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O PSdeG está en plena renovación tras o fracaso do 1M. Entre
os protagonistas máis mozos e
activos figura Iván Puentes. O
edil de Fene, onde goberna co
apoio do BNG, é un dos asinantes do manifesto Sumando Ideas, que critica a imposición lingüística do galego e o castelán e
reclama algo máis que un simple cambio de líder no PSdeG.
Vostede é un dos cargos que
asinou o manifesto Sumando
Ideas, que pide unha renovación profunda.
Asinei cun só fin: á marxe dos
postos que cadaquén teña no
futuro do PSdeG, os militantes
deben debater un novo modelo de partido para levar a esta
sociedade canto antes polo camiño da esquerda. É só un
exercicio de reflexión para saír
o máis fortalecidos posíbel do
congreso do 25 de abril.
Que cambios necesita o PS deG?
Como dicía un compañeiro
[Manuel Vázquez], pensamento fresco. Persoas pero
sobre todo cerebros, xente cos
gañas de traballar e que teña
claro un novo modelo para
non perder o noso medio millón de electores e, sobre todo,
para sumar máis. Para iso
cómpre que moitos compañeiros dean o paso e pórse á
fronte do partido nun intre tan
transcendente.
Algúns interpretaron o manifesto como un ataque contra a
suposta imposición do idioma
que din promove o BNG...
A “non imposición” é o que defende o manifesto e o que eu
penso que debe ser a postura
socialista. Os cidadáns non
queren que se lles impoña na-

da, menos a lingua na que teñen que falar. Nin galego nin o
castelán; é unha “non imposición” dobre. Tampouco aceptan posturas que ten asumidas
o PP –que o PSOE non pode
nin ten asumidas–, como que o
castelán está en perigo ou que
hai risco de que alguén non
poida aprendelo. A xente que
pensa iso vive nunha realidade
virtual, allea a de Galicia.
Cómpre daquela defender o
galego?
Hai un idioma desnormalizado e en clara inferioridade respecto ao castelán. Hai que garantir que todos o poidan coñecer e usar, se así o estiman.
Do que se trata é da non imposición lingüística en ningún
sentido, que os rapaces saian
do ensino coñecendo as dúas
linguas e que teñan a liberdade
de usar unha ou outra. No manifesto menciónase a palabra
políglota. Diso se trata, de que
ademais das linguas oficias, se
dominen o maior número de
idiomas, sobre todo o inglés.
Manuel Vázquez conta co
apoio do aparato do PSOE para suceder a Touriño, tamén
co seu?
A candidatura de Manuel Vázquez ofréceme a mesma consideración que a de calquera militante que dea o paso de pórse
ao fronte nunha época complexa pero tamén apaixonante.
Pachi foi un dos mellores conselleiros. Agora terá que explicarlle ás agrupacións municipais que pretende facer e o 25
de abril os militantes votarán.
Se eles así o deciden, terá todo
o meu apoio porque do que se
trata é de que se fale máis de
ideas que de postos concretos.
Vería ben unha lista alternativa

’’

NaXuntaoBNGpecou
de tentar impor
certas ideoloxías”

’’

Haiqueconstruírunmodelo
de esquerdas e progresista
co PSOE como aglutinador”

’’

Acidadaníanonquere
que se lles impoña nada,
e menos a lingua
na que ten que falar”

’’

Nonsepodeseparar
o alumnado
segundo o idioma”

’’

EsperoqueoPP
non retroceda, xa non
aos tempos de Fraga,
senón a tempos anteriores
á autonomía”

á de Vázquez?
O PSdeG é un partido que ante
todo funciona democraticamente. Se houbese máis dun-

ha candidatura sería un exercicio de democracia e liberdade.
E se houbese unha soa candidatura, tamén estaría ben, pois
só un militante tería demostrado a capacidade de construír
un proxecto integrador das diferentes sensibilidades.

PACTOS.
Como avalía o pacto co Bloque
en Fene?
Poderiamos ter gobernado en
minoría pero eu sempre son
partidario de gobernos sólidos.
Á marxe dalgunhas diferencias
entre formacións con programas diferentes, a experiencia
para os veciños de Fene foi positiva porque puideron ter un
goberno estábel que se adicou
a traballar.
Fai a mesma análise dos pactos
co BNG noutros concellos e na
Xunta?
Para min a avaliación dos pactos a nivel local é totalmente
positiva. E é que a diferencia
do pacto na Xunta, os acordos
locais xa se teñen revalidado
nas urnas en reiteradas ocasións, mesmo en tres lexislaturas. O resultado é que pasamos dun modelo no que o PP
gobernaba practicamente todo a poder ofrecer unha alternativa dende a esquerda, co
PSdeG como referente. Os cidadáns acolleron ben este
modelo. Dez anos despois dos
primeiros acordos; uns 150
concellos, practicamente a
metade, están gobernados
pola esquerda. Deles, 103 polo
PSdeG. Un cambio que era
imposíbel nos noventa.
Daquela non ve a necesidade
de reconsiderar o marco dos
acordos?
>>>
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PEPE CARREIRO

’’

editorial

GOBERNOS
MÓBILES
seis de maio,
O
Sarkozy cumpre
dous anos no poder, ao

>>> A dirección do PSdeG é a
quen lle corresponde reconsideralos ou non. No marco xeral que eles establezan, busca-

remos a mellor fórmula local.
Pero tanto o BNG como PSOE,
máis que cambiar o marco xeral que terá que chegar até

2012, deben tomar nota do
que pasou na Xunta. Dos gobernos, os cidadáns valoran
sobre todo estabilidade e ca-

pacidade para traballar. Que
ningunha das partes, e disto si
que pecou o BNG, tente imporlle á outra certos posicionamentos ideolóxicos. Sen
maiorías ten que haber unha
política de síntese, pero na
que cadaquén pese en función dos seus votos. Sempre
co obxectivo de construír un
modelo de esquerdas, alternativo ao conservador, co PSOE
como aglutinador da cidadanía progresista.
Falaba de imposicións do BNG
na Xunta, en que cedeu demasiado Touriño?
Non creo que o PSOE teña cedido demasiado, pero si que o
BNG fixo bandeira de certas
cuestións, máis nos medios
que outra cousa, que non soubo explicar. Lembro, por
exemplo, a algún conselleiro
dicindo que Touriño coñecería
as adxudicacións pola web ou
outras cuestións que se publicaron antes de que as aprobase
o Consello da Xunta. Como
ben apuntou Pepe Blanco, iso
fixo que os cidadáns percibisen
que non había unha coalición,
senón unha cohabitación.
Que agardan os alcaldes do
PSOE da nova Xunta do PP?
Non frear a transformación en
certas áreas. Vexo síntomas
preocupantes nas palabras de
Feixóo. Por exemplo, a súa
aposta por itinerarios diferentes en función da lingua nas escolas infantís. Os nenos débense educar xuntos porque favorece a aprendizaxe, non se poden separar nin por sexos nin
por idioma nin por ningunha
circunstancia. A nova Xunta tamén debe seguir avanzando
no Pacto Local, na autonomía
e saneamento das arcas municipais. Espero que o PP non
caia en políticas regresivas; retroceder xa non aos tempos de
Fraga, senón a tempos anteriores á autonomía. Os concellos
de esquerda e os progresistas
temos que trazar unha liña para non permitir nin un paso
atrás nos dereitos logrados
nestes catro anos, que Feixóo
non faga de Galicia o que era a
principios dos oitenta.G

que chegou cunha
promesa de solucións
económicas rápidas. A
súa presenza mediática,
nos escenarios máis
inesperados,
sorprendeu nos
primeiros tempos, pero
a súa ineficacia práctica,
sumada á explosión da
crise, están a pasarlle
factura.
Zapatero hai pouco
máis de un ano que
renovou o poder, pero xa
se lle move a terra baixo
os pés. Pensar que a súa
alternativa de dereita, o
PP, ten como modelo a
Sarkozy lévanos a
concluír que, no actual
escenario, a saída non
está nada clara e que,
pola contra, a
mobilidade electoral é
moi alta.
En Galiza, Núñez
Feixóo tampouco vai
desfrutar dun escenario
cómodo. A súa posíbel
renuncia a celebrar a
chegada á presidencia
da Xunta apuntaría nesa
dirección. O PPdeG non
gañou o poder para oito
anos nin para doce.
Feixóo será recibido en
San Caetano coa noticia
de que as solicitudes da
Risga e das axudas de
emerxencia esgotaron o
orzamento anual xa en
febreiro.
A oposición podería
estar lista para recuperar
o poder dentro de catro
anos, como fixo a
coalición balear, se sabe
tirar conclusións dos
seus erros. Feixóo pode
asentarse, se aprende a
lección de Sarkozy de
que as descualificacións
e as promesas non
convencen por moito
tempo o electorado.G
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María Obelleiro

ASEMANA
X. L.OROZCO E MARISOL LÓPEZ

ANDRÉS FRAGA

OS SOCIALISTAS DEFENDEN
EN PÚBLICO O GALEGO

Á dereita, Marisol López e Xose López Orozco na inauguracion da exposicion ‘As nosas Palabras os nosos Mundos’

MANIFESTÁRONSE NA CORUÑA

Máis de dous milleiros de gandeiros, entre eles representantes do Sindicato Labrego Galego, Unións Agrarias, Xóvenes
Agricultores e da Asociación
Galega de Cooperativas do
agro, saíron á rúa na Coruña para reclamar unha batería de
medidas urxentes que eviten
que as industrias continúen a
mercarlle o leite por debaixo do
prezo de custe. Entre elas, pediron que se controlen as importacións “ilegais” de leite francés.
As industrias importan “ilegalmente” o produto a 16 céntimos por litro. No país, o custe
de produción non baixa dos 35
céntimos e os gandeiros denuncian que as empresas están
a ameazar con non recoller o
leite se os produtores non venden a 30 céntimos. Carme Freire, do SLG, destacou que as autoridades están a empezar a
considerar que cómpre estabelecer un prezo mínimo para o
leite. Trátase dunha vella reivindicación do SLG e foi o motivo
polo que se separou dos outros
sindicatos nas negociacións sobre o contrato homologado
promovido pola Xunta e polo
Estado.G

IRENE MOLINA / AGN

OS GANDEIROS,CONTRA
A CAÍDA DO PREZO DO LEITE

Carme Freire, do SLG, durante a súa intervención na concentración dos gandeiros.

próximo secretario xeral do PSdeG nunha rolda de prensa celebrada o venres 20. Falou marcando distancias con Emilio
Pérez Touriño tanto no que respecta ao estilo, máis agresivo co
PP, como na avaliación dos
pactos co BNG. “Galiza non

merece que volvamos a este
modelo opusino (do PP), desta
xente que cada vez que fala mete medo”, apuntou. Para Vázquez, a vitoria de Alberte Núñez
Feixóo nace “da calumnia e da
media verdade”. “Xa non vale
falar de cadeiras, fiestras ou co-

POSTÚLASE COMO NOVO LÍDER

PACHI VÁZQUEZ ATACA
O MODELO 'OPUSINO' DO PP
O conselleiro de Medio Ambiente en funcións, Manuel
Vázquez, postulouse como

Noa Presas, Rafa Villar e Fidel Diéguez, en rolda de prensa.

CPI

O acto de inauguración da exposición 'As nosas palabras, os
nosos mundos' en Lugo converteuse nun acto de apoio á
lingua por parte dos socialistas, Xosé López Orozco, alcalde de Lugo, e Marisol López,
secretaria xeral de Política Lingüística en funcións. “Galicia
sen o noso idioma sería outra
cousa, pero non sería Galicia.
Perdelo sería un crime de lesa
maxestade porque habería un
pobo que deixaría de ser tal e
se transformaría noutra cousa”, apuntou Orozco. O alcalde de Lugo explicou que os
seus pais “fillos dunha época”,
dicíanlle que non falase galego, “que para iso che estuda-

ches, agora teñen que falar de
solucións”, arremeteu. Vázquez, que se comprometeu a
non presentarse se non “tivese
a percepción” de que as bases
así o demandan, asegurou que
“non se poden demonizar os
pactos” e que, polo de agora, a
única alternativa ao PP son as
coalicións. Con todo, considerou que cómpre “repensar” as
alianzas cos nacionalistas e criticou a "desproporción" que,
ao seu parecer, defende o BNG
respecto ao seu apoio electoral.
“Desde un 15 ou un 16 por cento pretendían facer políticas
horizontais para o cento por
cento”, advertiu.G
DESMÁRCASE DO MpB

MOVEMENTO GALEGO
AO SOCIALISMO, A PROL
DA UNIDADE NO BNG
Participación e unidade son as
principais consignas da nova
agrupación: "as posicións deben ser xenerosas, incluíntes e
dialogantes". Rafa Villar, Noa
Presas e Fidel Diéguez, do Movemento Galego ao Socialismo,
explicaron en rolda de prensa,
que renuncian ao nome Movemento pola Base, logo de desligárense parte dos seus membros do BNG. "Movemento Galego ao Socialismo estará integrado no Bloque, traballaremos desde o sindicalismo nacionalista, desde a sociedade,
desde a mocidade". "Renunciamos a calquera batalla legal
coa anterior sigla e reafirmamos a nosa aposta política polo
BNG", salientou Villar.G

mos”. “Iso era unha auténtica
aberración”. “Que pasa para
que hoxe discutamos entre nós
que temos que falar o noso
idioma?”, preguntouse. Pola
súa banda, Marisol López reivindicou que “non lle poñan
cancelas ás linguas" e instou a
que se derruben “os muros da
intolerancia que buscan separarnos e enfrontarnos". "Non é
de sentido común construír,
nin tolerar discursos de medo
ou de rancor, nin tampouco
permitir que logo de loitar tanto tempo no exercicio libre de
usos lingüísticos se dean pasos
atrás nos logros conseguidos"
aseverou. Pediu "consenso" e
un "compromiso colectivo"
pola integración "do país", que
recordou está "impreso" na
Constitución, no Estatuto e na
lei de normalización.G

NA CUNCA MIÑO-SIL

APROBADAS 51 CENTRAIS
ELÉCTRICAS
O Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Marino
resolveu 188 solicitudes de centrais eléctricas no Miño-Sil, das
que concedeu 51, denegou 102
e ten en trámite 35. A deputada
Olaia Fernández Davila (BNG)
dirixiuse ao Goberno español
para poñer de manifesto a súa
"preocupación", xa que "a cunca hidrográfica do Miño-Sil soporta unha presión moi elevada debido ás numerosas centrais hidroeléctricas instaladas". O BNG solicitou unha actuación do departamento de
Helena Espinosa para "frear" as
construcións.G
O 0,6% MÁIS QUE NO ESTADO

O PIB GALEGO CRECEU
O 1,8% NO 2008
Segundo os datos da Contabilidade Rexional de España, a
economía galega creceu un
1,8 por cento entre os anos
2007 e 2008, unha porcentaxe
que supera en seis décimas a
media estatal, que alcanzou
un crecemento do 1,2 por
cento, e a media dos 27 países
que forman parte da UE, que
chegou ao 0,9 por cento. Galiza sitúase no terceiro posto de
maior crecemento entre as
autonomías do Estado español, despois de Euskadi (2,1
por cento) e Navarra (1,9 por
cento). O dinamismo do sector industrial foi determinante
neste crecemento.G

>>>
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que se encargou de certificar
tecnicamente a capacidade do
buque para navegar e España
estima que en consecuencia
ten responsabilidade no afundimento. Trátase dunha empresa que en principio si sería
solvente para afrontar o pagamento de indemnizacións millonarias –estimadas en mil millóns de dólares.

Afundimento do Prestige o 13 de novembro de 2002.

O Estado deixa o Prestige
en mans dun xulgado
de Nova York
Madrid acusa ao insolvente capitán
Mangouras e confía nun preito nos Estados
Unidos para reclamarlle unha indemnización
á entidade que certificou a navegabilidade
do petroleiro. Nunca Máis prefire que tamén
se responsabilice a Administración
H.V.

O xulgado de Corcubión decidiu non imputar o Estado español na causa que instruíu sobre
o afundimento do petroleiro
Prestige fronte ás costas galegas
o 13 de novembro de 2002 e a
marea negra que posteriormente se estendeu por toda a costa
de Galiza. O proceso, que agora
inicia unha nova fase, acusa unicamente ao capitán da embarcación, Apostolos Mangouras, e
dous dos seus oficiais, todos eles
insolventes, ao igual que a armadora do buque grego.

Tras a decisión da xuíza de
Corcubión, o caso Prestige ten
depositados todos os ovos no
mesmo cesto. Posto que das
responsabilidades penais e civís que se deriven da condena
contra Mangouras non cabe
agardar cobrar ningunha indemnización, as posibilidades
de resarcirse economicamente
están limitadas ao que determine un xulgado de Nova York no
preito civil que o Estado español interpuxo contra a organización American Bureau of
Shipping. A ABS foi a compañía

’’

Nonénormalninlóxicoque
quen tomou decisións
relevantes que
determinaron o resultado
final da catástrofe
fique fóra na vista oral”
[Bieito Lobeira]
En alusión a José Luís López-Sors,
director xeral
da Mariña Mercante en 2002.

’’

Socialistasepopulares
consideran que
a Administración non é
responsábel do accidente;
os primeiros por razóns
de Estado e os segundos
porque avala as súas teses”

As indemnizacións
dependen da ‘aventura americana’
No seu momento, a Plataforma Nunca Máis pediu que se
imputase a American Bureau
of Shipping no proceso aberto
no xulgado de Corcubión, pero
tanto a fiscalía como a avogacía
do Estado rexeitaron unha posibilidade que agora permitiría
unha condena en España e a
obriga a ABS a pagar parte dos
danos do Prestige, posto que
foi a entidade que certificou
que o barco podía navegar.
O resultado foi que ABS
quedou fora do proceso, mentres o Estado iniciou un preito

>>>

contra a empresa nun xulgado
de Nova York, unha opción
que o avogado da Comisión
Xurídica de Nunca Máis, Pedro
Trepat, cualificou con desdén
como “unha aventura americana”.
Á marxe de delegar nun xulgado dun país estranxeiro, nin
sequera a un tribunal internacional, a solución ao contencioso, no proceso contra ABS,
España corre o risco de naufragar. O pasado setembro mudou de bufete de avogados que
a representan en Nova York e a

principios de xaneiro unha xuíza neoiorquina desestimou un
recurso contra ABS por neglixencia na inspección do Prestige. O texto lembraba que os Estados Unidos non asinaron a
CLC, Convención Internacional de Responsabilidade Civil
para Danos por Contaminación de Petróleo, e que España
deberá reclamarlle nun país
afectado que si se adherise a
ese tratado. En tanto non o fai,
córrese o risco de que a responsabilidade prescriba, aseguran
na Plataforma Nunca Máis.G

REACCIÓNS OPOSTAS. A decisión da
xuíza de Corcubión de non imputar o Estado tomouna co
aplauso do PP e máis do PSOE,
pero atopou a crítica da Plataforma Nunca Máis e do BNG,
para sorpresa dos partidos políticos estatais. Por razóns distintas, socialistas e populares consideran que a Administración
non é responsábel do accidente;
os primeiros por razóns de Estado e os segundos porque aseguran que avala as súas teses sobre
a xestión da catástrofe, que consideran eficaz. Á marxe dos argumentos das forzas estatais, a
exculpación do Estado implica
tamén que eluda as reclamacións económicas e que estas
recaian sobre Mangouras e a
trama arredor do Prestige.
Nunca Máis considera que
o Estado xa se fixo cargo da totalidade das indemnizacións
pola vía dos feitos e que inculpar ao daquelas director xeral
da Mariña Mercante, José Luís
López-Sors, implicaría que o
Estado asumise oficialmente a
parte proporcional dos gastos
no caso de producirse unha
condena, xa que sería o responsábel civil subsidiario. Para
prosperar a imputación de López-Sors eran necesarios indicios de delito e, aínda que o
xulgado non atopa estes indicios, Nunca Máis considera
que o seu posto, a súa participación pública na catástrofe e
as decisións adoptadas indican
que si poderían existir.
O BNG, que se sitúa en coordinadas semellantes ás de
Nunca Máis, reclamou por boca do deputado Bieito Lobeira a
imputación de López-Sors.
“Non é normal nin lóxico que
quen tomou decisións relevantes que determinaron o resultado final da catástrofe fique fora
na vista oral”, afirmou Lobeira.
O nacionalista considera que as
responsabilidades políticas
quedaron depuradas tras o resultado electoral que desaloxou
ao PP do poder en 2005, pero
tamén estima que “existen responsabilidades penais por parte do Goberno español, e nese
sentido o que demandamos é
que paguen por todo o dano
que lle fixeron a Galiza”.G

’’

ENGANO MASIVO
Luís Lamas

S

ete anos escoitando que a
responsabilidade do afundimento do Prestige fora cousa
do goberno de José María Aznar e agora resulta que a xustiza decide, ben que de xeito
provisional, que a responsabilidade é do capitán e que a decisión da Administración foi
prudente e axeitada.
Vaia, vaia. Supoño que a recua de peticións públicas de
desculpas e os golpes de peito
serán abundantes. É broma
claro, xa sei que os que argallaron o Nunca Máis o que pretendían era acabar cun goberno lexítimo e, de paso, enganar
moitos cidadáns que, de boa fe,
pensaban que era unha plataforma cívica que non tiña outro
obxectivo que loitar pola defensa do medio ambiente deste
país. Se no seu momento actuaran de boa fe, o mellor hoxe
pedíanas, pero non foi o caso.
A responsabilidade política
ao PP xa lla cobraron, Lobeira dixit. Ese era o obxectivo.
Claro que o Bloque, pai da
criatura, tamén pagou a súa responsabilidade, entre outras,
dunha defectuosa xestión dos
incendios no 2006 ou do seu
apoio a un servizo de rescate aéreo mellorábel. Ou non se lembran dos naufraxios do Rosamar
ou do Cordero?
Todo aquel grande engano
comeza a esnaquizarse, porén
eles seguen erre que erre, o caso
é sostenella e non enmendalla.
Non esperamos que se pidan
desculpas por facer un aproveitamento vergoñento dunha catástrofe, non o esperamos porque o seu compromiso co país
xa o amosaron co silencio durante os últimos catro anos nos
que non se soubo nada deles.
O que si esperamos é que,
agora que se lles acaba a mamandurria xunteira, volvan ser
falangueiros coma noutrora. Só
que agora os galegos xa os temos calados. G

’’

Xaseiqueosque
argallaron o Nunca Máis
o que pretendían
era acabar
cun goberno lexítimo”

6-7 galiza.qxd

25/3/09

11:16

Página 2

ANOSATERRA

GALIZA.6.

