda Oculta. Actuación deste grupo este sábado 7 , ás
21:30, entradas a 2 euros, no Cafe
Cultural Auriense.
¬TEATRO. Estás ahí? Coa dirección de Javier Daulte e a actuación de Paco León e Maripaz Sayago. Unha parella acaba de mudarse coa idea de comezar a vivir
xuntos. Todo discorre co caos habitual das mudanzas, até que descobren que o apartamento conta coa
inopinada presenza dun home invisible. O domingo 8 , ás 19:00, no
Teatro Principal.
¬TEATRO. Laberinto de ilusións. Espectáculo de maxia polo
mago Román García. O domingo
8 ás 12:00, no Auditorio Municipal.
PONTEVEDRA
¬ ACTIVIDADES . X Salón do libro Infantil e Xuvenil. Até
o domingo 15 de febreiro terá
lugar este xa asentado Salón,
con actividades para os nenos,
teatro, charlas, todas xirando
arredor do tema común deste
ano: o Amor. No Pazo da Cultura.
¬CINE. Tukkiyakar. Viaja esperanza. Producción documental rodada en Senegal por Natalia
Díaz, coa colaboración de “Paz e
dignidade” e outras ONGs. O xoves
5, ás 19:00, na Sede da Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Fotografías e curtametraxes de Horacio Coppola. A
exposicióncomponse de 125 fotografías e 4 curtametraxes realizadas polo
fotógrafo arxentino, responsable da
primeira ollada moderna na historia
da fotografía de Arxentina. Até o 15
de marzo, no Museo de Pontevedra.
¬ EXPO . Oito_artistas.gal. A
mostra pooderá visitarse dende o
xoves 22. Temáticas, técnicas e
formatos diversos ( vídeo, debuxo, escultura, fotografía, gravado…) conforman os traballos
de varios/as de recén titulados en
Belas Artes. Na Sala X (Facultade
de Belas Artes).
¬EXPO. Espazo Colección Caixanova. A Colección de Arte Caixanova mostra en Pontevedra unha
selección dos seus fondos da arte
galega, dende o século XIX ata a actualidade. Até o 12 de abril, no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Luisa Lambri . A obra e espazos arquitectónicos de Álvaro Siza
centra a obra da fotógrafa italiana
Luisa Lambri. Até o 7 de marzo,
naFundaciónRAC, Padre Sarmiento, 41.

¬MÚSICA. Os instrumentos tamén se namoran. Francisco Javier Lavíaintervirá como narrador e
o director titular da BMP, Juan Lois
Diéguez, dirixirá un programa composto por pezas relacionadas co
tema principal da décima edición
do Salón do LibroInfantil e Xuvenil
de Pontevedra, o Amor. Este xoves 5,
ás 21:00,noTeatro Principal.
¬MÚSICA. Real Filharmonía de
Galicia. Dirixida por José Ramón
Encinar, chegará á cidade dentro da
programación musical de Caixa-

Rober Bodegas estará en Pontevedra.

nova.Ao piano estará Luis Fernández Pérez, e o programa que interpretarán estará composto por pezas
de Haydn, Halffter, Granados e Manuel de Falla. O venres 6, ás 21:00,no
Centro Social Caixanova.
¬TEATRO. Unha de amor. No
marco do X Salón do Libro, a compañía viguesa Artello Teatropresenta
esta fábula interpretada con sombras. O xoves 5, ás 18:30,no Pazo da
Cultura. O venres 6, na mesma hora
e lugar, Zapatos, de Caramuxo Teatro,narra todas esas historias que levan dentro os zapatos que xa non
teñen dono.
¬TEATRO. Rober Bodegas. O comediante galego chegará a Mourente co seu último espectáculo,
que comezou a rodar no mes de novembro por algunas salas de Galiza
e de Madrid. O sábado 7, ás 21:00, no
Centro Cultural de Mourente.
¬TEATRO. Solomillo. Una historia poco hecha. Obra presentada polo madrileño grupo
Sexpeare. O coñecido actor Fele
Martínez é Juan Solomillo, un tipo
optimista que vive nun mundo un
tanto frío. Un día coñece a María
Entrecott, unha rapaza que lle descobrirá os placeres da carne. O sábado 7, ás 21:00, no Centro Social
Caixanova.
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Escena da obra Bicos con Língua,
que a compañía Talía Teatro ven
representando dende hai anos
con éxito.

O PORRIÑO
¬MÚSICA. A Banda Potemkin.
Por primeira vez no Porriño esta
banda galega, un proxecto musical
con cualidades únicas como as de
xogar cos ritmos balcánicos e afro
caribeños, entre outros. Este venres
6 as 23:00, entradas de 3 a 1’5 euros,
no Café Bar Liceum.
RIBADEO
¬TEATRO. Aeroplanos. Segue a
exitosa xira galega da obra do
grupoLagarta, Lagarta. Protagonizada por Xosé Manuel Olveira Pico
e Ernesto Chao.Este domingo 8, ás
20:30, no Auditorio Municipal Hernán Naval.
RIBADEO
¬TEATRO. Bicos con Língua. Comedia reivindicativa cara ao galego,
polo grupo Talía Teatro. Este sábado 7 ás 20:30, no Casa da Cultura
A RÚA
¬MÚSICA.Magín Blanco + Burgas Beat. Magín Blanco leva gravando discos desde finais dos 80
tanto co seu grupo La Rosa como en
solitario. Burgas Beat é a continuación doutro grupo clásico da escea
nacional, Cosecha Roja. O venres 6,
ás 23:00, no Catro Camiños.
SAN SADURNIÑO
¬TEATRO. 7 contos capitais
(historias para pícaros adultos). Obra de títeres a cargo da veterana compañía Os Monicreques
de Kukas. O domingo 8, ás 20:30,
no Centro Sociocultural.

O cantautor Magín Blanco.

SANTIAGO
¬EXPO. Superficies Minimais.
A exposición, que estará vixente até
o 5 marzo, confórmase coa obra de
artistas como os galegos Rubén Ramos Balsa, Damián Ucieda, Carlos
Maciá 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. Intervención da artista ponteve-

dresa Amaya González, até o 8 de
febreiro, na Zona “C”, San Domingos de Bonaval.
Insomnio, obras de Reanata Otero,
na Galería de arte Espacio48.
Doñana: o refuxio dos mitos, exposición do artista cubano Jorge
Camacho, até o 28 de abril, na Fundación Granell.
¬EXPO. Retratos de auga. Unha
mostra de imaxes do fotógrafo compostelán Fuco Reyes. Até o 3 de
marzo, no Museo do Pobo Galego.
¬EXPO. A sombra da historia /
Os proxectos que veñen. Terceira e última mostra que o CGAC
produce no marco de traballo de
Proxecto-Edición, organizado co
MARCO de Vigo e a Fundación Luis
Seoane. Até o 1 de marzo, no CGAC.
Tamén permanece aberta a exposición de deseñadores, En torno da
Baskerville, até o 1 de marzo.
¬EXPO. Portas de luz. Unha
achega á arte e á cultura en
Galicia nos 70. A década dos 70
constituíu en toda Europa un momento convulso culturalmente, en
que novas formas de cultura popular
se mesturaron con modalidades de
alta cultura. Na mostra contémplase
a súa pegada en todas as facetas culturais. Até o 3 de maio, noCGAC.
¬EXPO. Antón Mouzo. Antolóxica
da obra do pintor e escultor de Vimianzo, desaparecido hai un ano en
plenitude da súa carreira. Até o 31 de
marzo, no Auditorio de Galicia.
¬EXPO. Pel de mazá. Tallas en pedra de granito de Pepe Amigo, expostas até o 25 de febreiro no pub
Paraíso Perdido.

Banda deseñada O home que falaba vegliota, de Patiño, unha das obras da exposición As Portas da Luz, en Santiago.
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The Blows, o prometedor grupo
pop-rock da escena musical galega,
actúa esta semana en varios lugares
de Galiza, seguindo coa presentación do seu album Upskirts.

¬MÚSICA. Concertoda RFG. O
Programa de Abono da Real Filharmonía de Galicia continúa neste
mes de febreiro cun concerto no
que contarán con José Ramón Encinarcomo director invitado e o pianista Luis Fernando Pérez como
solista. O xoves 5 ás 21:00, no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA. Seráns na NASA. Outra sesión destes encontros de música tradicional galega e baile. Intervirán os grupos: Verdegaio, Ultreia, Limagoia de Negreira e
Tarabelos da Gentalha. Invítase a
bailar ou participar da festa como
se queira. O xoves 5, ás 21:30, na
Sala NASA. O martes 10, ás 22:00,
actuación de RusoNegro Dúo, un
binomio fundado en 2004 e que
mestura música e humor.
¬MÚSICA. Javier Pereiro Quartet. Actuación o mércores 11, ás
22:45, na Borriquita de Belem.
¬TEATRO. Carlos Blanco. O polifacético e recoñecido actor arousán
actuará dous días seguidos no Ultramarinos dentro do ciclo Contos a

granel. O martes 10 e mércores 11, ás
22:00, no Pub Ultramarinos.
¬TEATRO. Circo en Escena. Ciclo
que se vai prolongar até o domingo
15 de febreiro. Nesta semana, Circo Flamenco con Malgama, de Varuma Teatro(Andalucía), o xoves 5 e
venres 6,ás 20.30 . Circo - Danza contemporánea coa obra Contigo, do
grupo O Último Momento (Portugal), o sábado 7, ás 20.30 e domingo
8, ás 18.00 . Ambos espectáculos, no
Salón Teatro.

30 deste mes, na Casa de Cultura.
TUI
¬TEATRO. Tristán, cara de can.
A Compañía do Elefante Elegante
presenta este espectáculo cunha
traballada técnica que lembra ao estilo dos debuxos animados.O venres
6, ás 20:00, no Teatro Municipal-Edificio Área Panorámica.

SANXENXO
¬TEATRO. Chicho e a Santa
Compaña. Comedia polo grupo
Lambríaca Teatro. Este sábado 7, ás
21:30, no Pazo Emilia Pardo Bazán.
SARRIA
The Blows. Continúa a xira de The
Blows presentando Upskirts, o seu íltimo disco. Este sábado 7, ás 00:30,
na Sala Planeta.
SILLEDA
¬EXPO. Nazón de Breogán. A ex-

Imaxe da obra O Último Momento.

posición promovida por Vicepresidencia ven percorrendo os concellos desde hai dous anos, comemorando os 70 anos do plebiscito estatutario galego. Estará en Silleda até o