’’

IGREXA
E ABORTO
Damián Villalaín

N

on soan moi verosímiles
os cacarexos vitalistas da
Igrexa en relación co aborto
mentres o seu Sumo Sacerdote
viaxa a África para actuar como
un difusor consciente da expansión do VIH, como un propagandista voluntario da dor
evitable, da destrución dos corpos, da morte. Eu estou convencido de que a verdadeira
preocupación da Igrexa, a obsesión que subxace nas súas campañas en contra do aborto e, ao
mesmo tempo, de calquera
práctica preventiva dos efectos
indesexables do exercicio da sexualidade, non é a vida, senón o
sexo. A Igrexa Católica paréceme hoxe unha organización
marcada a lume e ferro polo sexo, un vello e decadente club sexópata vertebrado por unha relación malsá coa sexualidade e
coas súas escuras e inesgotables
fantasmas. Nesta pouca cousa,
fanática e cativa, é no que acabou dando o prolixo exército de
Atanasio e de Agustín, de Gregorio e de Bieito, de Francisco e
de Tomás. Era previsible, pero
non estritamente necesario.
A campaña eclesial contra a
reforma da lei do aborto quere
seguir facendo das mulleres seres culpables e controlados,
ameazados co cárcere se non
aceptan os criterios saídos das
mentes tortuosas destes doutrinarios da submisión e o sufrimento. O do lince é unha
parvada extravagante e inocua.
Xa non o é tanto que o PP, tan
sensible ás imposicións, apoie
este intento de impoñerlle ao
conxunto da sociedade as
crenzas dunha pintoresca asociación empeñada en considerarse a portavoz terrenal dun
Deus que probablemente non
existe. E que, en caso de existir,
seguro que non está tan obsesionado co sexo como os seus
autoproclamados representantes no mundo. G

’’

Odolinceéunha
parvada extravagante
e inocua”
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A Eurocámara rexeita que
os pais elixan a lingua escolar
Ch.G.

O Parlamento Europeo aproboU unha resolución que subliña a necesidade de prestarlle unha atención especial aos
alumnos que non poden estudar na súa lingua materna. O
texto adoptado non menciona
a idea de que os pais teñen dereito a elixir a lingua na que
queren educar aos seus fillos,
tal e como defendía un informe aprobado previamente
pola comisión de Cultura. Na
resolución os deputados piden máis medios para que os
inmigrantes aprendan a lingua do país de acollida, aínda
que sen deixar de lado o seu
propio idioma.
A votación do texto promovido polos grupos socialista, liberal e Verdes, foi aprobada
con 335 votos a favor, 279 en
contra e 69 abstencións. Segundo informou o Parlamento, o texto adoptado suprime
algúns dos parágrafos incluídos no informe do portugués
Vasco Graça Moura, do PPEDE (Partido Popular Europeo e
Demócratas Europeos), que
fora aprobado pola comisión
de Cultura da Eurocámara. Entre eles, o número 11, no que se

subliñaba a importancia de
que os pais poideran elixir a
lingua na que queren educar
aos seus fillos nos países nos
que coexisten unha ou máis
linguas oficiais.
Ademais, o pleno optou por
suprimir a solicitude de que
ningún escolar sexa privado do
ensino na lingua oficial do Estado, recollida igualmente no
informe de Graça Moura, á iniciativa do eurodeputado popular Luís Herrero, que tamén
defendía a “importancia decisiva” do ensino na lingua materna e advertía do “erro” de
“promover unha lingua á conta dos dereitos dos falantes
doutra” (parágrafos 17 e 12).

EDUCACIÓN NA LINGUA MATERNA.
Con todo, a resolución aprobada polos eurodeputados si destaca a “necesidade fundamental” de que nas escolas se preste unha atención e un apoio especiais aos alumnos que non
poden recibir educación na
súa lingua materna. Así mesmo, afirma que é “esencial salvagardar o multilingüismo nos
países ou rexións nos que coexistan dúas ou máis linguas oficiais” (parágrafos 15 e 11).

diversidade lingüística na
Unión Europea, incluídas as
linguas rexionais e minoritarias. Así mesmo, considera que
o multilingüismo é fundamental para unha comunicación efectiva e constitúe un
instrumento que facilita a
comprensión entre as persoas
e, xa que logo, a aceptación da
diversidade e das minorías
(parágrafo 26).

Vasco Graça Moura, eurodeputado
portugués.

Segundo os eurodeputados,
é imprescindíbel que, nos Estados membros con máis dunha lingua oficial, “se garanta a
plena intelixibilidade interlingüística”, en especial para as
persoas de idade avanzada e
nos sectores da xustiza, a sanidade, a administración e o emprego (parágrafo 12).
Por outra banda, o Parlamento Europeo reitera o seu
compromiso permanente de
promover a aprendizaxe de
idiomas, o multilingüismo e a

VEHÍCULO DE INTEGRACIÓN. Os parlamentarios resaltan a importancia que reviste o dominio
das linguas oficiais do país de
acollida para a plena integración dos inmigrantes e as súas
familias, e pídelle aos países da
UE que proporcionen os medios necesarios para aprender
a lingua e a cultura do país de
acollida, “aínda que permitindo e fomentando que manteñan a súa propia lingua” (parágrafos 17 e 42). Entre outras
cuestión o texto refrendado
observa que o uso de subtítulos
nos programas de televisión facilitará a aprendizaxe e a práctica das linguas da UE e mellorará a comprensión do contexto cultural das producións audiovisuais (parágrafo 38).G

CARTAS
RUÍDO DE FONDO
Sempre as mesmas trapalladas:
faladoiros amañados para quedar todos compracidos, discusións a esgazarse pero sen facerse dano, opinións asinadas porque vai na nómina, escribe ti que
mañá tócame a min, hoxe comento eu que mañá tocarache
abrir a boca a ti. E así cada día, e
así os debates na televisión, e así
as voces ceibes que asoman polos transistores, e así os escritos
en calquera xornal.
O xornalismo neste país arrímase ao mellor acubillo, débese
a quen lle paga e quen lle paga tira cara a onde mellor lle dan de
pacer. Pero crense chamados
por unha luz divina e séntense na
obriga moral de ilustrarnos coa
lucidez das súas palabras, libres,
impolutas, sinceras, humildes...
Co xornal de hoxe un suple-

mento especial sobre como pór
cara bonita cando che están dando labazadas, e mañá un dvd onde descubrimos mediante un rigoroso estudo que a queimada
galega non sempre se queima de
todo. Todo isto co teu xornal e só
por 1 euro máis! Bendita subvención, ven ao meu peto que do
mesmo teto mamamos todos,

FE DE ERROS
No número 1.351 de A Nosa
Terra, publicado o 19 de
marzo, a información co título
“A crise deixa a Europa do
Leste sen alento” atribuíuselle
por erro a Roberto Mansilla. O
seu real autor é o analista colaborador do Igadi, especializado en política europea, Xosé
Manuel Figueiras.G

algúns incluso cravando os dentes para non soltarse xamais!
En fin... Escoitemos o ruído

XOSÉ LOIS

de fondo e preparémonos para o
arrepío que se aveciña!!G
Manuel I. Nanín (O Carballiño)
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Un paso atrás na carreira política
de Corina Porro
H. Vixande

O azar púxolle un atranco á carreira política de Corina Porro. A
ex alcaldesa de Vigo e xefa da
oposición nesa cidade, presentouse ás últimas eleccións autonómicas e aspiraba a participar
no Parlamento galego e asumir
a Consellaría de Sanidade. Para
iso, o 17 de marzo causaba baixa como deputada provincial
en Pontevedra e vicepresidenta
desa institución e tiña planeado
abandonar tamén o Senado, tal
e como marca a lexislación, que
non permite compatibilizar
postos de representación de
Deputacións ou Cortes Xerais
con escanos no Parlamento de
Galiza. O partido preferiu que
quedase no Senado pero Feixóo
non descarta darlle un cargo na
Administración autónoma.
Porro é senadora por Pontevedra. 243.192 persoas votaron
por ela nas últimas eleccións xerais, nun proceso caracterizado
polas listas abertas e no que os
cidadáns escollen directamente
os senadores aos que apoian.
Tras as autonómicas, Corina
pensaba deixar o seu escano de
senadora ao seu suplente, Anxo
Latas, mais o repentino falecemento deste último sete días
despois das autonómicas, truncou o novo salto na carreira política de Porro.
O sistema de listas abertas
no Senado implica que, ao ser
elixidos directamente pola cidadanía, os senadores son os
propietarios do escano. No caso de abandono, unicamente
poden ser substituídos pola
persoa que figuraba de suplente, para evitar que o posto
remate ocupado por unha
persoa distinta á que desexaban os votantes, segundo sinalaron os propios servizos xurídicos do Senado.
TRAMPOLÍNS PERSOAIS. Os órganos
estatais do PP estaban de acordo coa marcha de Corina Porro
ao Parlamento galego e a súa
substitución no Senado por Anxo Latas, mais ao falecer este,
nin desexan que o escano que-

de baleiro nin queren dar a imaxe de que os representantes do
PP empregan as institucións
como trampolíns persoais na
súa carreira. As lexítimas aspiracións dos cargos políticos non
poden antepoñerse aos intereses xerais nin aos do partido, indican fontes populares. Como
presentarse ante o electorado e
pedirlle o voto para ocupar un
escano que despois pode quedar caprichosamente baleiro?,
preguntan fontes do PP que
prefiren non identificarse.
Nas últimas eleccións xerais,
en Vigo 67.929 persoas votaron
ao Partido Popular. Como candidata ao Senado, Porro conseguiu 63.993 sufraxios en Vigo e
243.192 en toda a provincia de
Pontevedra. Ante a polémica
suscitada pola posibilidade de
deixar baleiro o escano do Senado, Corina Porro asegurou
que vai servir os vigueses. O seu
partido desexa que cumpra cos
cidadáns de Vigo e de Pontevedra que confiaron nela e que se
é preciso se sacrifique. Unha
cousa é que os representantes
públicos teñan algunhas garantías e outra que os postos estean completamente asegurados ou sexan vitalicios, sinalan
os populares.
A práctica de empregar as
institucións como trampolín
político para outros postos máis
apetecíbeis xa lle ten pasado
factura ao Partido Popular. Tras
entrar en política en 1995, cando accedeu ao posto de concelleira en Vigo, Corina Porro foi
reelixida en 1999. Ese mesmo
ano, Fraga nomeouna directora
xeral de Servizos Sociais e en
2001, conselleira de Asuntos Sociais para preparar e dar lustre a
súa candidatura á alcaldía de
Vigo en 2003. A utilización da
Xunta para saltar ao concello
castigouna o electorado e Corina Porro obtivo peores resultados que Xoán Corral, candidato
do PP á alcaldía viguesa catro
anos antes. Mentres Corral conseguiu 11 concelleiros en 1999,
Porro só alcanzou 10 representantes en 2003. Tras o chasco,

AGN

Renuncia ao Parlamento
e continúa no Senado e no concello de Vigo

’’

’’

Anxo Latas ía substituíla
no Senado, pero a súa
repentina morte frustrou
os seus plans”

O PP pediulle un sacrificio
e ela amosou a súa
disposición a traballar por
todos os vigueses”

forzou a súa presenza na Deputación como Vicepresidenta, da
que obtiña a maior parte do seu
salario. Posteriormente, unha
carambola permitiulle acceder

á alcaldía viguesa. No posto permaneceu desde finais de 2003 a
2007, cando a substituíu o socialista Abel Caballero.
Tras ter que renunciar ao

Parlamento galego, algúns medios como Faro de Vigo sinalaron que o seu seguinte paso será optar á presidencia da Autoridade Portuaria de Vigo. En rolda de prensa, Alberte Núñez
Feixóo admitiu que podería
darlle un cargo na Administración autónoma, pero é unha
posibilidade remota porque tamén tería que abandonar o Senado. Nese caso, implicaría empregar a mesma vía que Xoán
Corral para tratar de recuperar a
alcaldía viguesa.G
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Henrique Monteagudo, secretario do Consello de Cultura

‘A política lingüística do bipartito
foi continuísta por culpa de Touriño’
H. Vixande

Henrique Monteagudo (Muros, 1959), profesor da Universidade de Santiago, recoñecido
sociolingüista e secretario do
Consello de Cultura Galega
analiza nesta entrevista o balanzo da política lingüística do
goberno bipartito e alerta da
necesidade do nacionalismo
de variar a súa estratexia sobre
o idioma nun contexto no que
o castelán está instalado en
amplas capas urbanas.
Xusto antes das eleccións, o
Consello da Cultura difundiu
un informe moi crítico coa
normalización lingüística, tan-

to se recuou no período do bipartito?
O informe falaba sobre todo da
área da Secretaría Xeral de Política Lingüística, non do actual
goberno en funcións. O bipartito elevou a Dirección Xeral de
Política Lingüística ao rango de
Secretaría Xeral e trasladouna
de Educación á Presidencia da
Xunta. Ese salto cualitativo non
se traduciu no aumento da capacidade política e seguiu unha liña continuísta con algúns
defectos graves como a falta de
diálogo, de asesoramento e de
impulso político. E ao ser de
maior rango que antes, os erros

agrandáronse. A persoa que
estivo á fronte [Marisol López]
carece de capacidade técnica e
demostrou unha prepotencia
inaudita. Creou un Observatorio da Lingua, cunha dotación
de 300.000 euros, pero outorgoullo a unha empresa privada
que se usou como ariete propagandístico. Tampouco asesorou ben á Consellaría de
Educación.
Todo foi tan mal?
Non. Déronse pasos positivos
en Vicepresidencia, en Turismo coa cuestión dos topónimos, en Educación..., aínda
que sen coordinación. No pac-

to de goberno a lingua aparece
como unha política de goberno compartida. Creouse unha
Comisión de Seguimento, pero
só unha persoa se mantivo durante todo o mandato.
Enumere os aspectos positi vos.
Na Secretaría Xeral non foi todo negro. Organizou ben as
certificacións e títulos de competencia en galego. Houbo
persoal cualificado e déronse
algúns pasos nos lectorados de
galego. Pero o máis positivo
estivo noutras áreas. As Galescolas, con independencia do
nome, foron moi positivas no

uso do galego, a lingua apareceu no mesmo momento de
concepción do proxecto, non
foi algo que se pegou despois.
Tamén o contido do Decreto
do galego no ensino foi positivo, pero só o contido, fallou todo o que é o acompañamento.
Non se pode facer o que facía o
PP, publicar normas e aí te
quedas. Hai que implicar os
país, comunicarse co alumnado e profesorado, dotar de material didáctico, contemplar a
reciclaxe profesional... Había
iniciativas previstas, en parte
torpedeadas por persoal situado por debaixo da conse- >>>
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>>> lleira de Educación e noutra parte pola vertixe do presidente, que colleu medo co discurso da “imposición”.
Entón Touriño é en parte responsábel.
Presidía o goberno. É revelador
o que dixo en campaña de que
non toleraría a imposición. Ou
era un lapso polo que asumía o
discurso do PP, ou pretendía
atacar o BNG desautorizándose a si mesmo.

’’

Endúasoutresdécadas
o galego será a lingua
minoritaria”

’’

Nonimosconseguir
unha Galiza monolingüe
nunha xeración”

PERDA DE FALANTES.
Nos últimos trinta anos, o galego ampliou os espazos pero diminuíu o número de falantes.
Ten visos de deterse esta perda
de usuarios?
Se falamos dos datos que vén
de rescatar a Mesa, porque son
da Academia, teño moitas prevencións. En 2003, no Consello
da Cultura fixemos un estudo,
apoiado nunha enquisa do
Instituto Galego de Estatística,
que recollía datos comparábeis con outro estudo de 1992.
Os datos da Academia non son
comparábeis con ningúns porque empregan un universo de
persoas consultadas que é diferente. En calquera caso, ese estudo que agora menciona a
Mesa sinala que en 12 anos o
galego pasou de ser a lingua
inicial do 60% da xente a ser o
idioma inicial do 20%. A lingua
inicial é un factor que non
cambia en toda a vida das persoas, tes unha lingua inicial
desde que naces até que morres, como puido descender
tanto? Morreu o 40% da xente
en doce anos? É un disparate e
unha mensaxe catastrofista.
Non se pode estar enterrando
o galego todos os anos. Xa o pai
Sarmiento no século XVIII
agoiraba a inminente morte do
galego.
Vostedes como o ven?
En 2006, cando presentamos o
noso estudo, dixemos que había un descenso do galego como lingua inicial, pero do 0,6%.
É un efecto estatístico debido á
evolución vexetativa da poboación: morren os vellos.
Iso tamén é negativo.
Pero menos. Ademais, hai certa freada no proceso de substitución porque se detivo a interrupción na transmisión da
lingua. Agora os pais xa lle falan
galego aos fillos. De todos os
xeitos, en dúas ou tres décadas,
o galego será minoritario, isto
debería levar a unha reflexión
ao nacionalismo, reflexión que
vin na famosa carta de Quintana despois de perder as eleccións, pero non na posterior da
Executiva do BNG.

’’

Feixóoreafirmaodiscurso
da liberdade individual
co idioma, pero decátase
da complexidade
do problema e evitará
decisións precipitadas”

’’

Touriñotorpedeou
o impulso do galego
por pánico”

’’

ASecretariaXeraldePolítica
Lingüística careceu
de capacidade política”

’’

Alinguaretrocede,
pero agora hai pais que lle
falan galego aos fillos”

’’

NasáreasdoBNGhoubo
máis impulso
para o galego”

Un instrumento moi útil para
deter o proceso ou retardalo é o
prometido Consorcio para a
normalización, que prevía o bipartito e que está recollido no
Plano Xeral de Normalización.
Sabe a que se debe que non se
constituíse?
Ese é outro exemplo do goberno que tivemos. A súa creación propúxoa o PSOE e foi
aprobada por unanimidade
no Parlamento. Tivo unha reserva de orzamento pero non
foi adiante porque desde a
Presidencia parouse coa desculpa de non crear outro “chiringuito como os do BNG”. A
realidade foi o pánico de Touriño despois da famosa conferencia de empresarios contra
o galego e de iniciar a axitación Galicia Bilingüe. Unha
vez que se lanza unha política, se o goberno a paraliza...
imos aviados.
Teñen esperanzas de que se
cre nos próximos catro anos?
Con esa fórmula ou con outra,
teño esperanza de que alguén
se tome en serio a política lingüística, pero necesítanse instrumentos, unha entidade coordinadora, que proxecte o
idioma, que facilite estudos,
que apoie iniciativas económicas... e que teña efecto real. Será este goberno?

OUTRA SOCIEDADE.
E pensa que hoxe estamos ante
unha sociedade bilingüe e que
compre outra estratexia?
O nacionalismo ten que reflexionar sobre a lingua porque a
que fai está baseada na de hai
30 anos, cando o galego era a
lingua maioritaria e a perspectiva do monolingüismo era posíbel. Hoxe o castelán está moi
introducido nas cidades. Amplos sectores están instalados
en el e non se senten culpábeis.
Por que habían de estalo? Son
sectores urbanos que en tempos apoiaron o nacionalismo.
As perspectivas de futuro son
distintas. Non imos conseguir
unha Galiza monolingüe en
unha xeración. Se non rebaixamos o discurso e os obxectivos
a curto prazo, non imos a ningures. Iso pode facerse e avanzar, pero hai que poñer máis
atención en como se fai, precisamos novos instrumentos e
estratexias de cambio.
Á marxe da cuestión da “imposición da lingua”, Feixóo prometeu a promoción do galego,
ten neste campo posibilidades
de actuar?
A miña impresión é que levaba un discurso pensado en
clave de oposición. A vitoria

foi inesperada. Agora vese no
goberno e decátase de que todo é máis complexo. Algunhas
promesas súas como a separación por linguas nos colexios son irrealizábeis. Abrirá
un período de reflexión. Espero que busque o consenso, a
maneira de non dar marcha
atrás. Sería moito pedir medidas de impulso.
O Consello reclama o 0,3% do
orzamento da Xunta para a política lingüística, non teme que
eses cartos rematen en financiar actividades que nada te ñen que ver co idioma e que
nin sequera o empregan?
Iso xa pasa con menos do
0,3% desde hai tempo. Hai
gastos irracionais, subvencións para festexos ou a medios de comunicación que
desprezan o galego...