¬ CONVOCATORIAS
Cartel anunciador da
XII Feira Medieval de Noia
A Concellaría de Cultura e Deporte convoca
primeiro concurso de cartel anunciador para a
XII Feira Medieval, baixo as seguintes bases:
-Poderán participar no concurso, tanto de xeito
individual como colectivo, tódolos artistas ou
deseñadores gráficos que o desexen.
Cada participante poderá presentar un ou varios carteis.
-Os traballos presentados a concurso deberán
ser orixinais e inéditos. Deberán facer referencia explícita ou metaforicamente á "XII Feira
Medieval"
Os carteis non poden conter o texto "XII Feira
Medieval", NIN OS LOGOTIPOS, xa que todo isto
correrá a conta dos responsables de arte da
Feira, se ben os participantes deben ter en
conta o lugar que poidan ocupar no cartel.
-Acéptase como válida calquera técnica artística, fotográfica, ou tratamento con medios dixitais, sempre que sexa posible a súa reprodución. No caso dos carteis realizados en soporte
informático, e que resulten premiados, será requerida pola organización unha copia do arquivo orixinal co alta resolución.
As dimensións do cartel serán de 50 x 70 cm.,
en sentido vertical, polo tanto tódolos carteis
presentados deben axustarse a estas proporcións.
-Os carteis deberanse presentar montados sobre cartón pluma, cunhas dimensións mínimas
de 42 x 29,7 cm. (din A3), e máximas de 50 x 70
cm. Calquera firma ou sinal que delate a identidade do participante será motivo de descalificación do concurso. No reverso dos carteis de-

O escritor Carlos Casares

berá constar o pseudónimo, e deberase axuntar un sobre pechado, con pseudónimo no exterior, e que conteña:
- Datos do autor: apelidos, nome, data de nacemento, dirección, localidade, provincia, código
postal, teléfonos de contacto, e-mail e D.N.I.
- Currículo artístico (opcional)
-O prazo de entrega dos traballos finalizará o
venres20 de marzoás 15:00 horas.
Os traballos deberanse presentar, persoalmente, por mensaxería ou correo, no rexistro
de entrada do Concello de Noia, sito na Avd.
Rosalía de Castro, nº 2, C.P. 15200 Noia (A Coruña), en días hábiles de 8:00 a 15:00 horas.
-Concederase un único premio, dotado de 600
euros, libre de impostos.
-O xurado terá en conta para conceder o premio factores de carácter artístico primordialmente, así como que os carteis representen e
anuncien axeitadamente a actividade en
cuestión.

VIGO
¬CINE.I Festival de Curtametraxes de Bueu 2008. Proxección das curtametraxes que participaron na primeira edición do Festival Internacional de Curtametraxes
de Bueu do 2008. O xoves 5, ás
18:30, no Punto Xove da Concellería
de Xuventude.
¬EXPO. Parellas. A mostra inclúe
pezas de autores como Leiro, Carlos Rial, Mónica Alonso, Susana
Solano, José Manuel Broto ou
Carmen Calvo, entre outros destacados artistas, da man dunhas pezas espectaculares en si mesmas,
auténticas referencias na traxecto-

II Premio de investigación
Luís Cuadrado (Sanxenxo)
Convócase este premio para os traballos de estudo e investigación, desde calquera perspectiva (histórica, xurídica,administrativa, política,
socio-cultural, literaria...) sobre o ámbito local
de Sanxenxo, fomentando así o coñecemento
do pasado, presente e futuro locais.
Poden participar persoas individuais ou equipos de traballo.
O premio está dotado con 1.500 euros, así
como a posible publicación do traballo.
Os traballos poderán estar escritos en língua
galega ou castelán, e deberán ser inéditos e
sen premios anteriores. Terán unha extensión
mínima de 50 paxs., e deberán presentarse de
4 a 6 copias e exemplar en soporte de Word.
Nos traballos non figurarán datos persoais, tan
só o título e un sobre pechado cos datos autorais e o nome do título no sobre.
O prazo de presentación rematará o día 30 de
xuñode 2009.
Os traballos dirixiranse á Librería Nós (Sanxenxo), que expedirá o xustificante da entrega.
O xurado estaránomeado pola devandita Librería, organizadora do Premio. O seu fallo darase a coñecer no mes de agosto. Os autores
ceden os dereitos sobre a obra premiada á Librería Nós.
Concurso Literario Carlos Casares
Os relatos deberán ser orixinais, inéditos e escritos en galego. Estabelécense dúas categorías
de idade:
Categoría A: de 6 a 12 anos. A extensión dos relatos será dun máximo de cinco folios. Concederanse un primeiro e un segundo premio,
ambos os dous dotados con 200 euros.

ria dos seus autores. Até o 22 de febreiro, na Sala de Exposicións do
Centro Cultural Caixanova.
¬ EXPO . Eduardo Blanco
Amor. A ollada do desexo.
Obra gráfica 1933-1973. A exposición pretende, a través dun
discurso estético contextualizado
polos referentes históricos contemporáneos ao autor,dar a coñecer a ollada particular do escritor, a
súa personalidade, querenzas e
actitudes. 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 facultade de Belas Artes de Pontevedra.
Até o 15 de febreiro, na Sala de exposicións de Caixanova.
¬EXPO.En calquera lugar, en
ningún lugar. Coproducida polo
MARCO de Vigo e o Centre d'Art La
Panera de Lleida, a exposición analisa as relacións entre artes visuais, cinema e literatura. Até o 19 de abril,
no MARCO.
¬EXPO. Lugrís. Viaxe ao mun-

Categoría B: de 13 a 16 anos. A extensión dos
relatos será dun máximo de dez folios. Concederanse un primeiro premio de 300 euros e un
segundo premio de 200 euros.
O prazo de admisión remata o 31 de marzo de
2009 ás medianoite. Os orixinais poden presentarse individualmente ou por medio do
centro de ensino onde se curse estudos. No segundo caso, o centro escolar deberán seleccionar un máximo de dous traballos por categoría.
O enderezo de envío é o seguinte:
Associaçom Cultural “O Facho”, Rúa Frederico
Tapia, 12-1º. 15005 A Coruña
II Premio Internacional
Compostela para álbums ilustrados
O Departamento de Educación do Concello de
Santiago de Compostela e mais Kalandraka
Editora queren premiar o libro que mellor complemente textos e ilustracións na construción
do relato. Estabelécese un único premio dotado con 12.000 euros en concepto de
adianto de dereitos de autor. Poderán estar escritos en calquera dos idiomas peninsulares.
Os traballos poderán presentarse en calquera
formato, técnica e tamaño, pero nunca superarán as 40 páxinas. Deberán presentarse cinco
copias do texto; tres ilustracións orixinais e
cinco fotocopias en cor de cada unha delas; e
unha maqueta de todo o proxecto, que se
debe presentar impreso e incluír o texto, as tres
ilustracións orixinais e o resto das ilustracións
bosquexadas.
Os proxectos deberán entregarse en sobre pechado, baixo lema ou pseudónimo, no Rexistro Xeraldo Concello de Santiago de Compostela (Rúa Presidente Salvador Allende, 5) non
máis aló do 28 de febreirode 2009.
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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.

A Mahler Chamber Orchestra
fundada en 1997 por Claudio Abbado,
é unha prestixiosa formación de música
clásica, que poderá ser apreciada nunha
actuación en Vigo, este venres.

do de Ulyses Fyngal. Haberá visitas guiadas pola exposición, e tamén pola cidade de Vigo (desde o
9 de xaneiro) a cargo dunha monitora especializada, polos lugares
chave do pintor na cidade. Até o 22
de febreiro, no Museo Municipal
Quiñones de León.
¬EXPO. Scriptorium Verbumdiense. Mostra do laborioso proceso de creación dun códice, e a importancia que tivo Galicia neste
campo. Até xuño do 2009, no museo Verbum, Casa das Palabras.
¬MÚSICA. Creole Kings. Trío acústico formado en Vigo a principios do
2005 e integrado por Alberto Cunha
(voz solista), Andrés Cunha (guitarra
e voz) e Jacobo Jiménez (guitarra e
voz). O xoves 5, ás 22:30, na Sala Contrabajo.
¬MÚSICA. Guru Deva. A formación pop coruñesa actúa este xoves
5, ás 22:00, en La Casa de Arriba. O
venres 6,ás 23:00, entradas a 5 euros,
están Niño y Pistola.
¬MÚSICA. The Soul Jacket.
Banda de rock&roll viguesa, que to-

cará este xoves 5, ás 22:30,entradas a 4 euros, en La Fábrica de
Chocolate.
¬MÚSICA.Helmet
+
Totimoshi.A banda de Page Hamilton chega desde Nova York co
seu máis recente disco Monochrome, como un dos grupos máis influíntes do hardcore e o metal dos
90. Con eles chega a banda de rock
con raíces latinas Totimoshi. Entradas a 20 euros. O xoves 5, ás 21:00,
na Sala A!.
¬MÚSICA. Steve Wynn. O cantante de Nova York, líder da banda
Dream Syndicate durante os anos
80, estará este xoves 5, ás 22:00,entradas a 15 euros, na Sala Mondo. O
venres 6, na mesma sala, e ás 22:00,
estará o rapeiro sevillano Toteking.
E o sábado 7, ás 22:30, os vascos de
We are standard, representantes
do estilo dance-punk.
¬MÚSICA. Adrede. O cuarteto
madrileño móvese polos terreos
fronteirizos do rock, o flamenco ou
o funk. Entradas a 10 euros. O venres 6, ás 00:00, en La Iguana Club .

O cantante norteamericano Steve Wynn.

¬MÚSICA. Concerto: Mahler
Chamber Orchestra. A orquestra foi fundada en 1997 por
iniciativa de Claudio Abbado e algúns músicos da Nova Orquestra
Gustav Mahler. Interpretarán: Mozart: Don Giovanni Obertura;Mozart: Concerto Piano no. 27 Si maior
KV 595; Boulez: Mémoriale para
flauta e 8 instrumentos; e Mozart:
Sinfonía no. 41 (Xúpiter).Nesta oca-

sión, a orquestra está dirixida
porDaniel Harding. O venres 6, ás
20:30, entradas de 23 a 17 euros,
no Teatro-Sala de Concertos Centro
Cultural Caixanova.
¬MÚSICA. Strength Approach
+ The Gundown. Esta banda italiana de hardcore con novo disco
baixo o brazo comenzan a súa primeira xira mundial. Os Gundown
son un trío de Catalunya, musicos
unidos nun proxecto común co
punk-rock melódico como nexo. O
sábado 7, ás 00:00, entradas a 5 euros, na Iguana Club.
¬MÚSICA. The Steepwater
Band. Esta banda de rock formada en Chicago en 1989 estará no
escenario o vindeiro martes 10, ás
22:30,entradas a 13 ou 10 euros,en
La Fábrica de Chocolate.
¬TEATRO. El cielo en mi bolsillo. Teatro e danza pola compañía
Provisional Danza. Estará o venres
6 e sábado 7, ás 22:00, e o domingo
8, ás 21:00, no Teatro Ensalle.
¬TEATRO. Desencantos. Espectáculo de danza da compañía Cia

Internacional D.a.t.a (danza e Teatro).O sábado 7, ás 00:00, e o mércores 11, ás 21:30, no Teatro Arte Livre.
VILAGARCÍA DE AROUSA
¬TEATRO. A boa persoa de Sezuán. 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,
primeira produción propia do CDG
para a temporada 2008-2009. O
xoves 5, ás 10:30 (función escolar)
e o venres 6, ás 21:00, no Auditorio
Municipal.
¬TEATRO. Anxeliños. A compañía
galega Espello Cóncavo presenta
esta comedia escrita por Roberto
Vidal Bolaño. O sábado 7, ás 21:00,
no Auditorio Municipal.
VIVEIRO
¬EXPO. Unha Primavera para
Aldara . Unha obra da compañía
Teatro do Atlántico. O sábado 7, ás
20:30, noTeatro Pastor Díaz .