REUNIÓN CON FEIXÓO.
Xa sei que Feixóo non desvelou
as liñas xerais en materia de
lingua, mais vostedes reuní ronse con el. Apuntáronlle as
contradicións que ven no seu
discurso?
Foi unha conversa informal e
reservada. Veu oír falar. O tema
foi o galego. O primeiro que lle
preguntamos foi se ía tocar a
Lei de Normalización Lingüística, era unha cuestión importante para comezar a conversa.
Dixo que non a ía tocar. As nosas reflexións foron que non
hai que usar o galego como arma partidaria, que hai que buscar o consenso en función da
lei e de que o galego é a lingua
propia de Galiza. Insistimos en
que non debía dar pasos atrás.
Falamos de que é un tema vidroso e de que precisa un asesoramento técnico que lle ofrecemos. Reafirmou o argumento da liberdade individual, pero
escoitounos con moito respecto e deu a impresión de que ía
reflexionar. Decátase da complexidade e evitará medidas
precipitadas.
Desde a oposición, que estratexia debería levar o nacionalismo sobre a lingua?
Digo isto con cautela. Hai a opción de usar o tema como o fixo
o PP; ao mellor ten rendemento
político. Pero como estudoso e
membro do Consello penso
que sería bo reconducir a situación. Cando estoupou o barullo,
moitos cargos públicos do nacionalismo dixeron que non había que crear un conflito onde
non o había, é dicir, abandonaron a teoría do conflito. Hoxe sería bo reconducir, con vixilancia, buscando o acordo antes
que a confrontación.G

’’

AXENDA OCULTA
Carlos Aymerich

A

présa que Feixóo ten por
ocupar a Xunta non se
compadece coa parsimonia coa
que o seu partido vai anunciando os eixos futuros da súa acción
de goberno. Derrubamentos á
parte, descoñecemos, por exemplo, de que xeito van enfrontar a
negociación do financiamento
autonómico ou o reparto dos
fondos para a industria do automóbil; por dicilo claro, se van defender os intereses de Galiza ou
se van claudicar diante dos criterios que interesan a Valencia ou
Madrid. Tampouco explicitaron
ainda de que modo van crear o
emprego prometido no famoso
"decálogo" nin de que tipo será.
Séguense a remitir a un futuro
diálogo social, ainda que o recibimento triunfal de Feixóo na
sede da CEG semella anunciar
un apoio do PP ás demandas da
gran patronal: abaratar o despedimento, "contrato de crise",
EREs sen necesidade de autorización administrativa. E, en fin,
fóra do rexeitamento da política
enerxética impulsada polo BNG
tampouco sabemos ainda que
van facer cos máis de 50 recursos
presentados polos seus amigos
das eléctricas: a que empresas
galegas lles van retirar os MW autorizados polo bipartito. En beneficio de que outras empresas
llos van sacar? Van manter os 400
MW de participación pública?
Vai rematando o tempo da
demagoxia e vaise aproximando
a hora da verdade. Da escolla de
que intereses se defenden. De
desvendar a axenda oculta que
con tanto coidado o PP estivo
agachando tras do fume das súas mentiras de desbaldamento e
imposición do galego. Algo, contodo, xa imos sabendo: sabemos
que Feixóo desfrutou dun coche
regalado por Citröen sen ser declarado. Caso desta empresa entrar en conflito cos seus traballadores, de que lado vai estar Feixóo. Teñen algunha dúbida? G

’’

Feixóovaidefender
os intereses de Galiza ou vai
claudicar diante
dos criterios
que interesan
a Valencia
ou Madrid”
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A CUARTA IDADE

Rosa Rein, nada o 24 de marzo de 1897, celebra o 112 aniversario na súa casa de Lugano. É a muller máis vella de Suíza.

FIORENZO MAFFI / REUTERS

Case mil galegos pasan dos cen anos
Hai case mil centenarios no noso país,
catro veces máis que no ano dous mil.
Oitenta e catro mil teñen máis de oitenta
e cinco anos. Datos que avalan a nosa
lonxevidade, pero que tamén mostran
unha poboación excesivamente envellecida
Alberte Rivero

Un de cada cinco galegos ten
máis de sesenta e cinco anos,
cifras que en Ourense e Lugo
aínda se disparan máis. Os anciáns representan a terceira
parte dos cidadáns. No ano noventa e seis tan só había duascentas catorce persoas maiores de cen anos, na actualidade
a cifra multiplicouse por cinco.

Preto de mil galegos superan os cen anos e chegar aos
cento dez xa non é algo utópico. Rosa Ramona Martínez
naceu no 1.900 e con cento
nove anos mostra unha vitalidade envexábel e desbordante.
Pero a centea non é o único
tramo de idade no que se observa o envecellemento da poboación. Máis de oitenta e tres

mil pasan dos oitenta e cinco
anos, deles vintecinco mil son
homes e cincuenta e oito mil
mulleres. Aquí obsérvase o incremento nítido e sostido nos últimos anos, hai dez tan só superaban esta idade cincuenta mil e,
dende hai dous anos, xa son oito
mil máis os que estan por enriba
da barreira dos oitenta e cinco.
A esperanza de vida duplicouse nos últimos douscentos
anos e todo apunta a que no ano
2050 Asturias e Galiza sexan os
lugares máis envellecidos de Europa. O contraste vén dado pola
poboación nova, coas porcentaxes máis baixas de todo o Estado
Español, apenas un dezasete
por cento dos galegos teñen menos de vinte anos.

’’

Aesperanzadevida
duplicouse nos últimos
douscentos anos”

’’

Soberéoconcellocoa
media de idade máis alta
do Estado, segundo o INE”

Se os datos xerais apuntan
cara unha poboación máis envellecida, aínda son máis contu-

dentes no rural das provincias
do interior, tanto Lugo coma
Ourense acumulan datos preocupantes. En Ourense é inferior
o número de afiliados a seguridade social que o de pensionistas, oco que día a día se agranda
en maior medida.

O RECORD ESTÁ EN SOBER. Hai concellos do rural onde a media de
idade está por riba dos sesenta
anos, datos corroborados polo
Instituto Nacional de Estadística
que situou a Sober coma o concello coa media de idade máis
alta de todo o Estado, cuestión
que para nada sorprende os seus
gobernantes. Conviven neste
múnicipio catro persoas por enriba da centena. Xulia Ro- >>>
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Unha mestra que le o xornal con 109 anos

Rosa Ramona Martínez Casais cumpre 109 anos en abril.

Poucos homes superan os
cen anos, a porcentaxe fronte
ás mulleres é mínima. Unha
das máis vellas de Galiza é
Rosa Ramona Martínez Casais que fará o vindeiro mes
cento nove. Coqueta, entrañábel, locuaz, ten unha
mente privilexiada. Naceu no

ALBERTE RIVERO

’’

Oquemáisagradecede
e un anaco de bica
cun pouco de sidra”

Xosefa Morado, de Sancobade (Vilalba) cumpriu 101 anos a primeiros de marzo
do 2009.
ANTONIO CENDÁN

>>> dríguez, con cento sete
anos, é a avoa do concello.
Situación semellante viven
Chandrexa, O Incio, Vilariño,
Lobeira, Viana e, practicamente, toda a montaña do interior. En Lobeira durante tres
anos non se inscribiu ningún
nacemento.
En Chandrexa, nos dous últimos anos, tan só foi inscrito un
recen nacido no padrón municipal, que sigue figurando coma
veciño da localidade, aínda que

por razóns laborais os seus pais
tiveron que trasladarse e xa non
residen na localidade. Dos novecentos veciños, tan só seis están en idade de escolarización
obrigatoria e acuden a dous colexios diferentes: Montederramo e Póboa de Trives.
No concello de Verea a situación é igual de dramática. O cura
da localidade, Xosé Ramón Rodríguez, tan só bautizou, nos
cinco anos que leva, nas catro
parroquias do centro do muni-

lugar de Olas, no concello da
Merca, fíxose mestra, casou
en 1929, e residiu en distintas
localidades, Carballiño, Caldas, Tui... para trasladarse
posteriormente a Madrid.
Viuva dende hai corenta e
sete anos, na actualidade disfruta desta lonxeva vida en
Celanova.
Foi mestra na decada dos
vinte, primeiro na casa de Curros e posteriormente en Xacebáns, no concello de Quintela de Leirado. Daquelas
achegarse a este lugar da serra do Leboreiro era unha
odisea. Había que desprazarase a cabalo e completar a pe
diversos tramos. Precisaba
máis de tres horas para cubrir
os vinte kilómetros que o separan de Celanova.
Lembra o nome de todos
os alumnos e dos seus pais. Ao
chegar a clase o primeiro que
facía era lavar e asear os rapaces, costume que, segundo
Rosa Ramona, non se levaba
nada naquela época. “Non
lles gustaba nada a auga nin o
xabón, na maioría dos lugares
non se coñecían e cando che-

cipio, a tres nenos. Pola contra
asistiu a preto dunha centea de
soterramentos. “Xa me gustaría
facer máis bautizos, pero o certo
é que o que temos un día tras
outro son enterros, a xente cada
vez é máis maior, hai lugares en
que o máis novo está no entorno dos sesenta e cinco anos,
vas casa por casa e todos son
matrimonios anciáns”. A realidade é teimuda e, por exemplo,
no lugar de Gondesende, a media de idade dos residentes sitúase nos setenta e dous anos, non
é unha excepción, é o común.
No concello da Peroxa máis
do mesmo. Segundo o alcalde,
Manuel Seoane, non ten volta
atrás. “Temos dúas persoas de
máis de cen anos, pero vas aldea
tras aldea e non baixan de setenta, oitenta. Agora viñeron
para o concello cinco matrimonios novos pero queren estar na
capitalidade, onde teñen arredor todos os servizos. Está claro
que cada vez témonos que volcar máis en ofrecerlle servizos á
terceira idade, asistencia na
casa, traslados, sanidade e incluso o comedor a domicilio por
que nalgúns casos están sós ”.G

gaban ao colexio o primeiro
que tiñan que facer era lavar a
cara e as lagañas”.
Amárgaa aínda hoxe ao falar da guerra civil, dos que se
foron ou morreron, moitos no
entorno do Mosteiro de San
Salvador en Celanova, dos
que enganaron e de situacións “moi duras entre familiares”. Mantén un especial
resquemor cara os falanxistas:
“estabamos no balcón ou íamos pola rúa e de repente pasaban e berraban brazos
arriba e tiñamos que levantar
os brazos para evitar problemas, tiveron moita culpa de
todo o que pasou”.
Necesita estar informada a
través do xornal e da televisión, pero o que máis agradecede e un anaco de bica cun
pouco de sidra, que aínda lle
fai lamber os beizos. Renega
dos guisos e segue mantendo
as mesmas costumes, entre as
que figura unha sesta a media
tarde. Rosa Ramona Lopez
Casais é un exemplo de lonxevidade e de mente lúcida, posibelmente sexa a galega máis
vella na actualidade.G

Palmira Ramos
púxose diante
dunha cámara de
cine aos 107 anos
Parecía utópico chegar aos cento
dez anos, pero xa é unha realidade. Pilar Fernández de Taragoña, no concello de Rianxo, faleceu hai un ano, pouco despois de
cumprir os cento dez.
Na actualidade varias galegas
superan os centos seis, incluso facendo pinos no mundo do cine,
coma o caso da tudense Palmira
Ramos que fará a semana que
vén cento sete,e que no mes pasado foi unha das protagonistas
do festival Playdoc de Tui, ao participar con dez tudenses máis nun
documental sobre a vida na Raia.
Ramos traballa no campo e láiase
dunha dor de costas que a persegue ao longo de decadas. Son
miudezas, segundo os seus familiares, para a idade que disfruta.
A naturalidade con que se
mostra diante do obxetivo non lle
pasou desapercibida a máis dun
documentalista dos que se achegan a capital tudense.G

PREZOS
DE ACTRIZ
María Reimóndez

Q

ue as mulleres temos
que pagar prezos que os
homes descoñecen é un feito
que non ser refire aos patróns
de consumo. Hai uns días observaba horrorizada como no
trailer dunha curtametraxe un
actor declaraba moi rufo que
aceptara o papel porque “había unha escena de cama con
Marta Etura”. A denigración
do traballo dunha actriz magnífica e coñecida por dicir publicamente que se nega a facer
papeis de “moza de” resultoume profundamente violento. Neste máis ca noutros
traballos aínda, a valía dunha
muller semella medirse polo
seu aspecto. As declaracións
de Etura falan tamén doutra
forma de violencia á que xa
me referín anteriormente, a de
relegar ás mulleres a papeis
secundarios ou simplemente
a eliminalas. Isto, ademais das
repercusións para o imaxinario, tenas tamén para a propia
subsistencia das actrices, que
viven nun espazo de inestabilidade laboral exacerbada.
Pero ademais, a exposición
das actrices amosou dende
sempre evidentes violencias
no privado. Lembremos as valoracións morais que este traballo implicaba abertamente
ata hai pouco. E agora as cousas no noso contorno só se fixeron máis sutís. Porque se a
min se me tentaron pedir explicacións sobre libros escritos
a persoas que amei no pasado
non quero nin imaxinar o que
acontece cando unha se deita
con alguén en escena. Moitas
veces quen amosa tales actitudes son actores ou escritores,
é dicir, homes que fan o
mesmo ca unha. Eles non teñen que dar explicacións,
claro, nin pagar tales prezos.
Na semana dos ‘María Casares’, a miña homenaxe ás actrices e abaixo os prezos! G

’’

Neste,máiscanoutros
traballos, aínda, a valía
dunha muller
semella medirse
polo seu aspecto”
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ENPOLEIROALLEO

Á CAZA
DA REALIDADE

PACO VÁZQUEZ,
FACENDO AMIGOS
EN ROMA

Bieito XVI.

CONDÓN,
PERO EN LATÍN
O latín debe ser un idioma que
mancha menos, polo menos
na opinión do Papa Bieito XVI.
Ratzinger pronunciou en África por primeira vez de forma
pública a palabra preservativo,
segundo contaron na Ser e
noutras emisoras de radio.
Tras baixar do avión no Camerún, o primeiro que fixo foi proferir unha diatriba contra os
métodos profilácticos, tan útiles nun continente castigado
pola Sida. O bispo de Roma
afirmou que o preservativo
non é o método para combater
a Sida, senón que é mellor a
castidade. Claro que soltou a
cita en latín e empregou a voz
praeservativum, unha palabra
que pasa máis desapercibida.
Tamén puido dicir “condere”,
de esconder, que é a orixe latina da palabra condón.G

PERSPECTIVAS
NEGROESCURAS
O xornalista e escritor Juan
Gelman repasa a conxuntura
internacional en Página 12 de
Buenos Aires e do texto non se
Juan Gelman.

No Instituto Cervantes de Roma están alporizados con Francisco Vázquez, segundo conta
El País. O embaixador de España no Vaticano resulta ser o caseiro da súa sede romana e vén
de subirlle a renda desde 5.300
euros e 13.000. Por mor da crise
non hai cartos para o aluguer e
deberá marchar da súa privilexiada localización na Praza Navona. “O estraño é que o caseiro
do Cervantes, un organismo de
Cultura e Exteriores, é unha entidade xestionada tamén polo
ministerio español de Exteriores: a Obra Pía-Establecementos Españois en Italia”, sinala o
diario. A Obra Pía é unha reliquia do Estado cando era confesional. Está dedicada, en teoría, á caridade e ao financiamento da Igrexa, para o que
destina parte importante dos
ingresos que obtén do seu patrimonio inmobiliario: 180 pisos e 80 locais comerciais na zona máis apetecíbel da cidade.

extraen consecuencias positivas. Asegura que “a prestixiosa
publicación mensual europea
Global Europe Anticipation

’’

Temosunsistema
penitenciario punteiro
en Europa e hai
estranxeiros que prefiren
quedar aquí.
Moitos dos que veñen
non quererían estar no
seu país nin en liberdade”
[Silvia Alonso]
Directora do cárcere de Teixeiro.

’’

OPPvaigobernarcon
maioría absoluta e menos
da metade dos votos. Xa
que logo, non se pode dicir
que o sistema prexudique
á primeira forza política”
[Xoán Antón Pérez-Lema]
Avogado e secretario xeral de
Relacións Institucionais en funcións.

María Xosé Queizán

T

Francisco Vázquez.

Pero non todo o fixo mal Francisco Vázquez. Tradicionalmente, as vivendas ofrecíanse a
prezo político a institucións, diplomáticos e traballadores desprazados á cidade eterna. “O
método era escuro e producía
agravios”, explica El País. Agora,
os prezos son de mercado. Todos? Todos non: as institucións
da Igrexa e a Obra Pía teñen
prioridade e alugueres baixos.
Algúns dos prexudicados por

Bulletin (GEAP, polas súas siglas en inglés) no seu número
33 advírtelle aos dirixentes do
G-20 que se reunirán en Londres o próximo 2 de abril que
só teñen dúas opcións. E ningunha é alegre. A primeira alternativa consistiría en reconstruír o sistema monetario internacional, a fin de crear as
condicións necesarias para reducir a duración da crise a un
máximo de 3 a 5 anos. A outra:
manter os termos actuais da
globalización «sumindo ao
mundo nunha longa e tráxica
crise que durará unha década a
partir de fins do 2009». Os analistas do GEAP opinan que a
primeira opción é obsoleta a
estas alturas e que se aveciña
unha dislocación xeopolítica
global e tribulacións profundas
durante 10 anos. Para eles, non
hai saída”. Os datos non se difundiron profusamente na
prensa española, pero con esas
perspectivas, quen quere coñecer a realidade?G

UN TSUNAMI
ECONÓMICO
EN EL MUNDO
El País e outros medios informaron de que Unidad Editorial, a editora de El Mundo,
perdeu 11,8 millóns en 2008,

Vázquez son membros do corpo diplomático. Entre eles está
o cónsul de España na cidade e
xa andan bufando no Ministerio de Asuntos Exteriores para
que chame a capítulo a Vázquez. Se cadra sir Paco está a facer méritos para que o trasladen a Wellington, a capital de
Nova Celandia, nas antípodas
de Galiza, unha cidade cun clima moi semellante á súa amada A Coruña.G

Pedro J. Ramírez.

fronte “ao beneficio de 20,8 millóns que obtivo o exercicio anterior en termos comparábeis,
pois en realidade a empresa tamén sufriu perdas en 2007”, sinala o diario. A noticia cita o
conselleiro delegado da matriz
de El Mundo, Antonio Perricone, que atribúe as perdas á
“mala racha” por unha forte
caída da publicidade e a difusión. Os datos sobre a precaria
situación económica do diario
que dirixe Pedro J. Ramírez extráenos El País da presentación
de resultados, nos que aparecen enmascaradas moitas cifras e nos que se incorren nas
prácticas habituais das grandes compañías de agochar o
saldo negativo.G

ítulo dun libro de Mario
Bunge que pode servir
para desaprobar a ausencia
de realismo na acción política
galega. A carencia obsérvase
tamén na arte, na novela,
sempre máis inclinadas ao
idealismo. Aquí hai unha tendencia perenne a substituír a
historia pola fantasía, a confundir feitos con ideas, a inventar unha Galicia desexada,
pero enganosa, que logo se
pretende verificar. Di Bunge
que os feitos son independentes das mentes e que as ideas
non son autónomas e carecen
de existencia fóra dos cerebros pensantes. Galicia existe
por si mesma e nesta sociedade hai verdades obxectivas
que, en ocasións, a clase política ignora.
Exemplo: Fracasa unha política lingüística que en lugar
de instruír sobre as vantaxes
do bilingüismo e do coñecemento dunha lingua moi útil,
que nos abre a culturas portuguesas e a millóns de falantes
en todos os continentes, parte
da falacia de que a poboación
“ama” e valora a lingua galega
tanto como a castelá. O PP ten
claro que non é así cando, para que o galego siga sendo unha lingua de segunda, defende que sexan os proxenitores
quen decidan a lingua de escolarización da súa prole.(Isto, politicamente é un disparate. Propóñolle que fagan o
mesmo en política ambiental,
xurídica, sanitaria, en tráfico...
Un caos. As normas son construcións sociais, non persoais.
Tamén na escola).
O idealismo atrofia. Pasou
coas ideas románticas sobre
Galicia como pasa agora coas
postmodernas. Lyotard declara a falta de realidade da realidade. Pois non! Galicia é real.
Non se pode crear, pero si modificar. Para facelo é imprescindible coñecer a realidade. G

’’

Aquíhaiunhatendencia
perenne a substituír
a historia
pola
fantasía”
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Xosé Antonio Bouzo,
presidente do Colexio de boticarios de Ourense

’’

‘As farmacias do rural fan un esforzo
moi grande por manterse abertas’
E. Estévez

Visto dende fóra o da farmacia pode parecer un negocio
doado de levar e dirixir onde
todo, dende a competencia
até os horarios e adxudicacións, está regulamentado e
normativizado. Non obstante, esta imaxe ideal non é a
que viven os boticarios das
pequenas localidades do rural. Xosé Antonio Bouzo, presidente do Colexio de Farmacéuticos de Ourense, explica
que nos lugares nos que está a
minguar o número de habitantes a viabilidade destes negocios é unha incógnita.
Na actualidade a provincia
de Ourense ten 178 oficinas de
farmacia ás que se incorporarán en breve, despois do fallo
do concurso de adxudicación
do Sergas, nove máis, todas
elas en zonas de desenvolvemento demográfico da provincia (Barbadás, O Carballiño, Pereiro de Aguiar, Verín,
Xinzo de Limia e O Barco de
Valdeorras).
Cal é a situación actual das oficinas de farmacia do rural ourensán?
O ano pasado fixemos un estudo e os resultados mostran o
esforzo horario que fan algunhas oficinas de farmacia en
comparación co beneficio económico que obteñen. Teñen
que cubrir moitas horas de gardas debido ao illamento e ese
exceso de horas non repercute
en beneficio económico.
Son moitas as boticas nesta situación na provincia?
Nesta situación atópanse actualmente entre 5 e 7 farmacias. E prevemos que en cinco
anos estes locais estean en situación de inviabilidade e doce
máis na mesma situación de
sobreesforzo horario no que se
atopan agora estas. Teñen que
estar as 24 horas ao día abertas
ao non poden rotar gardas con
farmacias próximas porque
non as hai.
Que están a facer os Colexios
de Farmacéuticos para atallar
o problema?
Pedimos que o próximo concurso de apertura de farmacias
en Galiza estea precedido por

RAMSÉS / A.G.N.

’’

Hai farmacias que teñen
que estar as 24 horas
abertas, porque non
poden rotar con outras
próximas por que
non existen”

un concurso previo de traslados no que se prime a penosidade dos farmacéuticos de zonas illadas, de xeito que as persoas novas que entren nestas
oficinas de farmacia, obteñan
un número de puntos suficiente para que no seguinte concurso poidan optar a oficinas

de farmacia mellor situadas.
Isto non repercute negativa mente na clientela, na relación
da xente co farmacéutico?
Non. Para a poboación é fundamental estar atendido por
unha persoa que estea contenta co traballo que ten, non desmotivada.
Cal podería ser a solución para
a cidadanía?
Nalgunha zona do Estado estase estudando a posibilidade de
facer caixas de urxencias desas
farmacias dependendo doutra
oficina. Pero para que se fixese
algo así deberían ser zonas de
penosidade extrema. Sería
cuestión de estudalo...
No caso de Ourense e Galiza en
xeral cal é a postura da Administración?