¬ ANUNCIOS DE BALDE
CASAS
 Alugo piso 3 hab. 2 baños, exterior. Amoblado. Moi bo estado.
Santiago de Compostela. Tfno:
679.236.477
 Traspásase Café no centro de
Gondomar en pleno funcionamento. Tel: 635626113, (mañáns).
 En Ribadeo, véndese apartamento2 cuartos, garaxe e rocho. 54
m2. Con calefacción eléctrica, mobles de madeira maciza e roupeiros
encaixados. Situado na zona do Parque de San Francisco. Estado impecábel. 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 importa estado, máximo a 100 Kms. de
Vigo. Contactar: marisalois@ terra.es
 Alúgase baixo moi céntrico e
amplo. Ideal para consultas ou
oficinas. Teléfono 986438339
 Asturias. Tapia de Casariego.
Alugo casa nova de campo con xardín, 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.
 Aluga-se casa con horta en
Loiba, Ortigueira. Incluso fins de semana. Telf: 982501784, 625722060.
 Gustaríache ter un albergueturístico na derradeira etapa do Camiño de Santiago”?. Conxunto histórico en pedra 600 metros. Finca
2.000 metros. Semirrestaurado. Información en Telf.: 609 641 720. Ismael Pardo.

 Compro calquera material relacionado con "Fuxan os Ventos".
Telf: 981 35 09 52. A partir de 21.00
horas (Uxío).
 Vendo saxofón alto Yamaha
YAS275, perfecto estado. Inclue maletín con interior acolchado. O motivo da venta é que vou mercar outro, o estado é perfecto. O prezo son
700 € (negociables).
Contacto no 675.223.59. Mail: rubentroitinho@hotmail.com

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

VARIOS

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

 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

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

 Fanse plantacións, podas, limpeza de fincas e montes, desbroces
manual e mecánico, calquer traballo

MúSICA

 Ten vostede unha empresa que
quere dar coñecer ao mundo enteiro? Quere ter unha páxina propia? Especialista en deseño ofrécese
para confeccionar páxinas web a bo
prezo. Tel: 695 921 704.
 Ofréceseelectricista, fontaneiro.
Responsable e con rapidez. Telf.:
608527989
 Busco rapaza entre 30/40 anos
que viva en Galiza e fale galego para
relación de parella. Prometo honestidade e sinceridade.
pedrolopez_35@yahoo.es
 Vendo cueiros lavabeis de segunda mao a bó prezo. Aforram lixo
e dinheiro. Tel.: 656 321 305

 Casa para aluguer de fin de semana 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/portomartino. Telf. 667 75 57 45

agrícola. Tlfno: 686 75 31 05 (Carlos).

 Licenciado en Xeografía e Historia imparte clases particulares a domicilio en Santiago e cercanías.Todas as materias de letras. Telf: 687
5811 37
 Vendo moble cama de 90, con armarios, estantes e mesa extraíble
debaixo. Tfs: 986417582 e
669903948
 Facemos traballos en pedra: escultura, artesanía, construción, reformas, restauración.
Teléfono: 698 163 989

 Busco relación cunha muller que
lle goste falar galego, de 38/43 anos.
Preferibelmente da comarca de Ordes. 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 @hotmail.com
 Ofrécese rapaza para coidar
anciáns e nenos. Con experiencia
e título. Polas mañás e fins de
semana. En Santiago e comarca.
Tel: 617 407 697.
 Véndense móbeis e maquinaria de café en bo estado (só tres
anos de uso). Telf: 986438339

 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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Xosé Valiñas

Intre de O curioso caso de Benjamin Button.

EN CARTEL.
O curioso caso
de Benjamin Button
Dirixe: David Fincher.
Intérpretes: Brad Pitt,
Cate Blanchett.
Drama. EE UU, 2008

Outra das favoritas na recta final
dos Oscar –ten 13 candidaturas–, a nova película do director
de Seven e O club da loita, é un
exercicio de fantastique ao estilo borgiano, no que Pitt e Blanchett protagonizan a historia
dun home que, cantos máis
anos cumpre, máis novo se fai.
Fincher abandonou hai anos a
militancia nas liñas duras do cinema de xénero –hai que lembrar que debutara en formato
longametraxe coa fallida terceira entrega da saga Alien–
para afondar no difuso terreo
do drama de autor, principio
que domina toda a súa obra recente, malia a súa aparencia exterior –O cuarto do pánico, Zodiac– ; nesta ocasión, o homónimo conto orixinal de Francis
Scott Fitzgerald convértese nun
extenso –de case tres horas– relato romántico sobre o paso do
tempo, neste caso á inversa, o
sentido da vida, o amor verdadeiro e demais fonduras. Como
curiosidade sinalar a seme-

Escena de Dante 01.

llanza argumental con Youth
without youth, o filme de Francis Ford Coppola sobre a novela
de Mircea Eliade que, dous
anos despois da súa preestrea
no Festival de Roma, segue sen
atopar distribución.