A esta situación ten que ser
sensíbel todo o mundo, os que
saen e os que veñen. Co goberno saínte expuxemos a posibilidade dun recoñecemento específico a estes farmacéuticos
de cara a un futuro concurso
de adxudicación de oficinas de
farmacia e vimos unha sensibilidade. É algo obxectivo: a poboación descende e ás farmacias lles custa moito conseguir
un substituto para coller vacacións e facer gardas de 24 horas. Hai circunstancias nas que
se pode facer unha garda localizada non presencial, sempre
que chegue ao estabelecemento en 20 minutos, pero non deixa de ser un traballo que debería de ter un plus de recoñecemento.G

Negueira de Muñiz, un concello sen farmacia
Este pequeno concello de Lugo
de 213 habitantes que linda con
Asturias nunca tivo farmacia. A
pesar de que neste último concurso saíu aprobada unha, é
bastante probábel que non se

chegue a abrir, tal e como pasou en concesións anteriores.
Ana Bello, doutora que consulta no centro de saúde dous días
á semana, explica a inviabilidade do negocio: “Non compensa

economicamente”. Os veciños
teñen a farmacia a 28 quilómetros, na Fonsagrada, a través da
carteira e dos coñecidos fanse
cos medicamentos. En caso de
urxencias, recorren ao taxi.G

O DINOSAURO
Xavier López Rodríguez

N

on coñecían grandes bibliotecas. Non lles servirían de moito, porque a maioría
non sabían ler. Non tiñan acceso á internet. Non botaban en
falta a rede. Tiñan referencia de
que, en tempos remotos, houbera dinosauros nas súas terras.
Algúns, mesmo viran brancos
buscadores de ósos. Pero estaban case convencidos de que
agora non había dinosauros alí.
Así que o seu medo era para os
leóns, para os rinocerontes e os
crocodilos. Para os homes con
armas fabricadas noutros mundos. Para os homes de pel branca, aínda que fosen sen armas. E
para un ser invisible que chamaban sida e que afectaba a millóns de adultos e a millóns de
nenos xa orfos. Foron aprendendo a convivir con ese medo
grazas á intervención de curandeiros brancos que os convenceron de que había un sinxelo
método de protección contra
ese depredador sen misericordia. Ata que apareceu por alí outro ser aparentemente insignificante. Branco, mesmo nas vestimentas, longas ata o chan.
Branco, si, pero sen armas de
metal á vista. Pequeno e con
moita idade para meter medo.
Cunha gorra que lle quedaba
claramente pequena, que parecía dun cativo. Semellaba inofensivo. Levaba un colgante coma o doutros brancos de roupas cumpridas que non se distinguían por ter feito mal a ninguén. Aprendían a rezar ao seu
deus, pero axudaban a vivir mellor. Pero este branco vestido de
branco faloulles de que o remedio contra o monstro invisible
que chamaban sida non remediaba nada. Que era peor usalo
que non usalo. Daquela, comprobaron canto medo pode dar
un ser aparentemente inofensivo. Comprobaron que arma terrible pode ser a palabra. Daquela, comprenderon que o dinosauro aínda estaba alí. G

’’

Foronaprendendo
a convivir con ese medo
grazas á intervención
de curandeiros
brancos”
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A retirada do Kósovo, primeiro roce con Obama. A decisión do Goberno Zapatero de abandonar a misión da OTAN no Kósovo provocou o malestar do PP e o primeiro desencontro diplomático entre Madrid e o novo
executivo de Barack Obama. No fondo da decisión española está o desacordo coa declaración de independencia do antigo territorio serbio e os problemas loxísticos para manter os 600 soldados nos Balcáns xusto no momento no que se pretende ampliar a misión en Afganistán. Na imaxe, Carme Chacón,ministra de Defensa.G

A PRENSA E A CRISE

Félix Monteira, director de Público

‘As persoas empezan a precisar un periódico
escrito cando teñen traballo fixo e hipoteca’
Xan Carballa [MADRID]

Pasou dous anos e medio en
Galiza, onde creou e dirixiu a
edición galega de El País, xornal que axudara a fundar hai 33
anos. En xaneiro, Félix Monteira (Ponferrada, 1953) converteuse en director de Público, a
cabeceira máis á esquerda dos
rotativos editados en Madrid.
Está unha das escasas entrevistas que concede.
Contemplada desde a súa experiencia profesional como valora
a crise dos medios impresos?
A prensa en xeral, e a escrita en
particular, sofre unha crise moi
forte, e a publicidade é o primeiro detector de que as cousas van
mal. A publicidade é o primeiro
custe que as empresas rebaixan
porque non produce sacrificios
sindicais. O problema é que a
caída publicitaria é tan forte que
está levando a mudar o modelo.
Cambiará moito a prensa e vaticínase a fin da empresa integrada; seguirán existindo os periódicos impresos, pero as rotativas, a distribución ou a publicidade serán actividades a contratar externamente. A prensa tamén está acosada pola gratuidade dos medios virtuais na rede,
que aínda non é unha alternativa pero é un sucedáneo da prensa escrita. Está florecendo e non
sabemos se será unha alternativa, un substituto ou un elemento máis da información coa que
convivir en competencia.
Serían dúas incertidumes, o modelo e a situación económica.
Suponse que cando a economía veña ben a prensa recuperará torta publicitaria, quizais
menor, porque cando irrompeu a TV xa levou unha tallada e
pola súa parte a propia prensa
diaria tiroulle parte aos semanarios. O cambio de modelo
empresarial non debería afectarlle á información, porque
non é tan relevante quen distribúe ou quen imprime. O que

hai que saber é se a información
icónica, consumida especialmente polos máis novos, vai callar. Hoxe aínda non se pode
comparar a web co periódico.
Pero os maiores de 40 anos seguen lendo en papel e son unha masa crítica relevante e Público b u s c a t a m é n u n l e c t o r
máis novo.
Indubidábel. Hai un debate
aberto sobre a lectura de prensa
e a mocidade. Os gratuítos demostraron que son un produto
ocasional cando hai un excedente publicitario, pero ese lector non parece ser o de periódicos de pago, porque o crash dos
gratuítos non transvasou lectores. Un periódico para un menor de 25 anos é un elemento
demasiado estruturado e sofisticado para que lles interese. Nesa

fase vital están á contra, o periódico é un xerarquizador da realidade e as noticias que necesita
reclaman unha posición na sociedade máis concreta. As persoas empezan a precisar un periódico escrito, simplificando,
cando teñen traballo fixo e hipoteca; cando tes unha vida planeada e problemas comezas a matizar, xa non todo é o mesmo. As
preocupacións dos novos e as
súas demandas de cultura requiren outros medios sen necesidade de entrar na complexidade do mundo.
Público está presente nun panorama de medios moi polarizados politicamente. Que posición ocupa?
Todos os xornais teñen unha
posición de complicidade cos
lectores no seu punto de vista.

Nós seríamos un periódico de
esquerdas e progresista. Son
dous apelidos complementarios que queren dicir pouco.
Que esquerda, a posíbel ou a
imaxinada? Naceu como xornal
crítico e sen compromisos que o
aten, e iso o periódico debe
mantelo e quizais agudizalo. Pero o periódico necesita ser críbel
e influínte e ten un terreo a conquistar. Sendo o máis pequeno
non debe renunciar a disputarlle aos grandes o terreo das exclusivas, da influencia e as opinións interesantes.
Un dos fundadores, Jaume
Roures, identificámolo coas
ideas daquel Zapatero inicial
da “España plural”.
Eu, que veño dunha empresa
moi estruturada, sorprendinme. Dáme a impresión que

son editores cunha vocación
recente nos que esta actividade periodística é complementaria doutros proxectos de comunicación. Non interveñen e
teñen simpatías ou antipatías
pero non son editores ao uso
dos que están dentro do periódico, no día a día. Soportan un
investimento e teñen o ánimo
de que vaia ben, pero non teñen eses intereses políticos
mesturados que ti formulas.
O medio aínda é moi de Ma drid, e só en casos claros, como
as eleccións galegas por exemplo, abre máis o arco. Aspiran a
ter edicións rexionais?
É unha materia pendente, pero
só temos ano e medio de vida. A
información local e rexional sería un paso a dar e unha das vías
para medrar. Non empe- >>>

24/3/09

23:11

Página 3

FÉLIX AUSIN ORDÓñEZ/REUTERSREUTERS

14-15 estado.qxd

Unha muller
chora diante
do monumento
ás vítimas
do accidente
do Yak 42
en Trabzon (Turquía).

>>> zaríamos por Galiza, porque aínda os nosos mercados
principais, despois de Madrid,
son agora mesmo Cataluña e
Andalucía, máis poderosos demográfica e politicamente.
O xornal é moi político, como
contempla o momento de certa transición de hoxe?
Nos xornais xerais a política é o
atractivo esencial. Sorprendeume moito a reivindicación de
varios xornais que se postularon vencedores nas eleccións
galegas. Iso en España empeza
a ser común pero antes era
inaudito que un xornal tivese
esa comuñón tan armada cunha opción política. Público debe
ter vocación política se quere
influír, pero temos outros sinais
de identidade potentes, que son
as nosas bandeiras de fondo: a
igualdade, a mocidade ante o
futuro, os inmigrantes, os anciáns, a violencia de xénero... e
teremos que ser moi combativos. Pero temos seccións a coidar porque son boas e a mellorar, como a de Ciencias, que nos

’’

Sorprendeumemoito
que algúns xornais
se declarasen vencedores
das eleccións galegas”

’’

Paraunmenorde25anos,
un periódico é un elemento
demasiado estruturado
e sofisticado”

dá un factor de simpatía moi
forte. Un xornal xeral debe
manter tres pés con forza: Política, Mundo, ben xerarquizado
e con prioridades informativas
como Latinoamérica cunha
transformación profunda á que
non se lle presta atención e se lle

Xuízo a tres militares polo Caso Yak- ANOSATERRA
26 DE MARZO - 1 DE ABRIL DE 2009
42. O xeneral Vicente Navarro, o comandante José Ramírez e o capitán Miguel Sáez son os únicos encausados no
xuízo da Audiencia Nacional por falsidade documental no proceso de identificación dos 62 falecidos no accidente
dun avión militar en Trabzon (Turquía)
no 2003. Os responsábeis políticos non
serán chamados a declarar. G

ten pouco respecto, e o terceiro
pé sería a Economía. Nós chamámoslle Diñeiro, e ademais
de explicar o valor das empresas, non temos que esquecer a
outra cara da moeda que son os
consumidores e os traballadores. Noutros xornais sepáranse
para non incomodar o bloque
económico pero temos que
mantelo aí como unha dialéctica social máis. Estas son as raíces, pero a xente merca os periódicos para outras cousas, por
exemplo Cultura, que é vital
porque permite entrar xeracionalmente nun grupo que vai ser
lector teu durante anos.
O director de Xornal de Galicia,
Xosé Luís Gómez, dicía nesta
páxinas que os diarios debían
asumir abertamente a tendencia que teñen, que non debían
parapetarse. Implantouse xa
esa cultura de recoñecemento
de cada cabeceira?
Os xornais teñen lexítimo dereito a ter unha vocación e unha
tendencia. Nós acudimos a algo
desprezado na sociedade actual

que son os principios e respectámolos. O que critico é a complicidade, a inclusión de intereses. Segue sendo lexítimo pero,
ás veces, algúns medios son case
prensa de partido, que a xente
admite pero que contempla
máis para militantes. Non creemos que sexa o destino do noso
periódico. A prensa anglosaxoa
escolle unha posición política
pero distínguese por sacralizar a
separación de información e
opinión, que é básica para o lector, porque o xornalista non é libre, está obrigado polos compromisos de veracidade e comprobación, e despois está o terreo da opinión que é o da liberdade de expresión. Aí o medio é
só soporte, e a súa responsabilidade é seleccionar a quen acolle.
Pero neses xornais non se disputan, como aquí acabamos de
ver, cal deles foi o elemento clave para gañar unhas eleccións.
Os xornais teñen que ter os seus
principios ideolóxicos, pero non
teñen que dedicarse a defender
intereses impunemente.G

‘A Xunta non modificou a relación coa prensa
e acabou sendo o seu refén’
Que análise fai dos resultados
electorais galegos?
Os resultados son lóxicos porque Galicia é unha sociedade
estruturalmente moi de dereitas, propiciada pola persistencia dunha cultura caciquil moi
forte. Houbo un cambio e fracasou, porque herdou pautas
que, por covardía ou por non
crerse a lexitimidade que lle
deran as urnas, fixeron que o
cambio quedase nun amago e
se producise desencanto nas
propias filas. Deixaron resurxir
un electorado que perdera Fraga na súa etapa última pola
factura, entre outras, do Prestige. Un segundo factor é que o
goberno de coalición non funcionou como tal. Unido á timidez, presentáronse ante os
electores como dous gobernos
cun programa en disputa. Iso
agudizou a sensación de que é
difícil cambiar Galicia. Un terceiro elemento é máis complexo: a implicación de intereses
entre os poderes públicos e a

’’

Osneoconvolveronse
leninistas e a esquerda
quedouse en diletante”

prensa é tan forte que o trastocou todo. O goberno non se
atreveu a trocar o statu quo de
relacións e foi refén desa prensa que actuou contra os seus
intereses. A maioría da prensa
galega actuou pola súa ideoloxía predominante que é de dereitas. Foi unha torpeza política da coalición.
A lingua entrou con forza como tema electoral,
O trunfo arroiador do PP non
foi tal, porque a coalición en
conxunto sumou máis votos e
a metáfora da derrota explícase na cidade da Coruña e o seu

entorno, onde o BNG sofre un
castigo moi forte. A lingua xogou a maiores como un factor
político que non souberon ver
e pasaralle factura ao país. Por
primeira vez o galego, que é
patrimonio de todos, onde o
99,9% dos cidadáns usan as
dúas linguas sen problema
–caso único nas autonomías– ,
entrou como arma política. O
idioma votou por primeira vez
e xerará unha tensión política
xa irrecuperábel.
O factor económico non in fluíu? A idea forza de que é a
dereita a que se entende co
poder dos cartos.
A economía só serve para perder eleccións, nunca para gañalas. A crise entra máis lenta
en Galicia pola estrutura industrial galega e, de entrada,
afecta, sobre todo, ao automóbil. Pero a psicose de que isto
vai mal aféctalle ao goberno.
Se iso se acepta hai que falar
de cegueira política por non
ser capaz de velo e adiantar as

eleccións, cando todos os inquéritos daban, hai seis meses, que non había alternativa.
A campaña sería a guinda?
O presidente da Xunta fixo
unha primeira fase de campaña de Rei Sol, como que estaba por enriba da melée. E iso
pasoulle factura. Ademais foi
suxa e non souberon defenderse e combater. A dereita
ten menos pelos na lingua, é
máis descarada e funcional.
Probabelmente estamos na
situación paradóxica de que
nin sequera a corrupción lle
afecta, e só desgasta nos indecisos da esquerda. Iso inventouno Reagan, pero asistimos
ao fenómeno histórico de que
os neocon se volveron leninistas na súa maneira de actuar e
a esquerda quedouse en diletante, sen referencias, cómoda, pensadora pero non activa. É un contrasentido histórico da política, pero a esquerda
está pasiva e confusa e a dereita axitadora.G

ESPAÑA.15.

’’

PACTO ANTICRISE
Josep Sánchez-Llibre
Deputado de CiU no Congreso

A

gravidade da crise é un feito que non admite discusión e que non se pode disimular. Non se trata de ser alarmistas pero cando non se ve ningunha saída é incuestionábel
que isto constitúe un problema ben serio para todos.
Desde hai tempo CiU reivindica a necesidade dun gran pacto entre todos os axentes económicos para combater a crise.
Durante a transición, cando os
problemas económicos eran semellantes e iso perturbaba a posibilidade de conseguir a democracia, os Pactos da Moncloa engadiron serenidade e estabilidade. Hoxe en día, cunha boa dose
de consenso, os axentes económicos poderían tomar decisións
nun marco xeral de meirande
seguridade.
Tristemente, nin PSOE nin
PP parecen querer un acordo
fundamental para a economía,
as empresas e as familias. Por
contra, mentres se negan a participar neste acordo, os dous partidos irreconciliábeis enténdense sen problemas para impedir
que o PNV goberne o País Vasco.
Parece que a crise e os miles e
miles de parados non importan,
nin moito nin pouco.
Un día ou outro o sentido común imporase. O presidente do
BBVA reclamou “un gran pacto
económico e social para afrontar
os problemas existentes”. Tampouco parece que lle vaian facer
caso e iso é unha proba máis da
irresponsabilidade do goberno e
dos que se denominan “grandes” partidos estatais.
Mentres as empresas se afunden e os traballadores perden o
emprego, os autónomos teñen
que fechar e as familias pasan
mal para chegaren a fin de mes,
o presidente José Luis Rodríguez
Zapatero só pensa en refundar o
capitalismo. Seguro que o consegue; o modelo que España exportará poderá chamarse un
ermo de miseria. G

’’

Mentres as familias
non chegan a fin de mes,
Zapatero segue
a refundar o capitalismo”
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OS CONDÓNS
X.L. Franco Grande

N

O presidente iraniano Mahmou Ahmadineiad[dereita] e o seu homónimo iraquí Ialal Talabani,nun encontro de ambos en Teherán, a finais de febreiro.

MORTEZA NIKOUBAZL/REUTERS

Obama quere evitar
unha guerra Israel-Irán
A principal motivación de retomar as
relacións diplomáticas entre Washington e
Teherán hai que buscala nas posíbeis
consecuencias dun conflito a grande escala
en Oriente Medio
Roberto Mansilla Blanco
analista do IGADI (www.igadi.org)

Non é casual o histórico ofrecemento do presidente estadounidense Barack Obama cara a Irán, propiciando un “novo comezo” das relacións bilaterais suspendidas desde 1979.
Este inédito xiro diplomático
tenta modificar o enfoque de
Washington cara a Teherán,
evitando configurala dentro do
polémico “eixo do mal” ideado
por George W. Bush.
Durante a campaña electoral, Obama xa anunciou a súa
disposición para “negociar”
con Teherán, unha visión ampliada de cara aos novos imperativos xeopolíticos estadounidenses en Oriente Próximo e
Asia Central. A visión de Obama
coloca a Irán como eixe central
dunha vasta estratexia de diplomacia multilateral que, desde
diversas perspectivas, define escenarios de incerteza.
Tres obxectivos parecen xustificar este inédito enfoque de
Obama: Afganistán, Iraq e a necesidade de reducir o nivel de
enfrontamento causado polo
pulso nuclear entre Teherán e

’’

Clintonenvioulleunha
mensaxe a Ahmadíneiad
para que Teherán
participe nunha
conferencia multilateral
sobre Afganistán”

Occidente, así como evitar a posibilidade dunha guerra aberta
entre Israel e Irán.
Obama busca compromisos
multilaterais en Afganistán que
eviten un retorno a posicións de
poder dos talibáns. Incluíndo a
Rusia e a China nesta estratexia,
a comezos de marzo, a secretaria
de Estado, Hillary Clinton, envioulle unha mensaxe ao presidente iraniano Mahmud Ahmadíneiad para que Teherán participe nunha conferencia multilateral sobre Afganistán, pactada
para o próximo 30 de marzo.

ESTABILIZAR A REXIÓN. Cooperar
cos EEUU e os seus aliados en
Afganistán supón un punto de
inflexión para que Teherán esvaeza o prolongado illamento

occidental e as sancións exteriores, abrindo igualmente unha xanela de apertura cara á estabilización na veciña Iraq.
Washington tamén observa como esencial a cooperación iraniana nun escenario post-belico en Iraq, precisamente ante o
anuncio de retirada militar pactado por Obama para o 2010.
A participación de Teherán
nun esforzo diplomático e político de estabilidade en Afganistán e Iraq dirixirá necesariamente a atención cara á situación do programa nuclear iraniano, en especial ante as posíbeis sancións occidentais. Se o
papel iraniano como actor de
estabilización en Afganistán e
Iraq funciona, Teherán pediralle
como contrapartida a Occidente unha maior marxe de manobra para alcanzar o seu obxectivo nuclear, unha demanda que
pode contar co apoio de países
como Rusia e a China.
Consecuentemente, o novo
papel de Irán para os EE UU reflecte inmediatamente na reacción que terá en Israel, principal
aliado de Washington e máximo
rival iraniano en Oriente Próximo, especialmente agora que
Tel Aviv conta cun goberno de
ultradereita nas mans do primeiro ministro Beniamin Netaniahu e o polémico ministro de
Exteriores, Avigdor Lieberman.
Afondando un discurso belicista cara a Teherán, o goberno
de Netaniahu e Lieberman busca evitar o progresivo ascenso

xeopolítico de Irán e os seus obxectivos nucleares, que modificarían o equilibro de forzas rexional. O temor israelí increméntase debido ao papel iraniano no seu apoio aos movementos islamitas Hizbulah e
Hamas e a estreita relación de
Teherán con Siria.
O novo goberno israelí deberá medir con cautela o ofrecemento diplomático de Obama
a Irán, cuxa dura reacción en
Teherán na boca do aiatolá Alí
Khamenei deixa entrever diversas lecturas. O goberno iraniano quere medidas efectivas por
parte dos EE UU e a fin da súa
alianza estratéxica con Israel.
Para Obama, o escenario loce
complexo, tomando en conta
as históricas relacións estadounidenses con Israel e a influencia do poderoso lobby israelí en
Washington.