O desafío.
Frost contra Nixon
Dirixe: Ron Howard.
Intérpretes: Frank Langella,
Michael Sheen.
Drama. EE UU, 2008

Nixon segue a ser unha vizosa
fonte de ideas para o cine, tras a
biografía de Oliver Stone e a curiosa revisión en clave psicopática do cinema político que supuxo O asasinato de Richard Nixon do tándem Niels MuellerSean Penn, chega a nova proposta de Howard centrada na famosa entrevista televisiva concedida por Nixon ao xornalista
británico David Frost tres anos
despois da súa ruidosa renuncia
presidencial. Langella desafía,
dende a distancia, o complexo
Nixon de Anthony Hopkins, e
Michael Sheen abóase ás personaxes reais, logo da súa transformación en Tony Blair para The
Queen de Stephen Frears. Cinco
candidaturas aos Oscar, incluída
mellor película, director e actor
para Langella.

Frank Langella [esquerda] e Michael Sheen en O desafío. Frost contra Nixon.

RALPH NELSON

Dieta mediterránea
Dirixe: Joaquín Oristrell.
Intérpretes: Olivia Molina,
Paco León.
Comedia. España, 2009

Triángulo amoroso e culinario
na nova comedia de Oristrell e
Yolanda García Serrano, que teiman no xénero logo da renuncia
do último do trío que semellaba
até agora inseparábel, Gómez
Pereira. Escriben a catro mans e
dirixe en solitario Oristrell, que xa
lle ten collido o tranganillo logo
da freudiana Incionscientes e da
cuasitelevisiva Vai ser que ninguén é perfecto. O seu director
presentouna no seu día como un
Jules e Jim na cociña. Certamente nin Molina é Jeanne Moreau, nin Millán é Oskar Werner,
nin Oristrell é Truffaut, por moito
empeño que lle poñan.

No sétimo ceo
Dirixe: Andreas Dresen.
Intérpretes: Ursula Werner,
Horst Rehberg.
Drama. Alemaña , 2008

O director de Verán en Berlín
volve atopar distribuidor estatal
co seu novo filme, un exaltado
drama romántico con adúltera
parella protagonista en idade de
xubilación. A súa grande achega
é o atrevemento co que retrata o
Fotograma de No sétimo ceo.

rescaldo da carne inflamada na
chamada terceira idade. Fronte
ás melifluas historias de amor
outonal tradicionais, Dresen
aposta pola luxuria e a franqueza
física, aínda que tampouco evita
certo desvío melodramático,
algo, por certo, presente na súa
filmografia previa.

belión de reclusos nun planeta
prisión. Non conseguiu distribución comercial aquí por tanto os
videoclubs quedan coa estrea en
primicia

DVD. VENDA.
Dante 01
Dirixe: Marc Caro.
Intérpretes: Lambert Wilson,
Linh Dan Pham.
Ciencia ficción. Francia, 2008

Moito lle custou a Caro superar o
divorcio creativo con Jean-Pierre
Jeunet, parella de feito nos días
gloriosos d'A Cidade dos Nenos
Perdidos e Delicatessen. Mentres Jeunet daba unha no cravo e
outra na ferradura con Amélie e
Alien. Resurrección, o seu ex
compañeiro durmía no limbo
dos xustos durante máis de
unha década con colaboracións
mínimas e mesmo experimentaba co porno de deseño. A súa
primeira longametraxe como
director solista é este exercicio de
estilo fantacientífico na liña de
Luc Besson dirixindo Espartaco
ao estilo de Metal Hurlant, a mítica revista de banda deseñada
francesa. Wilson lidera unha re-

Martin Ritt dirixíu Onde a cidade remata.

Onde a cidade remata
Dirixe: Martin Ritt.
Intérpretes: Sidney Poitier,
John Cassavettes.
Drama. EE UU, 1957

Un deses incunábeis con vocación cinéfila pata negra. O debut
do desaparecido Ritt –un dos
responsábeis de converter en
icona a Paul Newman a finais
dos 50 e nos primeiros 60– en
formato cine negro de denuncia
con reminiscencias d’A Lei do Silencio de Elia Kazan, pero introducindo o transfondo da loita
polos dereitos civís da Norteamérica afro. Ritt viña de traballar
durante anos no Broadway concienciado e na embrionaria industria televisiva; acababa de sobrevivir á Caza de Bruxas mccarthyana e tiña moito que contar e denunciar. Nótase neste
primeiro filme, no que Poitier e
Cassavetes traban amizade interracial como obreiros da construción até que o corrupto capataz –vinculado coa Mafia– mete
os fociños no asunto para evitar
demasiados excesos libertarios.
Un pequeno clásico imperfecto
para descubrir, sobrado de interpretacións poderosas. G
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por Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Un xogo de nenos
Din que só hai tres campos intelectuais nos que os nenos poden crear obras importantes antes da pubertade: son a música, as matemáticas e o xadrez. Mozart e Rossini compuxeron partituras de indubidábel calidade con menos de 12 anos do
mesmo xeito que Gauss e Pascal descubriron axiomas e proposicións esenciais para
as matemáticas. Capablanca, Morphy ou Fischer venceron de nenos en torneos moi
importantes nos que bateron a adultos consagrados e fixeron partidas aínda admiradas e recreadas na actualidade. A música e as matemáticas son dous milagres da
creación do home ao que atravesan e transforman ata formar parte da súa mesma
esencia, e o xadrez fascina e absorbe de tal xeito que parece deter o tempo e abolir a
realidade. As tres son actividades graves e austeras e un tanto frívolas desenroladas
enteiramente na esfera intelectual.
Ibrayev, Nurlan 2407
Hetul, Shah 1817
7th Parsvnath International Chess.
11/01/2009. C99: Apertura española. Variante Tshigorin.
Shah Hetul é un neno indio que con só
9 anos bateu nesta partida ao gran mestre Kazajo de 31 anos Nurlan Ibrayev nun
aberto no club Capablanca de Nova
Delhi. 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4
Cf6 5.0-0 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 d6 8.c3 00 9.h3 Ca5 10.Ac2 c5 11.d4 Dc7