NOVA PAISAXE ELECTORAL. Este
“novo comezo” ofrecido por
Obama a Irán tamén ten en
vista a celebración das eleccións presidenciais iranianas o
12 de xuño. Con Ahmadíneiad
nunha situación económica
complicada que lle afecta á súa
popularidade, o sector reformista que conta co apoio occidental vese debilitado ante a
retirada da candidatura do ex
presidente Mohammed Khatami. Así, a carta iraniana de
Obama ofrece escenarios inesperados para un complexo taboleiro xeopolítico.G

inguén debera estrañarse
de que o Papa dixese o
que dixo en materia de condóns: é unha vella teima dun
catolicismo de costas a calquera realidade, a calquera signo
de humanidade na materia, a
calquera mínima racionalidade diante da grave situación
que a sida crea en África.
Os protestantes son máis realistas: o problema, como moitos outros, é un caso que queda
á conciencia persoal de cada
un. Se somos seres libres e adultos saberemos o que temos que
facer. A nosa autonomía como
persoas libres saberá decidir.
Pero nada de mandar ao inferno a quen ouse pensar doutra
maneira.
Paréceme que esa inmensa
diferenza entre unha e outra
opción relixiosa é a que fai que a
relixión de Joseph Ratzinger recúe en América Latina e en África. Ás veces, incluso pode parecer unha relixión que defende
prácticas inhumanas e contrarias á razón e ao máis elemental
sentido común. Unha relixión
así non pode axudar a facer homes libres.
É imposible que a xente poida entender que, para Roma, os
preservativos xeren tantos problemas e ningún, ao parecer, o
exterminio masivo de cidadáns
por Al-Bashir ou o xenocidio
entre hutus e tutsis, nin as fames, nin as pestes, nin a extrema pobreza en que vive case toda África aínda sendo potencialmente de inmensa riqueza.
Como é sabido, o mundo, en
xeral, volveuse contra o Papa: as
súas palabras, ademais de inoportunas, non tiñan o menor
fundamento. Afundían a moral
dos crentes e dos que traballan
atendendo tantas necesidades
e miserias. Demostrou moi escasa humanidade. Porque segue pensando que o ser humano non debe ser libre. G

’’

Ásveces,inclusopode
parecer unha relixión
que defende
prácticas
inhumanas”
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A reivindicación social convértese
en protesta política en Francia
A magnitude
da crise deixa
albiscar síntomas
de que algo está
a cambiar.
Os sindicatos
déronlle dez días
a Sarkozy
para ofrecer
unha resposta
e non descartan
‘ningún escenario’

M. Xestoso [PARÍS]

Por primeira vez en moito tempo, un movemento social vincula a reivindicación social coa política e esta coa económica. Os
sindicatos xa non se conforman
con negociar melloras laborais e
salariais senón que comezan a
esixir reformas de fondo que
permitan un cambio de modelo. A folga xeral do pasado xoves
19 non só foi un éxito dos organizadores –malia o tímido eco
da prensa, París estaba paralizada e a multitude ateigaba os bulevares entre a Praza da República e a Praza da Nación– senón
que representou un cambio de
estratexia na loita contra o desmantelamento do estado de benestar que pretende levar a cabo
o presidente Sarkozy.
Por primeira vez dende
1966, os oito sindicatos principais están unidos nunha fronte
común que permite unir reivindicacións. As masivas mobilizacións –a deste xoves é a
segunda en dous meses– son
apoiadas polos partidos de esquerda; os estudantes universitarios e do ensino medio seguen en pé de guerra despois
de tres meses de protestas e os
inmigrantes volven a manifestarse despois de moito tempo,
moitos deles recuperados pola
CGT. Segundo unha sondaxe
publicada en Paris-Match,
máis dun 80 por cento dos profesionais liberais eran favorábeis á protesta… Máis alá das
guerras de cifras de participantes, todos estes datos conver-

A folga do xoves 19 foi a segunda en dous meses.

’’

’’

CRISTINA ÁLVAREZ

’’

’’

Por primeira vez dende
1966, os oito sindicatos
principais están unidos
nunha fronte común”

As centrais xa non negocian
só melloras laborais,
senón que comezan
a esixir reformas de fondo”

Os deputados da dereita
aceptaron instaurar
unha nova contribución
para as rendas máis altas”

Os partidos á esquerda
dos socialistas discuten
unha fronte unitaria para
as próximas eleccións”

ten a xornada de folga nun
acontecemento político de primeira magnitude.
Aínda que, en primeiro termo, o goberno non se deu por
aludido, o movemento social
cobrou unha forza que está en
boca de todos. Os sindicatos
séntense agora fortes para proseguir coa mobilización e déronlle dez días a Sarkozy para
dar unha resposta convincente; en caso contrario, din, “non
descartan ningún escenario”.

un cambio na estratexia política. Os partidos situados á esquerda do Partido Socialista
discuten unha fronte unitaria
para as próximas eleccións e,
aínda que non hai acordos asinados, a idea está presente en
todas as discusións políticas.
En principio, o gran beneficiario deste xiro é o NPA (Novo
Partido Anticapitalista) de Olivier Besancenot, o dirixente
político máis buscado polos
flashs dos xornalistas durante a
manifestación parisiense do
pasado xoves: segundo unha
sondaxe publicada en La Tribune esa mesma semana, o

“carteiro trotskista” contaba
coa confianza dun 35% dos enquisados –só tres puntos por
debaixo do propio Sarkozy–,
que o consideran un líder “capaz de cambiar as cousas”. O
NPA xunto co PCF e o Parti de
Gauche de Jean-Luc Mélenchon asinaron conxuntamente un comunicado que anuncia que a folga do xoves “é só o
principio”.
Pero quédalles moito por
facer no plano político. A plataforma que organiza a resposta á próxima reunión do
G-20 non conta co apoio de
todos os sindicatos, e os desa-

cordos estratéxicos entre os
partidos políticos seguen pexando a acción unitaria. Mais
no plano social, todos están
na rúa. E hai outros síntomas:
as manifestacións de nerviosismo por parte de Laurence
Parisot –presidenta da patronal– e do primeiro ministro
deixan albiscar algo máis que
inquietude. De momento, os
deputados da dereita xa aceptaron –contra o parecer de
Sarkozy– unha emenda fiscal
para instaurar unha nova contribución excepcional do 5%
para as rendas superiores a
70.000 euros anuais.G

FRONTE UNITARIA Á ESQUERDA DOS
SOCIALISTAS. Mais hai outros elementos que permiten augurar
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A crise económica podería devolver
o PRI ao poder en México
A situación política e económica en México
é crítica. O presidente Felipe Calderón
só conta co exército e a súa cruzada
anti-narcos para garantir un apoio popular
que abala cara ao retorno do PRI

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

Se, como profeta, Carlos Slim
Helú, magnate azteca, ten o
mesmo éxito que como empresario de traxectoria meteórica, México está ás portas
da peor recesión en 30 anos.
As cifras semellan avalar os
peores augurios do maior empresario de América Latina e
propietario de Telmex que figura no terceiro lugar do ranking Forbes de millonarios
publicada a mediados do mes
de marzo.
A pesar de ter perdido 25 mil
millóns de dólares durante o
2008, conserva praza no podio,
tan só dous chanzos por baixo
de Bill Gates, e inmediatamente despois de Warrent Buffett.
Sete postos por riba de Amancio Ortega.
No 2008, a economía apenas medrou nun 1,3 por cento
do PIB, o peso depreciouse un
34 por cento nos últimos seis
meses, o déficit comercial superou os 13 mil millóns de euros, a pesar de que durante o
primeiro semestre a cotización do petróleo estivese en
máximos históricos. Ser veciño dunha superpotencia en
crise, á que se dirixe o 85 por
cento das exportacións manufacturadas, é un problema de
difícil solución a curto prazo.
Para o 2009 as previsións
apuntan caídas no PIB, próximas ao 2 por cento, entre as
maiores do continente.
Situación que pode explicar os datos tirados da empresa líder mexicana de opinión
pública, Mitofsky, onde o 85
por cento dos mexicanos coidan estar nun do peores momentos económicos que lembran. O 56 por cento da poboación considera que o goberno de Felipe Calderón está a
dirixir o país cara a un rumbo
errado. Os deterioros na per-

cepción popular abranguen
dende a situación política até
a inseguridade ou a economía, tema que preocupa prioritariamente.

60 POR CENTO DE POPULARIDADE. A
pesar deste negro panorama o
presidente conserva un 60 por
cento de aceptación, xa que
non se considera o goberno
como directamente responsábel da inseguridade nin da economía. Alto pero fráxil nivel de
aceptación, que suspende en
pobreza (43 millóns) que non
mingua. Aumenta o desemprego, a protección dos emigrantes nos EE UU deteriórase,
a inflación medra, o peso perde valor, as desigualdades
agrándanse, etc.
Quizais, por non ser quen
atallar a situación económica,
o goberno centra os seus esforzos visibilizar a loita contra a
violencia indiscriminada, ocupando a rúa co exército, a pesar
das críticas polos excesos cometidos, que veñen tanto das
organizacións de Dereitos do
Home, como do propio valedor do Pobo.
Seguindo o modelo colombiano, onde o presidente Álvaro Uribe posúe unha alta valoración por proporcionar unha
sensación de seguridade colectiva. Modelo que tamén propón Keiko Fujimori, (filla do
ex-presidente) que encabeza
as enquisas no Perú.

PROFUNDA

DESPOLITIZACIÓN.

Diante dunha apatía xeneralizada, onde só o 9 por cento do
mexicanos manifesta seguir
con interese a política, defraudados polo cambio que
nunca existiu, é moi probábel
que o Partido Revolucionario
Institucional (PRI), sexa o partido máis votado nas eleccións parlamentarias do 5 de
xullo, moi por diante do oficialista Partido Acción Nacio-

CRISE POLÍTICA /CHEQUIA

TRIUNFA A MOCIÓN DE CENSURA CONTRA TOPOLANEK
O primeiro
ministro
checo, Mirek
Topolanek,
perdeu no
parlamento
unha moción de censura presen- Mirek Topolanek.
tada pola
oposición de esquerdas e ve
ameazada a súa continuidade
como xefe do Executivo. Chequia preside até xullo a UE e o
líder opositor, o socialista Jiri
Paroubek, podería permitirlle
a Topolanek manterse no poder ou compartilo cun goberno de “sabios” independentes, encargados de convocar
eleccións anticipadas para o
outono. A crise política que vive o país centroeuropeo ten,
segundo os analistas, dous
polos: a negativa de parte da
sociedade a que os EE UU coloquen no seu territorio o escudo antimísiles e as fortes
críticas contra a reforma da
sanidade.

DAVID W CERNY/REUTERS

25/3/09

AMNISTÍA INTERNACIONAL

AS PENAS DE MORTE
AUMENTARON UN 90 %
O informe anual de Amnistía
Internacional sobre a pena de
morte conclúe que as execucións aumentaron nun 90 por
cento durante o 2008 a respecto do 2007. O 90 por cento das
penas de morte cumpridas
produciuse na China, os EE
UU, Irán, Arabia Saudita e Pakistán. O país con máis execucións segue a ser a China
(8.864 axustizados).
FINANZAS / SUDAMÉRICA

PASO ADIANTE PARA O
BANCO DO SUR

O presidente mexicano, Felipe Calderón, na residencia oficial de Los Pinos, en México DF.
HENRY ROMERO / REUTERS

’’

’’

Opesomexicano
depreciouse un 34%
nos últimos seis meses”

Aumentaodesemprego,
a inflación medra, as
desigualdades agrándanse”

nal (PAN) e a máis de 21 puntos do agretado Partido da Revolución Democrática (PRD),
que perdeu nunhas dubido-

sas eleccións presidenciais resultado dunha campaña dura, agresiva e sucia, da que
nunca se deu reposto. G

O Banco do
Sur contará
con 10.000
millóns de
dólares como investi- Oficina de cambio
mento ini- en Buenos Aires.
cial. A entidade auspiciada por Venezuela e apoiada pola Arxentina e o Brasil no 2007 comezará a operar este ano e estendarase, ademais, a Bolivia, o
Uruguai, Ecuador e Paraguai.
Os obxectivos do Banco do
Sur son servir de alternativa
de financiamento rexional ao
FMI e reequilibrar os investimentos na busca dun desenvolvemento equitativo.G

E. MARCARIAN/REUTERS
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O cadro de persoal de Viza, en folga desde o día 24.O comité de empresa denuncia que esta empresa da automoción, en cuxa planta de Porriño traballan máis de 430 operarios, non cumpre as normas de saúde
laboral e emprega carretilleiros dunha filial, Alymosa, en funcións que
viña desenvolvendo persoal propio. Polo mesmo traballo, Viza págalle
aos operarios cedidos 400 euros menos ao mes.G
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OS SINDICATOS ANTE A CRISE

Xosé Domingo Barros, secretario de Formación e Emprego de UGT-Galicia

‘No resto de Europa hai menos parados porque
a porcentaxe de contratos fixos é maior’
Xurxo González

UGT é a central que maior número de delegados sindicais
integra en Galicia. Desde esa
desafogada posición e sen os
debates internos doutros sindicatos, Xosé Domingo Barros
(Moraña, 1957), secretario de
Formación e Emprego, insiste
en que a estratexia baseada no
diálogo e a concertación social

que a organización vén seguindo nos últimos anos é a
correcta, e avoga por levala ao
estremo antes de promover
mobilizacións masivas contra
a Administración e a patronal.
Nunha das primeiras declaracións tras as eleccións autonómicas, Alberte Núñez Feixóo
indicou que promovería o sector da construción. Vostedes

propoñen, como outros sindicatos, un cambio de modelo
produtivo. Trátase dun pri meiro punto de conflito?
Seguir apostando por modelos
produtivos, en certa medida especulativos, non parece o máis
axeitado. Sempre avogamos
por un modelo industrial que lle
engada valor á economía. Non
obviamos que a construción é

un sector cunha crise terríbel,
que afecta a moitos traballadores, pero está sobrevalorada a
súa influencia no aumento do
paro. Máis do 50%, arredor de
100.000, dos traballadores desempregados pertencen ao sector servizos, como a hostalería,
o comercio ou as xestorías. Ademais, é un sector que contribúe
a que aumente o número de
mulleres desempregadas, o que
nos preocupa moito.
Que sectores se deberían po tenciar para promover o cambio de modelo produtivo?
No Acordo pola Competitividade 2008-11 que asinamos co
goberno saínte, coa patronal e o
resto de sindicatos, e que o señor Núñez Feixóo di que valora
positivamente, estabelécense
os eixos fundamentais. Os máis
importantes serían a revitalización demográfica, a mellora do
capital humano e o impulso á
I+D+i. A industria é un dos sectores que mellor soporta os vaivéns: non é o mesmo traballar
nunha empresa da construción, que mañá pode pechar se
cambian as condicións, que na
fabricación dun barco durante
catro anos encargado polo goberno de Australia. O metal, as
enerxías renovábeis e, no sector
servizos, a formación, son prioritarios.
Pero estase negociando o convenio do metal en Pontevedra
e pode haber conflito...
A patronal do sector, especialmente no caso do naval, péchase en posicións que fan moi
difícil chegar a un acordo. As
condicións do sector, con moitas empresas auxiliares e unha
política de contratación de
xente moza na que priman
cuestións diferentes á profesionalidade ou a cualificación, dificultan o convenio, pero coa
sensatez suficiente e tendo en
conta as condicións actuais do
mercado de traballo, penso
que pode saír adiante. Pensamos que o diálogo social ten
moito que ver cos datos de desemprego non tan malos que

’’

Máisdo50porcento
dos traballadores
desempregados pertencen
ao sector servizos”

’’

Osdatosdoparononsontan
malos en Galicia polo clima
de paz social e diálogo que
promoveu a Consellaría
de Traballo do bipartito”

estamos tendo en Galicia.
Entón a política laboral do bipartito influíu máis que a es trutura económica galega, menos orientada á construción
que a doutras comunidades?
As razóns son múltiples, pero
entendemos que foi fundamental o clima de paz social,
concertación e diálogo que promoveu a Consellaría de Traballo do bipartito. Houbo moitas
medidas e moi continuadas
que provocaron que os nosos
datos do desemprego non sexan tan graves. Outros din que é
porque aquí non se construíu
tanto como en Mallorca, pero
tampouco foi así en Castela e
León ou en Navarra e os seus
datos son moito peores.
Unha administración autonómica como a Xunta ten marxe
de manobra para mitigar os
efectos da crise?
O que máis nos preocupa é o
mantemento da protección social dos traballadores en paro.
As comunidades autónomas
poden ampliala, e así o definimos no diálogo social. Unha
medida é o Salario de Inserción
Laboral (en torno aos 400 euros), que recibiría todo traballador parado que demostre intención de volver traballar e reciba
formación acudindo aos >>>
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ASIMETRÍAS

Manuel Cao

O

LUÍS SÁNCHEZ GALA

>>> servizos de orientación da
Xunta. Outras accións, que en
tempos de bonanza non son
moi populares, están en rela-

ción co incentivo da estabilidade laboral. En Europa hai menos parados porque hai máis
contratos indefinidos, e é máis

difícil despedir. Nós pensamos
que aquí o mercado de traballo
xa é moi flexíbel, cun 30% de traballadores temporais.G

‘O diálogo social non está roto, só o aspecto
referido á negociación colectiva’
O proceso de diálogo social
rompeuse a nivel Estatal. É
imposíbel chegar a un acordo
en Galicia?
Estamos á expectativa, pero
que o PP se comprometese a
manter a Consellería de Traballo é unha nova positiva, porque con outros gobernos anteriores ao bipartito non existía.
E en canto á outra pata da negociación, a patronal?
A súa postura de intransixencia,
sobre todo no que se refire aos
salarios, parece estraña, non
ten que ver co momento que
estamos vivindo. Unha parte
da patronal está convencida de
que os traballadores temos que

’’

Aposturadeintransixencia
da patronal nos salarios
é estraña”

’’

Sóesiximosmínimos
como o 5% de incremento
anual e acordes
coa inflación”
pagar unha situación de crise
que nós non causamos. Isto
non significa que se rompa o

diálogo social, xa que este ten
outros compoñentes ademais
da negociación colectiva, como
é a igualdade entre homes e
mulleres, por exemplo.
Cales son os mínimos irre nunciábeis en c anto á nego ciación colectiva?
Sabemos que hai unha situación de crise, e que moitas pequenas empresas que o están
pasando mal teñen os Acordos de Negociación Colectiva
[de ámbito estatal] como referente. Non esiximos nada que
non sexa razoábel, só mínimos como o 2 por cento de incremento anual e aumentos
acordes coa inflación.G

24 de febreiro, o diario Marca fachendeaba coas vendas de xaneiro segundo as que o xornal vendera
252.359 exemplares; As, 182.710; Sport, 92.503 e Mundo
Deportivo, 77.574. É dicir, practicamente o 72 por cento do
consumo de prensa deportiva en España procede de dous
diarios que compiten en vender noticias arredor do Real
Madrid ao que adican o groso da súa información e portadas. As radios de cobertura estatal emiten case todas
dende Madrid e salvo as dependentes dos entes autonómicos e algúns territorios con oferta privada propia monopolizan a información tamén con asuntos relacionados co
Real Madrid. Esta situación pode estenderse ás televisións
coa novidade da Sexta como axente que tenta rachar co
monopolio da rede mediática madrileña en dura competencia co grupo Prisa-Canal+.
Atendendo á distribución do deporte profesional observamos que unha mínima parte procede da área madrileña
e os datos dos participantes olímpicos e das medallas acadadas indican un claro dominio da periferia, con casos especiais como Catalunya que, de facto, vén representar a
maioría do deporte de competición español coñecido no
exterior. Nos deportes de maior seguimento (fútbol e básquet), case os únicos no que é competitiva a área da capital
de España, confírmase que a periferia segue a dominar
tanto en equipos profesionais como en xogadores de alto
nivel como os que participan nas seleccións. É dicir, os deportistas e os consumidores-clientes do espectáculo son na
súa inmensa maioría da periferia pero os medios escritos e
audiovisuais e as institucións de control (federacións, árbitros, etc) están habitualmente en Madrid.
Un tema controvertido do Estado das Autonomías foi a
creación de medios autonómicos públicos pola perda do
monopolio que na década do 1980 supoñía para os medios
centrais. Agora existe unha oferta informativa abundante,
barata e internacionalizada debido ao progreso técnico e á
globalización pero subsisten mecanismos de control centralista que impiden que os medios autonómicos poidan
ser captados a custo cero no conxunto do Estado pese a
que a mobilidade laboral é cada vez maior e os desprazamentos por turismo e lecer son cada vez máis frecuentes e
xeneralizados.
A asimetría na xestión e organización do deporte en
España pode estenderse ao ámbito da política e da economía. Tamén neste caso existe un alto grao de centralización mediática que determina os asuntos que entran a
formar parte da axenda, modulando as conciencias sobre cáles son os problemas, as posíbeis solucións e o tipo
de estratexias e medidas que implementar. Nestas eleccións comprobouse a importancia dos medios á hora de
influír na axenda e nas preferencias dos votantes e é materia pendente en Galicia o avance na modernización e
autonomía dos medios públicos e privados (a prensa escrita é case a do período franquista) para reducir a diverxencia entre os problemas reais da sociedade e a versión
interesada dos grupos dominantes. G

’’

É materia pendente
en Galicia o avance
na modernización
e autonomía dos medios
públicos e privados”

22-23 deportes.qxd

24/3/09

23:26

Página 2

DEPORTES.22.

ANOSATERRA
26 DE MARZO - 1 DE ABRIL DE 2009

Catro galegos no podio na Copa
de España de piragüismo. Catro
piraguistas galegos subiron ao podio na Copa de España de slalom
disputada en Padrón. Mario Fontán,
en C-1 cadete, revalidou o título que
xa ostentaba, mentres que Hugo
Mariño, Marcos Laxe e Emilio Carrera acadaron a terceira posición nas
súas respectivas probas. Pola súa
parte, o Club Tea Mondariz Balneario ascendeu a cuarta praza na clasificación por equipos.G

O DEPORTE MÁIS TRADICIONAL...