12.Cbd2 cxd4 13.cxd4 Ad7 14.Cf1 Tfc8
15.Ce3 Cc6 16.a3 Af8 [16... a5 17. d5
Cd8 18. Ad2 a4 19. Ab4 Af8 20. Ad3 Cb7
21. De2 Db6 22. Cd2 Cc5 23. Rh2 g6 24.
Tac1 Ah6 25. Ab1 Fischer-Bisguier, Nova
York 1958] 17.b3 deixa c3 débil
17…Cxd4 18.Cxd4 Diagrama
18…Dc3 19.Ce2? sacrifica a torre coa
esperanza de atrapar a dama 19…Dxa1
20.Dd2 d5 21.b4 d4 22.Cd1 Txc2
23.Dxc2 Tc8 24.Dd2 Cxe4 25.Dd3 Cd6
26.Ab2 Da2 27.f4 Dc4 28.Db1 d3

29.Ce3 De4 30.Cc3 Dxf4 31.Ccd5
[31.Dxd3 Dd4 32. Td1 Dxd3 Txd3 Ae6-+]
31...Dg3 32.Cf1 Dg6 e a dama pode respirar 33.Axe5 Cc4 34.Cf4 Db6+ 35.Rh1
Cxe5 36.Txe5 Ad6 37.Te4 Ac6 38.Dc1
Db7 39.Te1 Axg2+ 40.Cxg2 Txc1
41.Txc1 Af4 42.Tc3 d2 43.Td3 h6
44.Rg1 Db6+ 0-1.

SUDOKU
difícil

Horizontais:
1- Cada unha das dúas zonas nas que se dividía a bancada dos
teatros e circos romanos. Dun branco puro, da cor da neve. 2Arrubiado, que tira cara ao vermello. 3- Falou ben alto. Aves palmípedas domésticas. 4- Gas radioactivo, presente no solo granítico galego. Axencia para a que traballaban Mortadelo e Filemón. 5- Medida de líquidos equivalente a 16 litros. Digno de
eloxio (-el). 6- Dicir incongruencias ou ter visións irreais por
efecto da febre. 7- Cidade grega na rexión de Macedonia. 8Outra maneira de decir “nai”. “...., punta,.....”, cantaron Os Resentidos. 9- Enseada, baía pequena.Material e soporte musical até a
aparición do CD. 10- O que concerta esforzos ou medios para
unha acción común .11- Apéndice óseo que presentan algúns
animais na cabeza. Pobo bárbaro, coetáneo de suevos e vándalos.
Verticais:
1- Variedade do xogo do tute. Unidade internacional de velocidade usada para os avións. 2-Terreo sementado de avea. Peza
labrada de madeira, de caras planas e usos múltiples. 3- Certos,
auténticos. 4- Equivocación. Existes, estás. O arte, para un inglés.
5- Facer monllos ou mollos, particularmente co cereal seiturado. Regala, entrega. 6- Este que fala. Esta verba vai en moitos
nomes de multinacionais petroleiras. Percibe polos ollos. 7Símbolo do Aluminio. Pigmento vermello alaranxado presente
nas partes verdes das plantas e na raíz da cenoria. 8- Contracción de dúas formas do pronome persoal. Plantación de bananeiras. 9- Producto que actúa contra algún tipo de bacteria. 10Líder, persoa que exerce as funcións de guía, xeralmente militar.
Famoso mariñeiro e descubridor, que mesmo poidera ter sido
galego. 11- Sobre o seu nome escribeu Umberto Eco. Relacionado co canto.

SOLUCIONS
doado

difícil

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

AUTODEFINIDO

doado

Verticais:
1-Cabrón.Mach.2-Aveal.Táboa.3-Verdadeiro.4Erro.Es.Art.5-Amonllar.Da.6-Eu.Oil.Ve.7-Al.Carotina.8-Llo.Bananal.9-Bac tericida.10Adaíl.Colón.11-Rosa.Canoro.
Crucigrama
Horizontais:
1-Cavea.Albar.2-Avermellado.3-Berrou.Ocas.4Radón.C.TIA.5-Ola.Loabel.6-N.Delirar.C.7-Tesalónica.8-Mai.R.Tacón.9-Abra.Vinilo.10-Coordenador.11-Hasta.Alano.
Horizontais:
Aserradoiro.Vese.Ronsel.Ao.Ferraría.RAbela.GA.I.
Inar.Burela.Cerina.Ale.I.Adoración.Orlón.Ce.Ni.S
ol.Idiotez.Análogo.Asa.
Verticais:
Avariciosa.Seoane.Ron.Es.Baralla.Referido.L.R.El.
Nonio.Arrabar.DG.Dor.U.Acio.Onagaráceo.Israelí.Ta.Rei.Leonés.Olaia.Niza.
Autodefinido
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César Lorenzo Gil