Os reis do río
Setenta e cinco mil galegos teñen
licenza de pesca, aínda que
desapareceron os vellos troiteiros
Antonio Cendán

Malia que a cifra de licenzas de
pesca é moi elocuente, os incondicionais do río son moitos
menos. O número de pescadores en activo non supera os
15.000 na nosa terra, aínda que
ao longo das primeiras xornadas da temporada se vexa unha
cantidade inxente de homes
con cestos ao lombo, botas altas e sombreiros, que recrean,
de xeito posmoderno e sofisticado, ao tradicional troiteiro
que se sabía emprazar perfectamente naquela área do río
onde aparecían os peixes.
Aquel home xa vello, con aparencia de sesentón e bondadoso, era un auténtico experto no
momento de pescar. O mesmo
lle servía unha cana de bambú
que el mesmo se encargara de
facer despois de que medrasen
na cortiña das súa casa, que un
sedela que lanzaba con gran arte ao río. Aos máis áxiles e con
mellor vista até lles chegaba
con mollar as mans na área e
logo meterse na canle fluvial e
sacar un par de troitas coma se
fosen dúas pedras. Pero a figura
dese vello troiteiro é xa historia,
entre outras cousas porque o
número de capturas descendeu máis de dous terzos nos últimos 30 anos.
Aínda que na nosa retina
quedase gravada a figura dese
ancestral pescador, o certo é
que a súa mestría non foi nunca recoñecida e até se encontraba mal vista, xa que era cualificado coma un nugallán ou
un home con pouco afán polo
traballo. “Cazador ou troiteiro
nin boa aira nin bo medeiro”,
lles recriminaban os seus veci-

ños pola súa afección de acudir
ao río, mentres eles se adicaban a outros labores “máis
produtivos”. Ao mesmo tempo
que esmorecía a figura do tradicional troiteiro, apagábase
tamén unha época e un xeito
de comprender a natureza, os
nosos ríos e tamén a nosa fauna piscícola.
O feito de que teoricamente
haxa moitos máis pescadores
non se corresponde necesariamente co incremento de capturas, senón todo o contrario. A
todo isto engádeselle a normativa que se foi xerando no último cuarto de século, que prexudicou notoriamente os tradicionais homes do río. Entre estas regulacións salienta o número de días adicado cada semana, a delimitación dos coutos, os tamaños e tamén a cantidade máxima de pezas que pode capturar cada pescador, feito
este último que lles resulta insólito, xa que mentres algúns pasan unha mañá a beira de calquera canle galega e adícanse a
mirar para os biosbardos, os
máis experimentados son capaces de esgotar o tope asinado
en pouco máis dunha hora.
TROITA ARCO IRIS E PEIXE COMÚN.
Aínda que todas estas especies
pertencen ao grupo dos salmónidos e son as que máis abondan nos nosos ríos, o tradicional salmón está case desaparecido do combate dos pescadores. Mentres con anterioridade
a 1975 a cifra de capturas deste
peixe no río Eo, entre A Pontenova e Ribadeo, podía achegarse aos mil exemplares, agora
cada vez que se pesca un sal-

’’

’’

’’

Que haxa máis
pescadores non se
corresponde co
incremento de capturas”

O tradicional salmón
está case desaparecido
do combate
dos pescadores”

Os novos pescadores
van ben ataviados,
até ser confundidos
con soldados”

món é unha noticia en calquera xornal ou espazo informativo. As causas da súa desaparición achácanse á excesiva contaminación, as masivas capturas, o fracaso das repoboacións
e a presenza de depredadores
acuáticos importados de terceiros países, entre eles os animais que logo se dedican a peletería, o cangrexo americano e
algún que outro peixe exótico
que se adaptou con suma facilidade a friaxe dos ríos do nordeste de Galicia.
Cunqueiro definía a nosa terra coma “o país dos mil ríos”.
O vello fabulista non lle faltaba
razón, xa que el criarase a cabalo de terras rodeadas de ríos e
coutos troiteiros que enlazan a
Mariña luguesa coa Terra Chá.
Alí unen o seu peregrinar o
sempre mítico Masma, moi

preto do couto da Cazolga, en
Celeiro de Mariñaos, ou as
moitas canles que adoptan distintos nomes en función da localidade pola que pasen. Hoxe
en día eses novos pescadores,
moitos dos cales proceden da
Galicia urbana, e que van magnificamente ataviados, até o
punto de ser confundidos con
soldados, xa tampouco lle poden lanzar a súa cana a un reo,
xa que a súa cifra é simbólica.
Non chegan a pescarse máis de
30 na Mariña. Na actualidade
predomina o que se denomina
peixe común, un salmónido
que abonda cada vez menos
nos nosos ríos e a troita arco
iris, esta última é máis frecuente vela nos ríos chairegos, concretamente no Ladra ou o Trimaz, que nas canles que se encontran máis ao norte lugués.

Ao grave problema que supón a contaminación, engádese o divorcio existente entre os
homes que van ao río e a Administración. Os pescadores que
están á beira dos efluvios galegos renegan de todo canto se
decide nos despachos, xa que
case todos os que están nestes
últimos descoñecen o que realmente sucede alí. O refraneiro
volve a impoñerse con contundencia: “a río revolto, ganancia
de pescadores”. E así é. Dificilmente se poden resolver problemas que se arrastran dende
hai máis de 30 anos a golpe de
decreto cando o lexislador non
é que non saiba por onde discorre o río Támoga, o grave é que
non sabe por onde pasa o Miño
e até hai pouco máis dun cuarto
de século ignoraban oficialmente onde nacía.G
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Galicia, primeira potencia estatal de taekwondo. Os taekwondistas galegos acadaron o primeiro
posto na clasificación final do Campionato de España celebrado no
pavillón dos Remedios en Ourense.
Un total de trece deportistas acadaron medallas neste torneo, das cales
cinco foron de ouro, seis de prata, e
dúas de bronce.G

... E O MÁIS EMERXENTE

Borja Golán, deportista

‘Galicia é a primeira potencia de squash de España’
Antonio Cendán

Aínda que apareza pouco nos
medios de comunicación, Borja Golán (Ames, 1983) é un dos
mellores deportistas galegos
do momento. Nun deporte de
práctica incipiente, coma é o
squash, este amiense encóntrase xa entre os 15 mellores do
mundo e encabeza o ránking
estatal de xeito case asoballante. Os seus continuados triunfos fai que sexa un dos poucos
xogadores de squash que podan vivir deste deporte, no que
Galicia é unha das grandes potencias do Estado español.
Porque o squash?
De rapaz practicaba o fútbol
cun grupo de amigos e o mesmo tempo facía squash. Malia
que me encantaba o balón, vin
que no squash había outras
cousas que me motivaban
máis, entre elas as viaxes, ademais de ser un deporte que che
concede máis independencia
persoal. Hoxe en día para min
é xa un xeito de vida, posto que
teño que cumprir moitas aspiracións.
Cales son eses retos?
Teño a ilusión de que o squash
se converta en deporte olímpico en 2016. Coido que, dentro
de sete anos, en Copenhague
podería incluírse no programa
dos Xogos, xa que en Londres
non poderá ser. Pero tamén teño outros obxectivos a curto
prazo que coido que se poden
cumprir, entre eles situarme
entre os dez primeiros do ránking mundial. Agora estou no
posto 14 e penso que non está
mal, pero sempre tes a ilusión
de mellorar e coido que estou
en situación de conseguilo.
O squash é moi sacrificado?
Desde logo. Eu adestro entre
cinco e sete horas diarias. Logo
trato de recuperarme fisicamente entre torneos. Tamén é
preciso habituarse a cambios
horarios en función do punto

do planeta no que xogues e
ademais están todas esas circunstancias propias de calquera deporte, tales como cambiar
de dieta e facer moita ximnasia
para estar ao nivel que esixe cada torneo.

’’

Podesvivirdestedeporte
se estás entre os mellores”

Pódese vivir do squash?
Se estás entre os 50 primeiros
do mundo si, pero hai moita
xente que malvive xogando e
gañando pequenos torneos.
En moitos casos os xogadores
de squash seguen na práctica
activa grazas ao apoio que lles
prestan as súas respectivas federacións.
Cales son os principais problemas deste deporte?
Son moi semellantes a todos
aqueles que esixen unhas condicións especiais. Ademais de
ser preciso promocionalo é tamén necesario montar unha
estrutura do squash, no que
haxa mellores instalacións e se
incremente o número de adestradores e todo aquelo que te-

ña directamente que ver con
esta práctica.
Os medios de comunicación
non lle conceden todo o espazo que merece?
Nos últimos tempos e, especialmente comigo, estanse a
portar ben, pero entendo que é
necesario que se divulgue
máis, que chegue a un maior
número de xente, que salga por
televisión. Nun primeiro momento, nos anos oitenta e comezos dos noventa, o squash
tivo o seu “boom”. Estaba incorporado a moitos ximnasios,
pero a veces isto é porque un
deporte se pon de moda. Hai
que procurar que non decaia e
que as novas xeracións saiban
aprezar a dinámica e a plasticidade que ten, a súa práctica é
moi fermosa, pero tamén é bonito para contemplar.G

‘Aquí hai
unha gran
canteira’
Como está o squash en Galicia?
De España é o lugar onde
está máis forte. Temos unha gran canteira, Pero hai
que seguir traballando
con ela. Aí está Xisela
Aranda ou moitos outros
xogadores que conseguen
importantes éxitos en categorías inferiores. O problema xorde cando a xente se ten que decantar polo estudo ou o deporte. A
medida que te introduces
dentro do squash adícaslle menos horas aos adestramentos e iso fai que
moita xente acabe por
abandonalo. Igualmente
suceda cando comezas a
estudar, cando queres facer unha carreira que tamén é unha das causas de
abandono.
É compatíbel estudar e xogar ao squash?
No meu caso si. De feito
fáltanme algunhas materias para concluír os estudos de Xornalismo, pero logo rematarei. Hai
que animar a xente que
fai deporte a que se esforce para que o poda
compatibilizar cos estudos. É posíbel, aínda que
se cadra che leve algún
tempo máis a carreira.
Tampouco é preciso que
esteas entre os primeiros
a nivel mundial, aínda
que podes estar nun posto digno.G
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Jean-Michel Basquiat, 1984. The Andy Warhol Museum, Pittsburgh.
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EXPOSICIÓN NO GRAND PALAIS

Mao, 1973.

Warhol, o pintor
da vida moderna
Debbie Harry, 1980.

Unha exposición en París presenta a
súa obra no ronsel dos mestres clásicos
Manuel Xestoso [PARÍS]

D

úas series de autorretratos de 1963 e
1986 serven de
punto de partida
para a monumental e ilustrativa
exposición Le Grand Monde

d’Andy Warhol, no Grand Palais de París. Máis de 250 retratos de personaxes do mundo do cinema, da moda, das
finanzas, da política, da jet-set
e da escena artística que conforman ese heteroxéneo universo chamado aquí “gran

mundo”. Aparentemente, a
celebración dun colectivo volúbel, inconstante, superficial, obsesionado unicamente
pola aparencia, pola imaxe,
pola conservación dun poder
do que, sen dúbida, fai unha
impúdica ostentación. A primeira vista, unha simple exhibición de celebridades adiñeiradas deleitándose na licenciosa festa permanente na
que habitan.

O tópico preséntanos Andy
Warhol coma un frívolo, creador dunha arte ao servizo dos
máis ricos, esquecendo que,
precisamente, Andrew Warhola, o fillo de inmigrantes da antiga Checoslovaquia, foi un dos
contadísimos artistas da súa
xeración de orixe humilde. Talvez esteamos diante doutro
prexuízo: o de non saber recoñecer o xeito en que as clases
medias se representan a si

mesmas e o contorno en que
se moven. Pero para quen saiba ver, existen cousas por descubrir nesta mostra que nos
involucran na revisión do estereotipo e nos obrigan a repensar o papel do artista americano das infinitas máscaras. O
gran número de obras e a presenza de imaxes moi pouco
coñecidas a carón das máis características iconas warholianas –a Mona Lisa, Mary- >>>

24-26 cultura apertura.qxd

24/3/09

23:02

Página 3

ANOSATERRA

© 2009 ANDY WARHOL FOUNDATION FOR THE VISUALS ARTS INC. / ADAGP, PARIS

26 DE MARZO - 1 DE ABRIL DE 2009

Ethel Scull 36 times, 1963.
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ollos? Que formato é o máis
axeitado? Que cores elixir para
os fondos e cales para retocar os
riscos que queremos salientar?

PSICOLOXÍA E SOCIOLOXÍA. O retrato

Giorgio Armani, 1981.
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>>> lin Monroe, Liz Taylor…–
permítennos afondar un pouco máis intensamente no proceso creativo dun artista que,
malia a súa presunta simplicidade, continúa a ser, en boa
medida, un enigma. Non
abonda coa reducionista etiqueta pop para explicalo.
Para comezar, esta didáctica
exposición racha coa falsa idea
de que as súas obras son froito
da simplicidade técnica permitida polos modernos medios
de reprodución mecánica da
imaxe. O seu proceso de traballo era puramente pictórico e
amósanos un Warhol pertencente á liña dos grandes retratistas: Tiziano, Hals, Rubens,
Rembrandt… Aínda que o artista partía sempre dunha fotografía polaroid a partir da cal
elaboraba un tampón serigráfico que proporcionaba os trazos
básicos do rostro do personaxe
retratado, as súas obras non
son, como habitualmente se
repite, “serigrafías retocadas”.
A foto só constituía, por así dici-

lo, o bocexo da pintura. Traballaba a tela comezando polos
fondos, superpoñendo capas
de pintura que ían dándolle
forma ao cadro –ollos, beizos,
pelo– para, só nun derradeiro
paso, imprimir a serigrafía en
branco e negro sobre o acrílico.
O desenvolvemento das posibilidades expresivas e estéticas
desta técnica acabaron por
darlle unha seguridade que
propicia que o espectador pase
por alto o seu virtuosismo, dando lugar a equívocos que non
están lonxe das sempre ambiguas intencións do artista.
Obviamente, este proceso
implicaba igualmente toda unha serie de cuestións que nos
encamiñan a unha reflexión sobre a representación da figura
humana na sociedade de consumo, sobre o xénero do retrato
na arte contemporánea. O rostro debe aparecer de fronte, de
perfil ou de tres cuartos? En primeirísimo plano o con aire
arredor? Baleirando a mirada
ou subliñando os trazos dos

debe aspirar a reflectir a psicoloxía e transmitir as paixóns do retratado, e é así que nos sentimos
sobrecollidos polo arteiro papa
Inocencio X de Velázquez. E é
neste sentido onde a mirada
warholiana se nos amosa como
un soberbio alarde de agudeza: a
galería de personaxes presente
no Grand Palais configura unha
auténtica panoplia de caracteres
que demostra a súa perspicacia.
Cando o modelo lle interesa, a
pintura sofre un auténtico proceso de deconstrución da personalidade co fin de precisar exactamente a densidade do personaxe. Os retratos de Ethel Scull,
de Denis Hopper ou do seu amigo e protexido Jean Michel Basquiat son excelentes exemplos.
Cando, pola contra, se trata de
representar unha icona da sociedade de consumo, os trazos
simplifícanse para mostrar unha
imaxe universal composta de
signos distintivos doadamente
recoñecíbeis por todos. Velaí as
imaxes de Marylin, de Jane Fonda, de Marlon Brando.
Igualmente, cando Warhol
realiza retratos por encargo de
personalidades procedentes
do mundo das finanzas ou da
política, o temperamento do
retratado desaparece baixo as
marcas da fortuna, da posición
social, do poder. En moitas

’’

Aexposiciónrachacoafalsa
idea de que as súas obras
son froito da simplicidade
técnica permitida
polos modernos medios
de reprodución”

’’

Candoomodelolleinteresa,
a pintura sofre un auténtico
proceso de deconstrución
da súa personalidade”

’’

Enmoitasocasións,
estes retratos compoñen
un auténtico reflexo
da vacuidade
e do conformismo”

ocasións, estes retratos compoñen un auténtico reflexo da vacuidade e do conformismo
destes persoeiros, que, ás veces, se decataron da trampa e
rexeitaron o cadro acabado

CULTURA.25.

–caso, por exemplo, dos homes
de negocios Samuel LeFrak ou
Valentino Agnelli. Malia ser
Warhol o autor daquela famosa
frase que vaticinaba quince minutos de fama para todos, o resultado desa popularidade é
sempre imprevisíbel. O último
episodio deste xogo de egos
deuse uns días antes de inaugurar a exposición: o retrato de
Yves Saint-Laurent tivo que ser
retirado da exposición porque
o seu compañeiro, Pierre Bergé, pretendía que figurase na
sala dos artistas e non á beira
doutros deseñadores de moda.
Vanitas vanitatis.
Este duplo sistema de caracterización psicolóxica e sociolóxica de Warhol permite
comprender mellor a súa visión da sociedade americana.
O retrato de Jackie Kennedy
composto por imaxes do ano
en que asasinaron ao seu home, o presidente John F. Kennedy, transfórmase así nunha
verdadeira pintura histórica
que mestura o persoal e o conmemorativo. O arrepiante retrato de Nelson Rockefeller remata por aparecérsenos como
unha das máis descarnadas
representacións do poder do
diñeiro na sociedade contemporánea. As sorprendentes
imaxes de Silvester Stallone ou
de Debbie Harry rescatan a
descoñecida fraxilidade das
estrelas do espectáculo…
Cando Baudelaire escribiu o
seu ensaio O pintor da vida moderna, mostraba un artista vítima da terríbel ansiedade provocada pola confusión entre o
progreso material e o espiritual,
pola posibilidade de que xa non
existise nada eterno, de que toda beleza fose fugaz e pasaxeira.
Un artista que persegue a beleza distintiva da modernidade,
consciente, non obstante, da
súa inherente miseria. “Algunhas veces é poeta; máis a miúdo
aproxímase ao moralista ou ao
novelista; o pintor da circunstancia e de todo o que suxire o
eterno”. Nas últimas salas desta
exposición, diante das recreacións da Derradeira cea de Leonardo, das caveiras, da cadeira
eléctrica que se erixe en macabro símbolo de América… non
cabe ignorar o verdadeiro sentido da expresión “vida moderna”: resulta difícil subtraerse ao
sentimento melancólico e elexíaco que insinúan as cicatrices
do tempo inseridas neste conxunto de retratos. Velaí a revelación poética coa que Warhol
nos agasalla.G
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Play-Doc,
na vangarda de México a Teherán
Intimidades de Shakespeare e Víctor Hugo,
da mexicana Yuelene Olaizola, fíxose
co premio á mellor longametraxe
documental da quinta edición do Play-Doc.
Benito Pérez Fernández Manuel e Elisa e Paris#1 compartiron
ex aequo o de mellor produción galega
‘Deixei o pincel
PACO VILABARROS

porque buscaba
autenticidade’
M.B.

M.B.

Até o 27 de marzo permanece
aberta na Casa do Libro de Vigo
a mostra O son das sombras,
que exhibe a obra realizada por
Benito Pérez Fernández entre o
2007 e o 2008.
Ten realizado ilustración para
libros pero esta é a súa primeira
exposición individual. Como a
afrontou?
A raíz de ilustrar a reedición do
libro de Antonio García Teixeiro
Parolando coa vixencia, xurdiume a necesidade de pintar. Comecei a traballar inicialmente
dun xeito pouco sistemático
que co tempo se converteu
nunha práctica cotiá. Artellei
unha obra cunha liña fronteiriza, ao borde da abstracción,
marcada tamén polo simbolismo. A exposición xoga no título
coa idea do escuro e das figuras
que xorden desa escuridade.
Nestes cadros explora ademais
a xeometría.
Algún crítico comentou que o
simbolismo a través de certa xeometría non está moi traballado.
Así que foi para min unha sorpresa saber que estaba creando
algo con certa orixinalidade.
Cambiou ademais o pincel pola
espátula.
Deixei o pincel porque me sentía limitado. Buscaba unha pintura con máis autenticidade,
sen a finura do pincel. Ao empregar a espátula decateime de
que con ela conseguía o que
quería transmitir.
Como comezou na pintura?
Sempre tiven contacto como
afeccionado. Incluso editei o libro Espellos na noite con acuarelas e poemas. Pero non foi até
hai pouco que me xurdiu a necesidade tardía, porque xa teño
56 anos, de pintar diariamente.
Cales serían os seus referentes?
Interésame a forza expresiva de
Barceló, a pintura impactante
de Eduardo Naranjo e o lirismo
pictórico de Xulio García Rivas.G

O pasado 22 de marzo baixouse
o pano da quinta edición do
Festival Internacional de Documentais de Tui, unha cita xa
consolidada no calendario de
festivais peninsulares no eido
do documental. Desta vez, proxectáronse máis dunha trintena de filmes, nunha edición na
que o documental galego gozou dunha presenza destacada
e na que Bodgan Dziworski e
Audrius Stonys foron os directores convidados.
O xurado, integrado por Georgi Lazarevski, Jiska Rickels, José Luís Losa, M. Martí Freixas e
Constance de Corbière, seleccionou como mellor longametraxe documental Intimidades
de Shakespeare e Víctor Hugo,
da mexicana Yuelene Olaizola.
A directora emprega como fío
condutor a casa de hóspedes da
esquina de Shakespeare e Víctor Hugo, na Cidade de México,
para afondar nos segredos da
personalidade da dona e dun
dos seus inquilinos.
O xurado valorou da directora “saber crear unha atmosfera
e dosificala con diversidade de
recursos técnicos e narrativos”
así como “a súa destreza para
construír un clima de suspense
e desvelar a intimidade dun
personaxe entre luces e som-

bras”. O premio ten unha dotación de 5.000 euros e unha pequena escultura realizada polo
artista tudense Juan Vázquez.
Nesta categoría, o xurado outorgou unha mención especial
ao filme Amores cegos, do eslovaco Juraj Lehotsky “pola sensibilidade do director no seu
achegamento a un xeito diferente de ver o mundo”.
IMAXE REAL E ANIMACIÓN EN C Y ANOSIS.
Na sección de curtametraxes
outorgóuselle o galardón a Cyanosis, da iraniana Rokhsareh
Ghaemmagami pola “gran pericia na fusión da animación
dentro dun documental e polo
seu xeito de transmitir unha
tensión latente nun ámbito social”. A directora retrata a peripecia vital de Jamshid Aminfar,
un artista obrigado a pintar nas
rúas de Teherán sorteando os
constantes acosos e interrupcións de autoridades e curiosos.
Algunhas das obras deste artista
exhibíronse durante os días do
festival, dentro das actividades
paralelas coas que a organización pretende estender o cine
máis alá da pantalla.
No referido a mellor produción galega compartiron premio o documental dirixido por
Manuel Fernández-Valdés Ma-

Anxo Garcia, Oliver Laxe, Víctor Coyote e Xoel Méndez [desde a esquerda], os directores galegos de coloquio.
C. CARBALLO

A directora Rokhsareh Ghaemmagami recolle o premio á mellor curtametraxe
documental.
RUTH BELTRÁN

’’

O xurado destacou da obra
de Oliver Laxe “a coraxe da
súa interpretación da
linguaxe cinematográfica”

nuel e Elisa e Paris#1, de Oliver
Laxe. Da primeira, unha fita sobre as fazañas cotiás dun matrimonio do Rosal, o xurado des-

tacou “a liberdade creativa, nada habitual nunha ópera prima”, mentres que na de Oliver
Laxe, que xira ao redor de lugares e sentimentos, subliñou “a
coraxe da súa interpretación da
linguaxe cinematográfica”.
Os premios entregáronse no
teatro da Área Panorámica de
Tui no marco da gala de clausura desta quinta edición, na que
tamén actuou a vocalista Uxía
Senlle, nun concerto no que interpretou en directo temas do
seu último traballo sobre ima-

Independente e con personalidade
Hai cinco anos, o Play-Doc
irrompeu con forza no calendario galego de festivais cinematográficos.
Neste tempo tense convertido nunha cita clave dentro
do xénero e conseguiu que o
tópico de “abrir unha fiestra a
actualidade do documental”
se convertese en realidade, tomándolle cada edición o pulso

ás técnicas, linguaxes e propostas máis contemporáneas.
En anos pasados coqueteou
co documental de animación,
cando non acababa de convencer aos puristas do xénero
(agora ninguén se sorprende
que Un valse con Blashir estea
nas carteleiras).
Neste tempo, o público
avalou e reafirmou a súa fór-

mula artellada sobre tres piares. En primeiro lugar, aposta
por un xénero libre á vez que
comprometido que non atopa
espazos de exhibición e que se
formula como expoñente do
audiovisual independente actual. Propón unha escolma reducida de traballos pero con
moita personalidade. E, por
último, fomenta o contacto di-

recto entre público e pantalla.
Ademais, sen caer en actitudes paternalistas, aposta polo cine galego, demostrando
que o documental feito aquí
vive un dos seus mellores momentos, con propostas heteroxéneas e variadas que se
achegan á realidade dende
unha perspectiva persoal e
madura.G
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O Ano Internacional da Astronomía
proponnos un experimento:

Este xoves, as entidades que organizan este
Ano Internacional da Astronomía propoñen
unha divertida experiencia, á que xa se apuntaron case mil centros de todo o estado.
Non imos medir a terra cunha cinta métrica xigante, pero sí con instrumentos tan sinxelos
coma un pau recto, un reloxo, e algún elemento
máis dos que temos a man por casa.

O experimento lembra a medición que fixo Eratóstenes, hai máis de dous mil anos. Observando as distintas sombras que deixaba unha
vara, deduxo que a Terra era redonda, e calculou o seu perímetro case con total exactitude.
A xornada proposta para este xoves 26 de
marzo é un homenaxe a aquel sabio, unha maneira de achegarse á ciencia, e de por en común

as observacións de moitos alumnos, baixo as
indicacións dos e das docentes.
Se o teu centro non se apuntou, na seguinte páxina podes ver unha idea xeral de cómo será
este experimento.
Ao mellor se che ocorre repetilo calquera día,
coa axuda das túas ou os teus amigos, convertidos en científicos por un momento...
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Eratóstenes foi un sabio, director da famosa biblioteca
de Alexandría, que pasou á
historia pola súa medición
do radio e perímetro da Terra, intuindo que esta era
redonda e non plana, como
daquela (250 antes de
Cristo) se cría.
Eratóstenes observou que no equinoccio de verán, o sol
non producía sombra sobre unha vara na cidade de
Sienna, pero en Alexandría, a moitos kilómetros, o pau
(ou gnomon, en grego) daba unha sombra de certa lonxitude. De aí deduciu que a superficie da terra se ía curvando. Calculou o ángulo en cada cidade, e mediu a distancia entre elas. Se a terra era circular, ese cálculo debía
darlle o seu radio e perímetro real, que el cifrou en
40.000 km (medidos en estadios), moi semellante ao
que hoxe coñecemos, con medios moito máis precisos.

Para levar a termo esta medición, sempre baixo a direción dos profesores, só
compre ter un pau recto, ou gnomon,
para o que pode valer un simple recolledor; un papel de envolver para apuntar
no chan; outros elementos que ves no
debuxo, e un lugar chan donde efectuar
a operación.
Comezarase 1 hora ou hora e media

antes do meiodía solar, e rematarase o
mesmo tempo despóis.
Iranse anotando cun punto as alturas
que vai acadando a sombra do gnomon,
e apuntando a hora, mirando o mesmo
reloxo. Farase así cada 5 ou 10 minutos.
Con estas marcas irase definindo unha
traxectoria de puntos, que logo uniremos.

Esa liña danos a altura mínima da sombra nese período medido. A altura do
pau, dividida por esa sombra mínima,
daranos a altura do sol nese intre.
Este é un dos datos que os organizadores
pedirán aos centros colaboradores, para
tomar as súas medicións globais.
Este e outros experimentos e cálculos
podedes velos moi ben explicados na
web: http://astronomia2009.es/

Actividades en museos d’A Coruña
Os museos científicos d’A Coruña, unha cidade moi ben dotada
neste campo, van adicar unha especial atención ás actividades
xeradas por este Ano Internacional, destinado a popularizar a
Astronomía e a facernos virar a vista de novo cara o ceo (un espectáculo único e... gratis!, o que non está mal nestes tempos
que corren, ou en calquera outros).

- Día da Ciencia na Rúa. Actividades de astronomía e maratón
de sesións de planetario no Día da Ciencia na Rúa. Celebrase o
9 de maio.
- Guía do Ceo. Distribución gratuíta, até esgotar os exemplares,
desta guía que recolle, entre outras cousas, algúns consellos para
iniciarse na observación do firmamento, a orientación, as ferramentas a empregar, así como mapas
do ceo mes a mes. Editada polo
Concello de Cultura do Concello
da Coruña.

En breve poderemos participar nestas actividades:
- 100 horas de astronomía. Outra actividade en común do
Ano da Astronomía, con unha xornada de observación de
manchas solares e a Lúa, e observación astronómica na Praza
de María Pita (igualmente noutras cidades galegas). Será do 2
ao 5 de abril.
- Evolución. A primeira produción do novo Planetario da Casa
das Ciencias en colaboración cos planetarios de Pamplona e o
Museo das Ciencias de Castilla-La Mancha. Estrea no Planetario
da Casa das Ciencias o 24 de abril.

Ao ter estas alturas
marcadas, desde o
punto donde estaba o
pau, e co compas de
cordel, trazaremos
unha circunferencia
que toque dous puntos
desa traxectoria. Desde
estes puntos trazamos
unha bisectriz que pase
polo punto do pau ou
gnomon.

Esta guía, editada en galego e gratuíta
(até que se esgote), contén mapas do
ceo mes a mes, e outras útiles informacións para iniciarse na Astronomía.

No segundo semestre haberá
máis exposicións, conferencias
e xornadas, das que vos daremos conta, así como as que se
produzan noutras cidades e vilas galegas.
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PAIXÓN
POLA LECTURA
Antonio García Teixeiro

da lectura
non todo é
responsabilidade do
profesorado”

Neste barullo de letras están ocultos sete nomes de
pintores famosos. A descubrilos!

Roles preestablecidos
Azul e rosa.
Autor: Ana Pillado Vega
Editorial: A Nosa Terra. Col. Lila Lilaina

A editorial A Nosa Terra vén de sacar do
prelo baixo a autoría da ilustradora Ana
Pillado Vega, unha nova colección chamadaLila Lilaina coa que, de seguro, os
máis pequechos da casa van gozar.
Son, polo de agora, tres álbums ilustrados cuxos títulos suxestivos Carlota e o
Príncipe azul, Roi quere ser mamáe Azul
e rosa convidan á súa lectura. Trátase
de tres historias que rachan cos esteorotipos sexistas na temática referida ás
cores, aos xoguetes ou mesmo aos ro-

Solucións aos
pasatempos:

les que os adultos, ás veces, preestablecemos por condicionamentos sociais e educacionais,
pero que os protagonistas destes contos, todos eles nenos,
botan abaixo seguindo o criterio da naturalidade característica desta idade onde o importante é pasalo ben compartindo xogos
e experiencias. A través dunhas ilustracións coloristas que enchen toda a páxina empregando cores vivas, intensas
para reflectir as emocións dos momentos vividos tanto nas relacións familiares coma cos amigos, créanse uns espazos totalmente recoñecidos polos

novos lectores
que se convertirán en partícipes
activos, non só
pola dobre lectura, senón tamén, porque ao
final de cada libro teñen actividades para recrear o vivido. O emprego da técnica da colaxe,
mesturando formas, tonalidades e diferentes texturas xunto cunha linguaxe
sinxela, pero expresiva, facilita a comprensión por parte do público infantil.G
Alba Piñeiro

O camiño é o da letra D

’’

Nofomento

Por donde terá que ir o coello para chegar
á súa merenda favorita?

Laberinto:

oñezo alguén que é licenciado en Filoloxía
Galega e fixo, ademais, Maxisterio. Ese alguén quere
que lle chamen mestre. Para
el, esta palabra está chea de
connotacións especiais e critica a desvalorización da
mesma nunha sociedade
que semella ter perdido o
rumbo. Este home respira
sensibilidade e bo gusto por
todas partes. Ama fondamente a lectura e esfórzase
para que os seus alumnos lean. É das persoas que len e
non o ocultan. El procura facer moi visible a súa paixón
polos libros. Pensa que, deste xeito, algo lles vai quedar
na retina aos escolares e quizais consiga provocarlles a
curiosidade pola letra impresa. Opina, tamén, que hai
demasiados docentes que
din preocuparse pola lectura
da rapazada, pero que eles a
practican moi pouco. Está
convencido da dificultade
de crear un hábito lector nos
demais se non se estima a
nivel persoal. Non lle gustan
eses compañeiros que se
acollen a fórmulas estereotipadas de promoción lectora
e quedan aí simplemente.
Sabe ben que neste asunto
non todo é responsabilidade
do profesorado – pensa no
compromiso dos pais, por
exemplo–, pero é consciente
de que o que ocorra na escola vai marcar bastante a sorte
dun lector. Por iso intenta
estar ao día. Agora acaba de
descubrir o libro de BlancaAna Roig, A LIX galega no século XXI. Seis chaves para
entendela mellor (Amigos
del Libro) e mergúllase nel .
O meu amigo,lembrando
aquela fermosa carta de Xoán Farias de homenaxe os
mestres e mestras, “non
quere tocar os nenos coas
mans frías”. Respéctaos demasiado. G

Barullo de letras:

C

31 cultura.qxd

25/3/09

00:54

Página 1

ANOSATERRA
26 DE MARZO - 1 DE ABRIL DE 2009

CULTURA.31.

Primavera Piñeiriana
A Academia dedícalle o Día das Letras
a unha das figuras clave do galeguismo
interior durante a ditadura. Ramón Piñeiro,
primeiro Presidente do Consello
da Cultura e fundador da Editorial Galaxia,
é o protagonista de numerosos actos
e dun bo número de ensaios e edicións
de obra propia
Lara Rozados

O punto de partida para a estación das Letras están a ser as
xornadas organizadas pola
Fundación Carlos Casares co título “Ramón Piñeiro na Galicia
do século XX”, entre o 23 e o 26
de marzo, no auditorio da Deputación de Lugo. O evento
abrangue múltiples perspectivas sobre a actividade e o pensamento de Piñeiro: Miguel Barros, que presentou recentemente a súa tese doutoral sobre
o homenaxeado, falou sobre a
relación do autor co galeguismo, mentres que o catedrático de Historia contemporánea
Xusto Beramendi abordou a
súa figura en relación co nacionalismo galego. Tamén Antón
Baamonde interveu sobre a relación entre Piñeiro e a política.
En canto ao seu pensamento
filosófico, abordárono o escritor
Carlos Fernández, estudando a
saudade como metáfora, e o teólogo Andrés Torres Queiruga.
Tratouse tamén o Piñeiro editor, figura que acometeu o actual director xeral de Galaxia,
Víctor F. Freixanes. O catedrático de Ciencias Políticas Ramón Máiz centrouse no seu
concepto de cultura, e o catedrático de Teoría da Literatura e
Literatura Comparada Darío
Villanueva, nas súas ideas literarias. O profesor Henrique Monteagudo afondou na relación de
Piñeiro coa lingua, e o avogado

Pastor Rodríguez e con prólogo
de Andrés Torres Queiruga,
amais de actividades diversas
para o alumnado de secundaria,
está a piques de saír do prelo.
Tamén Galaxia, que xa contaba entre as súas publicacións
con Cartas a un mozo galego (a
súa correspondencia con X.L.
Aullé), Da miña acordanza. Memorias, en edición de Carlos
Casares, e Un epistolario de Ramón Piñeiro, en edición de
Francisco Fernández del Riego,
presentará agora como novidade o epistolario de Ramón Piñeiro con Basilio Losada (entre
1961 e 1984) e un estudo de Xesús Alonso Montero. Contamos
xa cunha achega de carácter divulgativo, que inclúe tanto
unha biografía do autor como
unha selección dos seus textos:
Vida e obra de Ramón Piñeiro,
de Beatriz García Turnes, recolle a súa importante actividade
epistolar, a súa concepción do
papel da lingua na sociedade,
os ensaios sobre a saudade e a
función da literatura como expresión da cultura dun pobo...

e escritor Xosé Luís Franco
Grande situouse nos “anos escuros” e no labor do editor e autor neste contexto. Tamén o expresidente da Xunta, Xerardo
Fernández Albor, cunha conferencia titulada “O Ramón Piñeiro que eu coñecín”, achegouse á faceta máis persoal e
próxima de Piñeiro.
ENSAIOS E ESTUDOS. Un dos traballos máis destacados no campo
da investigación é o de Miguel
Barros. Nel aborda a contribución política de Piñeiro á construción da autonomía galega
dende o galeguismo que se reconfigura despois de 1945. O estudo, orixinado nunha tese de
preto de mil páxinas, recupera
textos, documentos inéditos e
publicados do autor de Láncara,
cos que o autor quere “situar a
obra do filósofo no contorno da
construción da resistencia galeguista, deitando unha nova
ollada sobre o nacionalismo
despois da experiencia da Segunda República”. A obra de Barros será publicada por Galaxia,
na súa colección de Ensaio, co
título provisional de Ramón Piñeiro, o Partido Galeguista e o
revisionismo nacionalista.
O propio Miguel Barros é autor dun texto divulgativo que A
Nosa Terra publicará na colección Esencias.
Por outra banda, Ramón Piñeiro e a estratexia do gale-

Ramón Piñeiro en 1941.

guismo (1939-1982), de Xosé
Ramón Rodríguez Polo (Xerais)
aborda a estratexia galeguista
encamiñada a “preparar a sociedade para o escenario da
restauración da democracia”.
O libro explica como este sector
do galeguismo acometeu a actividade pública no ámbito cultural, “porque entendían que a
cultura era o factor clave tanto
da conciencia identitaria coma
da mesma existencia de Galicia
como pobo. O seu obxectivo
era evitar que o sentimento galego fose instrumentalizado
por ningún partido político,
para permitir que todos os galegos, á marxe da súas posi-

A súa voz en tertulias e conferencias
A mediados do mes de marzo
puidemos escoitar as reflexións de Ramón Piñeiro na
súa propia voz, da man da
sección PodSons, o podcast
do Arquivo Sonoro de Galicia,
do Consello da Cultura: trátase de dez documentos sonoros con fragmentos de entrevistas, programas radiofó-

nicos e intervencións parlamentarias, que poden ser reproducidas e descargadas
dende www.consellodacultura.org, con licenza Creative
Commons 3.0: dende unha
tertulia sobre as fundacións
no café coruñés Copacabana
até unha conferencia sobre o
galeguismo no Liceo Ouren-

sán no 76, ou outra no Hotel
Araguaney en Compostela, xa
no 88. Escoitarémolo tamén
participar no debate da Lei de
Normalización Lingüística,
no Parlamento, o 15 de xuño
do 83, ou falar sobre os trinta
anos de Galaxia n´O espello,
un programa de Radio Popular de Ferrol.G

cións ideolóxicas, puidesen
sentirse plenamente integrados”. Está nas librarías dende finais de febreiro.
Non ha faltar o Dicionario
que a editorial Tres C Tres edita
cada ano dedicado ao autor ou
autora das Letras: o Dicionario
Ramón Piñeiro, un estudo biobibliográfico da autoría de Xoán

RECUPERACIÓN DA SÚA OBRA. Reedítanse tamén as obras do propio
Piñeiro. Velaí o ensaio Filosofía
da saudade, que chega da man
de Galaxia. Súmase a dous títulos que abrían xa o ano pasado
a Biblioteca Ramón Piñeiro,
coidadas edicións con portadas
de Leopoldo Nóvoa: Olladas no
futuro e o seu discurso de ingreso na RAG, A linguaxe e as
linguas, pronunciado o 25 de
novembro de 1967, e onde
aborda a relación da lingua coa
identidade colectiva.
Amais, publicarase unha escolma de textos inéditos, co título Apuntamentos, e o libro de
artigos Cultura Galega e conciencia nacional, reunidos polo
profesor Henrique Monteagudo. A última compilación
que sairá do prelo da editorial
fundada por Piñeiro serán os
Informes políticos, escritos nos
primeiros anos da posguerra,
en edición de Miguel Barros.
Galaxia publicará tamén, entre os seus libros singulares e
fóra de colección, unha edición
de Galicia que complementa as
palabras de Piñeiro (“Galicia,
un país da Europa húmida, encrucillada atlántica entre o
norte e o sur do continente”)
coa fotografía de Vítor Vaqueiro, en edición trilingüe, galego-castelán-inglés.G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Memoria de cidades sen luz. I. López Silva. Galaxia.
 Do que estou a falar... Haruki Murakami. Galaxia.
 O xardín das pedras flotantes. M. Lourenzo. Xerais.
 A clase. François Bégaudeau. Xerais.
 Mondo e outras historias. J.M.G. Le Clezio.Xerais.

EMPEZARON

NON FICCIÓN ¬
 Curuxás. Carlos Parrado. A Nosa Terra.
 A corpo aberto. Manuel Rivas. Xerais.
 Historia de Ourense. Marcos Valcárcel. Xerais.
 Un país a medio facer. Fran Alonso. Xerais.
 Reconquista. Vigo en armas. Eduardo Rolland. Xerais.

Marta Dacosta

D

icía Manuel Rodrigues Lapa que “numa simples palavra se pode resumir todo o universo”. Empregar como lema
“empezamos” envíalle ao receptor a mensaxe de que quen así se
presenta aparece ante nós por
primeira vez, que non ten traxectoria anterior. Ao tempo vén dicir que aínda nada foi feito, que
todo está pendente e que ten a
capacidade de realizalo. Mais hai
outro aspecto importante, a ambigüidade idiomática, de maneira que quen o emite non precisa
tomar posición, será o receptor
quen decida se recibe a mensaxe
en galego ou en español. Palabras comúns para quedar ben
con todos os posíbeis votantes.
Non era pouca cousa nunha
campaña que se iniciara xa en
xuño de 2007, cando o partido
que nos gobernará comezou a
repetir unha e outra vez que non
estaba de acordo co Decreto do
galego no ensino e que non
aceptaba imposicións. Dicíao o
seu portavoz, Alberto Núñez Feixóo, quen, no seu día, en setembro de 2004, votara a favor do
Plan Xeral de Normalización
que é onde se recolle cantas materias se deben impartir en galego, exactamente as mesmas que
figuran no Decreto. Entre o plan
xeral e o decreto non hai ningunha diferenza, para alén de cal era
o partido no goberno. Xa antes
da campaña o candidato empezou a dicir que derrogaría o decreto, e despois de gañadas as
eleccións, seguiu dicindo o mesmo. Así que si, empezaron atacando a lingua, ou sexa, atacando a nosa identidade. E para iso
seguen ocultando cal é a realidade lingüística do noso país, cegos
ante os datos alarmantes do Mapa Sociolingüístico que nos dá
unha clara mostra da situación,
porque o idioma que non goza
dos mesmos dereitos e que por
iso está en retroceso e en perigo
segue sendo o noso, o galego. 

’’

Entreoplanxeral
e o decreto non hai
ningunha
diferenza”

crítica

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

NARRATIVA.