A

cadea de supermercados alemá Lidl iniciou
unha campaña publicitaria cuxo lema é claro:
“Non se engane. A calidade
non é cara”. O gancho do spot
é unha especie de executivo

por dar aparencia de prosperidade na mesa ou na roupa,
hoxe todo o mundo presume
de redución de gastos comúns. Por iso a crise golpea a
El Corte Inglés e non o McDonalds (que aumentou a facturación); por iso o viño Don Si-

APARENTAR
SER POBRES
ben traxado que parece transmitir a idea de que aforrar está
de moda. Se durante décadas
o pobre facía un gasto extra

món, envasado en cartón, viu
medrar as vendas un 80 por
cento no último ano. ¿Volverán ao alto dos andeis o chopped, o aceite de espremedallo
de oliva, as empanadillas conxeladas, a joly-cola, o sucedáneo de chocolate?G

Empezou por casualidade conducindo coches fúnebres e agora, 13 anos despois, fai de todo no tanatorio vigués
de Emorvisa. Unha das súas especialidades é a tanatopraxe (maquilla e prepara defuntos).
Labora a unha temperatura que oscila entre 6 e 10 graos e asegura que no seu gremio non existe a vocación.

instrumental e aséptico.
É un traballo agradecido?
Normalmente os familiares
agradecen o traballo que facemos ao ver o antes e o despois

do finado. Creo que psicoloxicamente é san que miren ao
morto.
Por que?
Para elaborar un dó. Hai xente

PACO VILABARROS

1.345
anosaterra
EMMA E
OS MINEIROS

O

‘Mirar para os mortos é san’
A morte senta ben?
Nunca.
Que lle inspira?
De entrada respecto, e por traballar no que traballo, moitas
veces, afán de superación.
Cando unha persoa morre non
perde os seus dereitos, ao contrario. Eu administro ese último dereito de que o corpo do
finado sexa tratado do mellor
xeito posíbel.
Vostede estudou Filosofía. Filosofa no choio?
Un tanatorio é un lugar onde
se viven os momentos máis
tráxicos do ser humano.
É duro?
É, porque tratas coa morte e a
dor a diario. Temos que facer
coma os médicos, non implicarnos para non vernos afectados. O meu cometido é ofrecerlles ás familias seguridade e
darlles a confianza plena de
que o seu ser querido vai quedar natural.
Canto tempo tarda en preparar un defunto?
Normalmente entre 40 e 60
minutos. Dependendo do estado no que reciba o corpo
podo chegar a tardar entre 4 e 5
horas si teño que facer algún
tipo de reconstrución.
13 anos dan para moitos cambios, non?
Ao principio chegabas ás casas
e dicíanche como tiñas que facer o teu traballo. Cos tanatorios é todo máis profesional,

8 400021 303104

Laura Caveiro

Ramón Soto,tanatopractor
Eva Estévez

01345

que si non ve ao seu morto
pode chegar a pensar: “marchou sen que puidera miralo”.
Quen son máis agradecidos os
mortos ou os vivos?
(Silencio) Os mortos non poden ser agradecidos pola súa
condición. Pero eu sei que lles
fago o que eles querían que
lles fixese.
Apálpase a crise nos tanato rios?
A xente morre igual, é certo.
Pero moitos deciden recortar
gastos ao elixir cadaleito.
Aprendeu algo dos finados?
A sala de tanatopraxe é o sitio
máis democrático do mundo.
En horizontal todos somos
iguais.
Utiliza produtos de maquillaxe
específicos?
Non. Agora ben, canto máis
cara sexa a maquillaxe mellor. Usamos produtos químicos específicos para lavar,
desinfectar e conservar os
corpos.
O de “antes muerta que sencilla” vale incluso despois de palmar, non si?
Os defuntos non poden ir de
calquera maneira. O rito da
morte fainos máis humanos.
Cre no outro mundo?
Non o sei nin teño xeito de sabelo.
Recomendaríalle a outras persoas que se adicasen á tanatopraxe?
Nin si nin non. Isto non é unha
vocación, é unha profesión.G

día que Emma cumpría
tres anos lin no xornal a
nova da manifestación de traballadores británicos. A folga comezara nunha refinaría, co gallo
de protestar contra o emprego
de estranxeiros. Emma, nada en
Leeds, non é aínda británica, por
ser filla de traballadores estranxeiros, pero quizais nuns anos,
se non triunfa antes a folga en
cuestión, sexa inglesa.
Din que a idea da folga naceu
dunha promesa de Gordon
Brown, “empregos británicos
aos traballadores británicos”.
Seica as promesas as carga o
demo. Agora terá que loitar contra un paro de case dous millóns
de persoas, pero dende logo,
non pode frear o libre tránsito de
traballadores entre os países da
UE. Mentres os obreiros británicos protestaban, os empresarios
da refinaría recomendaron que,
como medida de precaución, os
contratados estranxeiros permanecesen nas súas vivendas.
Por algo a Lady Chatterley
impresionáballe o son das botas
dos mineiros no asfalto, cando,
arrastrando os pés, regresaban á
casa. O resentimento social, que
cría que experimentaban os mineiros contra ela, era un abismo
que non permitía comunicación. Ti quédate no teu sitio, que
eu quedarei no meu! Non escribo eu o devandito sobre os
pensamentos da lady británica,
que quizais algún día, Emma estude nas súas clases de literatura.
Escribiuno D.H. Lawrence e rematouno así: “unha insólita denegación do común latexar da
humanidade”. G

’’

Seicaaspromesasascargao
demo. Agora terá que loitar
contra un
paro de
case dous
millóns
de
persoas”