Novela histórica
moi consistente
Monbars o Exterminador
Autor: Hixinio Puentes.
Edita: Xerais

Unha boa novela adoita ser doadamente identificábel. Comunmente, a un lector experiente abóndalle con ler as primeiras páxinas para sentir o
ulido característico das historias que convidan a continuar a
lectura. Logo
aínda queda
comprobar se a
novela responde realmente a
ese convite, co
risco de, se non
responde como debera, ficar mal parada na
opinión do lector. Certamente,
unha novela é unha natureza
sempre moito máis arborada,
porén de pouco máis tempo e
armas dispón o lector á hora de
seleccionar unha lectura e, como aínda hai quen escribe libros e quen os le, temos que
colixir que a estratexia funciona. Nesta altura, o crítico confesa ignorar cantos lectores se
guiarán polo que el e os seus
colegas digan. E afirma non
querer sabelo. E felicítase por
todos aqueles que, á marxe do
que a crítica diga, manteñen
con vida algo tan precioso como é a literatura. E ten a ben
deixar esta opinión escrita por
se algún lector necesita razóns
complementarias á hora de seleccionar Monbars o exterminador como a súa lectura.
O actual Premio Eixo Atlántico é unha desas novelas que rapidamente instalan o lector
nunha atmosfera de misterio.
Práctica que a adoita ser moi
frecuente nas novelas de Hixinio Puentes, que non é moi
grande (O bandido Casanova,
2000; Aguillóns de Ortegal,
2005) mais si o suficiente como
para deixar na lembranza do

Hixinio Puentes.

lector esa impresión. No caso ansia de liberdade, de liberación
concreto que nos ocupa, a tra- do xugo feudalista medieval que
ma deslócase, pois acontece fó- aniquilaba os valores de liberdara da Galiza, nun interregno en- de individual. Do que se deriva,
tre Francia e Inglaterra ou nas loxicamente, un novo concepto
illas caribeñas que servían de de xustiza. Todo isto no marco
base aos piratas, tamén outro das guerras de relixión (La Motinterregno.
te/Monbars profesa o credo huA historia cóntanola o Corvo, gonote), a relixión, esa monarun rapaz que entra ao servizo de quía de expresión piramidal
Gullome La Motte, quen aos medievalizante. Todo isto no
poucos irá desvelando a súa vi- tempo das monarquías absoluda, unha vida repleta de rebeldía tas, que tan pouco se desemee ansia de liberdade mais tamén llan das monarquías relixiosas.
de violencia. Cronoloxicamente
A novela de Hixinio Puente,
sitúase polos mediados dos onde se len momentos realanos mil e seiscentos,
mente espectaculares
no remate do dominio
nos que o antedito se
deocentrista, precisapon de manifesto,
Novela
mente en tempos de
asenta sobre unhas
histórica,non personaxes rexamente
reinvindicación do protagonismo humano no simple novela configuradas, que saseu destino. Algo que de piratas,
ben ser sutís e contunesta historia moi ben na que pon
dentes á vez, que preexemplariza, pois o fei- de manifesto cisan marcar inequito de desenvolverse en un amplo
vocamente o territorio
interregnos, serve de coñecemento das ideas mais tamén
escenario ideal a esta do tempo
procuran saber vivir
proposta e fai que sexa que se relata” en harmonía. E para
vista/lida con total naacadar ese nivel na
turalidade e sen chisca
configuración das perde forzamento. E tasonaxes é imprescinmén porque o autor sabe mo díbel un milimétrico coñeceben seleccionar aspectos deriva- mento do tempo, psicoloxía e
dos dese confronto, de lóxica cultura do momento, de xeito
aplicación na vida real e lonxe do que a historia non fique coas
mundo das teorías por moito raíces no ar, como unha histoque pertenza a elas como encar- ria de piratas máis, e pase a ser
nación súa que é. Por exemplo a considerada na dimensión

’’

dunha novela histórica moi lograda. Certamente, non todas a
personaxes atinxen o mesmo
grao de rexa configuración, caso de Blandine, por exemplo,
mais trátase de personaxes secundarias e hai que ter en conta que o raseiro das demais ficou moi alto.
Novela histórica, non simple novela de piratas, na que
pon de manifesto un amplo coñecemento do tempo que se
relata, e particularmente do
mundo e ambiente mariñeiro.
Haberá lectores para os cales o
narrador se perda en detalles e
minucias, mesmo quen se pregunte se ese narrador está ben
xustificado. Da xustificación do
narrador diremos que, como
mínimo, mal non está. E da minuciosidade… si, é certo que
iso ralentiza o desenvolvemento da trama sobre todo se comparamos esta novela con outras de piratas, porén (e na
mesma novela se constata isto,
no xuízo a Monbars, que tamén é xuízo á novela) si son aspectos moi importantes á hora
de crear ambiente, á hora de reflectir unha mentalidade, á hora de recrear esa psicoloxía do
novo home, e, por se iso non
abondase, un non ten máis que
comparar a fidelidade e grao de
consecución na recreación da
época… porque á carón da historia de Monbars/La Motte e
tanto como esa historia, o ambiente vai ficar prendido na nosa memoria. Cando nos falen
de historias de piratas lembraremos a novela de Hixinio
Puentes e non outras.
Xa para remate, fica un outro
aspecto a comentar, relativo á
construción da personalidade,
tema tan dos nosos días e que
sinalamos recentemente en
moitas novelas. Aspecto temático que se atopa na vacilación
ou dualidade Monbars/La
Motte. Até que punto é importante o nome na construción
dunha identidade? Pode unha
mesma identidade humana ser
coñecida con dous nomes? A
novela non ofrece resposta,
mais logo de lela ninguén ficará,
se as tiña, con dúbidas.
Xosé M. Eyré
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Tres libros galegos no catálogo máis importante de literatura xuvenil e
infantil.Fixéronse públicos os White Ravens, a lista de 250 libros de todo o
mundo que serán expostos na Feira do Libro Infantil de Boloña (do 23 ao 26 de
marzo), que, dende 1996, selecciona a Internationale jugendbibliothek de Múnic. Trátase do Premio Fundación Caixa Galicia de Literatura Xuvenil do ano pasado (A cabeza da Medusa,de Marilar Aleixandre), na colección "Fóra de Xogo"
de Xerais; de Fume, de Antom Fortes e Joanna Concejo, editado por Oqo; e d'O
prodixio dos zapatos de cristal,un dos libros cos que a editorial Galaxia inaugurou a colección "Árbore Musicontos", adaptación d'A Cinsentade Charles Perrault realizada por Xosé Antonio Neira Cruz ilustrada por Rodrigo Chao.

ENSAIO.

Correr cansa
Do que estou a falar
cando falo de correr
Autor: Haruki Murakami.
Tradución: Mona Imai e Gabriel Álvarez Martínez.
Edita: Galaxia.

Haruki Murakami comezou a
escribir novelas aos trinta anos.
Na mesma altura comezou a
correr maratóns. Existe algunha relación directa entre ambos os dous feitos? Esa é a
cuestión que se
pretende dilucidar nesta pequena memoir,
na que se nos relata a súa traxectoria como corredor –primeiro afeccionado, logo experto, mesmo un chisco profesional– co obxectivo de visualizar
os vencellos que se estabelecen
entre as dúas actividades.
En liñas xerais, podemos deducir que correr posúe para
Murakami unha dimensión
moral, transcendental, que reborda a condición de hobby
para se converter nun dos eixos
da súa creatividade. O inicio
das súas carreiras coincide coa
formulación dunha serie de interrogantes vitais –que quero
facer da miña vida, que clase de
persoa quero ser, como me pode axudar o exercicio físico a
acadar os meus obxectivos–
que semella prolongarse no
tempo, de tal xeito que correr
acaba por significar unha especie de exercicio de meditación.
O vínculo co oficio de escribir
estabelécese de dúas maneiras:
por unha banda, o autor confesa que escribir o enfronta cos
seus demos persoais tan intensamente que manterse en óptimas condicións de saúde resulta unha necesidade inescusábel para resistir o desafío; por
outra banda, o exercicio físico

Haruki Murakami en Santiago a semana pasada.

JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

asóciase cunha certa mística renta ser moito máis sinxelo
que inclúe a adopción dun esti- do que o autor pretende, xa
lo de vida espartano, dietas ri- que a principal conclusión á
gorosas, horarios inflexíbeis e, que chega é que para ser escrien xeral, unha disciplina case tor precísanse talento, conclaustral dentro da cal o acto centración e persistencia. É dicreativo se erixe en centro da cir, o mesmo que para ser xoexistencia.
gador de xadrez, escultor ou
Mais a pesar do debuxo zapateiro. A impresión xeral
destes lazos, a preque se desprende da
gunta suxerida no tílectura deste libro é a
tulo do libro non acade que Murakami poba de ser contestada Aspasaxes
súe unha confianza
dun xeito directo en interesantes
indestrutíbel no poningún momento. mestúranse
der de sedución do teApúntanse elementos con outras
ma, de que nin sequeque nos permiten in- anódinas e
ra se pregunta se lle
tuír unha filosofía viinteresará ao lector.
irrelevantes
tal, anécdotas que
Daquela, o seu acheque
proporcionan pistas
gamento é puramensobre cal é o funda- transforman te alusivo, sen afondar
mento dunha entrega a lectura nun demasiado nas súas
tan severa ao exercicio soporífero
razóns.
Do que estou a falar
físico (algúns aspectos exercicio de
dos adestramentos boa vontade” cando falo de correr é
unha mestura de audescritos conteñen
tobiografía, diario de
extremos que roldan o
adestramentos e refleautocastigo), comentarios que ilustran sobre o sen- xión sobre o acto de correr e
tido último do obsesivo mer- esa indecisión xenérica provogullamento nunha soidade ca que a estrutura do relato seque propicie a creatividade. xa absolutamente inexistente.
Pero, en realidade, todo apa- Dá a sensación de que as cou-

’’

sas se van contando segundo
se lle van ocorrendo ao narrador, sen ningún plan previo e
sen ningún obxectivo, como se
unha simple exposición esfiañada abondase para transmitir unha idea. Un escritor como Murakami debe saber que
a eficacia narrativa pasa por
distinguir entre o que é significante e o que non o é. Mais
neste libro –quizais pola particular devoción que sente polo
asunto– as pasaxes interesantes mestúranse con outras
completamente anódinas e
irrelevantes que transforman a
lectura nun soporífero exercicio de boa vontade. Monotonía nos repetitivos tramos que
describen os milleiros de metros percorridos; aburrimento
nas descricións dos exercicios
complementarios necesarios
na preparación do atleta; inverosímil banalidade nos comentarios (“cando corro un
maratón completo, nos últimos tramos invádeme a vontade de rematar a carreira e
chegar canto antes a meta”).
Por se fose pouco, a traballada
prosa das novelas de Murakami está aquí completamente
ausente, substituída por un estilo coloquial, pobre e repetitivo que non se molesta en disimular a falta de elaboración.
Semella que o autor considerou que falar das súas experiencias é bastante para manter a atención do lector. E así,
obviamente, o libro pérdese
na construción dun ególatra
diario de si propio que non
acaba de transcender a súa
persoa para orixinar un terreo
de interese accesíbel ao lector.
Ao contrario, é o lector quen
debe facer o esforzo de transfigurarse en Haruki Murakami
para sentirse concernido polo
que se lle está a contar. De cando en vez Murakami acerta a
insinuar ideas suxestivas –así,
por exemplo, o seu concepto
da escrita como unha actividade fundamentalmente física–
mais, en xeral, aborrece.
Dedúcese que, fales do que
fales, se es Haruki Murakami,
publícancho.
Manuel Xestoso

CONTADELIBROS.
Futuro inmediato
Costa Norte/ZFK, de Xurxo
Borrazás, é unha viaxe ao futuro inmediato en forma de distopía. Unha
catástrofe na
costa dá paso a
un novo mundo de pesadelo onde as
regras do xogo
social
mudaron. Reflexión sobre o
medio ambiente, o
capitalismo e a industria
mediante unha lingua expresiva renovadora que segue a liña
habitual do autor bergantiñán.
Edita Galaxia.

Relatos de Occidente
Edicións Lea publica Ironías
dos fados, de Alberto G.
Aneiros, un conxunto de seis
relatos, dos
cales un foi
segundo premio do
Certame de
Relatos ‘Modesto R.
Figueirido’
2007 (“Esperado regreso”). O
autor retoma temas
tradicionais da literatura occidental desde os tempos dos
gregos, utiliza o humor negro e
tamén escolle a ironía tráxica
para entender a vida actual.

Remontando o río
Xelís de Toro volta á narrativa
para adultos con Riofero, que
agora edita Xerais. Novela de
aventuras que
narra a viaxe
de suba dun
río imaxinario
dun escritor
sen historia
que quere averiguar as
causas dun tenebroso asasinato. No seu camiño encontra
personaxes novelescas e vai
quedando absorbido pola poderosa atmosfera do contorno
da xungla. 
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CONTADELIBROS.

POESÍA.

Ordenando as contas

Memoria
embazada

Toxosoutos e Unipro Editorial
presentan un novo título da
colección ‘Ponto Básico’. Plan
xeral de contabilidade de
pequenas e
medianas empresas actualiza para os
interesados as
normas legais
que rexen este
tipo de
informes desde novembro do
2007. O texto orixinal
publicouse en español e agora
Afonso Ribas Fraga tradúceo
ao galego.

Manual de botánica
Xosé Ramón García é o autor
da Guía das plantas de Galicia,
que agora publica Xerais. A
modo de manual no que proliferan esquemas e imaxes, o botánico analiza a flora galega e
tamén dá consellos para que os
interesados
poidan
coñecer cales
son os
mellores
xeitos de recolectar e
conservar plantas e flores.
Tamén inclúe rexistros sobre
especies ameazadas, cales forman parte do catálogo de plantas de interese galego e o xeito
de protección dos hábitats naturais.

Os media desde o dereito
Dicionario xurídico dos
medios de comunicación, de
Renato Alberto Landeira
Prado, Vítor
Cortizo Rodríguez e Inés
Sánchez Valle,
é un manual
de consulta
para profesionais dos media (tv, radio, prensa escrita, publicidade...) sobre
termos utilizados na súa vida
cotiá desde o punto de vista do
dereito. Edita Lea. 

Os veos da paisaxe
Autor: Eduardo Estévez.
Edita: Colección Bourel, 2009.

Cumpriría escribir algún día,
coa debida distancia, a historia
editorial da poesía galega das
últimas décadas e iluminar unha serie de iniciativas situadas nas marxes
do mercado e
das canles habituais de distribución. Malia o
interese dalgúns produtos desta natureza, e mesmo a súa incidencia na evolución poética
dun período, a maior parte deles non conseguen ultrapasar
reducidos círculos e convértense, transcorridos apenas
uns anos, en verdadeiras pezas
de coleccionista de difícil localización para quen le e tamén
para quen se achega ao estudo
da materia.
Os libros da Colección Bourel, elaborados artesanalmente por Antonio Piñeiro cunha
tiraxe limitada e única de oitenta exemplares numerados,
ilustran perfectamente o tipo
de publicacións ás que me estou a referir e constitúen un fenómeno singular nuns tempos nos que se agardan transformacións profundas na edición e mesmo se cuestiona o
futuro do libro en formato tradicional.
Na mencionada colección
ve a luz o libro Os veos da paisaxe, de Eduardo Estévez.
Quen noutrora fora pioneiro
na publicación de poesía na
rede (velaí Lúa gris ou o finalmente polémico En construción), escolle agora un coidadísimo formato artesanal ilustrado cunha serie de fotografías que singulariza cada un dos

Xabier P. Docampo, autor do ano. Os XVIII Premios Irmandade do Libro,
que concede anualmente a Federación de Libreiros de Galicia, escolleu o escritor como o máis destacado do ano pasado. Entre as obras editoriais, salientou a tradución d'As flores do mal, de Baudelaire, realizada por Gonzalo
Navaza para Galaxia; a Guía das Plantas de Galicia,de Edicións Xerais, e a colección "Rescate", de Alvarellos. En canto aos libros, destacan o premio Xerais,
O xardín das pedras flotantes,de Manuel Lourenzo González, Festina lente,de
Marcos S. Calveiro, e Fin de século en Palestina,de Miguel Anxo Murado. As librarías Andel (Vigo), Porta da Vila (Viveiro) e Paz (Pontevedra), as bibliotecas
públicas do Porriño e A Coruña, a moañesa Asociación Cultural Lonxa Literaria, o Casino de Santiago, a Asociación Cultural IES Rosalía de Castro, o Liceo
Recreo Ourensán, e os CEIP de Quintela (Moaña) e San Martiño de Salcedo
(Pontevedra), amais do IES ourensán Blanco Amor, mereceron tamén o recoñecemento da Federación.

exemplares, converténdoo
nun produto de luxo raro nos
nosos días.
O libro de Eduardo Estévez
presenta unha particular mirada sobre a paisaxe levemente embazada polos veos da
chuvia, a néboa ou a memoria: “son tempos de ollar a
chuvia / a través dos cristais /
embazada memoria”. Ao longo dos diferentes momentos
do día, a mirada do poeta detense nunha paisaxe estática
que permite percibir os ritmos dun tempo lento, apenas
alterado polas rutinas cotiáns,
e nunhas figuras sumidas as
máis das veces na soidade ou
no ensimesmamento: pescadores “de ollar detido no horizonte”, Elena “atada nos espellos”.
Por veces, a paisaxe está
marcada pola decadencia, o
abandono e a morte: “follas
secas”, “paredes valorentas”,
sombras e rúas baleiras que
conforman unha terra durmida de sutís reminiscencias urbanolugrisianas (“hai un país
de catedrais”). A presenza humana consegue noutros casos

Eduardo Estévez.

infundir vida á paisaxe e de- abandono dunha “terra branvolverlle a nitidez da mirada: ca de séculos e cinza”.
“fumegan os pratos /
A mirada poética de
falan as mulleres na
Eduardo
Estévez
praza / por un mocompleméntase cun
Presenta
mento / a paisaxe
traballo de Antonio
unha
non ten veos”.
Piñeiro que abre Os
Coa sinxeleza retó- particular
veos da paisaxe a unrica que vén practi- mirada sobre ha segunda lectura: a
cando o escritor, Os a paisaxe
do diálogo do poema
veos da paisaxe pro- levemente
coa fotografía. Neste
pón un percorrido un embazada
caso, e para luxo de
tanto nostálxico polos polos veos
quen teña entre as
“recantos desta terra da chuvia,
mans un exemplar, fai
prometida” onde, ao a néboa ou
dela unha experiencia
tempo que se procua memoria” persoal e única ante a
ran ángulos singulares
imposibilidade da lecdesde onde encadrar
tura total, a do cono transcorrer lento do
xunto de exemplares,
tempo, a ruína ou as
lembremos, indivisiluetas das figuras humanas dualizados con cadansúa seque a habitan, testemúñase a rie fotográfica.
María Xesús Nogueira
despoboación, a soidade e o

’’
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Mariví Villaverde, homenaxeada pola AELG. A actriz, escritora e tradutora, un dos motores do teatro galego no exilio, será a protagonista da VI
homenaxe 'Os bos e xenerosos', que cada ano celebra a Asociación de Escritores en Lingua Galega. O próximo 28 de marzo, ás 12.30, o Museo do Pobo,
en Compostela, acollerá o acto, coa laudatio a cargo de Marga do Val. Villaverde deulle pulo ao teatro galego no exilio, da man do seu compañeiro Ramón de Valenzuela, con Roberto Villanueva ou Eduardo Blanco Amor. Na
colección "Mulleres", de Edicións A Nosa Terra (2002), pódese ler as súas memorias,Tres tempos e a esperanza.

DANZA.

Unha noite
gore con Giselle
Giseliña
Dirección e Coreografía: Cisco Aznar.
Música: Pablo Palacio.
Escenografía: Luis Lara.
Cámara e Vídeo: Andreas Pfiffner.
Elenco: Noemi Alberganti, Jorge Brea,
Katja J. Geiger, Álvaro Esteban, Alba Fernández, Carmela García, Satoko Kojima,
Amparo Novás, Ana Beatriz Pérez, Miguel Ángel Ponte, Julio César Quintanilla, Hannah Shakti e Jordi Vilaseca.

O Centro Coreográfico Galego
(CCG) tenta ser o principal
motor de creación de danza
contemporánea no noso país.
Vacuo e O kiosco das almas
perdidas foron os primeiros
pasos en firme cara un proxecto de produción propia. Propostas nas que a cultura tradicional ten un enfoque moderno, mestura de danza contemporánea, música e danza tradicional e cun
elenco que
vén a demostrar a calidade Aproducióné
dos profesio- de calidade e
nais galegos.
o espectáculo
Cisco Aznar, coreó- está coidado,
grafo catalán pero
asentado en desestruturar
Suíza, fai un- un clásico
ha versión non é tarefa
persoal de Gi- sinxela”
selle: Giseliña, a terceira
produción do
CCG. A obra clásica orixinal
préstase a revisións continuas, porque a tolemia e a
morte sempre están de actualidade. Giselle é unha moza
que tolea de desengano e morre de delirio de amor. No ballet o coro das pantasmas femininas, as Willis, compite en
forza expresiva coa protagonista. Quen cae baixo o seu

’’

Un intre de Giseliña .

poder, desaparece, morre. A
versión de Giseliña, que vimos no centro cultural Caixa-

nova en Vigo, utiliza este elemento fatídico para entroncar coa nosa cultura da morte

e de todo o espectro de meigallos da tradición galega. Baseado no segundo acto da

obra orixinal, utiliza toda a
forza escénica e conceptual
nos desexos frustrados >>>
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>>> das personaxes asexuadas representadas polas Willis. Os movementos son contractuados, espectrais e lembran unha estética entre “gótica” e surrealista. Cisco Aznar
é un recoñecido coreógrafo. A
posta en escena de Giseliña, o
vestiario e os bailaríns son
fantásticos. A produción é de
calidade e o espectáculo está
coidado ao detalle. Pero desestruturar un clásico non é
tarefa sinxela. Aznar revisa o
romanticismo con ingredientes de surrealismo onírico, pero quizais falla no tempo, no
ritmo e, dalgún xeito, a obra
dilúese no espazo escénico.
Utiliza unha mestura de recursos visuais, cinematográficos e teatrais, que poden chegar a saturar o espectador. A
presenza da morte reflectida
nas devastadoras Willis, pesa
continuamente, sen dar respiro, pero non logra convencer.
De feito, moito público abandonou o teatro.
O CCG xoga unha peza
chave no desenvolvemento
artístico da danza contemporánea en Galicia. Cada vez
hai máis movemento e propostas de calidade. Os coreógrafos galegos están a colaborar con recoñecidos artistas internacionais e fan un
gran esforzo para proxectar a
nosa creatividade tanto ao
público galego como cara ao
exterior. Pero correr demasiado ten riscos. Na miña
opinión Giseliña é un intento
falido de dar un salto máis
alá. Unha mágoa.
NOTA: Giseliña non é un espectáculo dirixido a público
infantil, como o nome pode
suxerir.
Cristina Cameselle

Falece Ricard Salvat. Faleceu en
Barcelona aos 74 anos o historiador e
dramaturgo Ricard Salvat, Premio
Nacional de Cultura de Teatro en
1999, que mantivo unha estreita relación con Galiza. Salvat dirixiu en 1991
a produción do CDG O incerto señor
don Hamlet, príncipe de Dinamarca,
de A. Cunqueiro. Foi o precursor en
1969, xunto a Luís Seoane e Isaac Díaz Pardo da montaxe en Coimbra do
espectáculo Castelao e a súa época,
que non chegou a materializarse e lle
custou a expulsión de Portugal.

PILAR AYMERICH
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Dous fotogramas de A cegas.

CINEMA.

Non somos máis
que cegos que
guían a cegos
A cegas
Director: Fernando Meirelles.
Guión: Don McKellar (sobre a novela de
José Saramago, Ensaio sobre a cegueira).
Fotografía: César Charlone.
Elenco: Julianne Moore, Mark Ruffalol
Danny Glover, Alice Brga, Gael García
Bernal, Yusuke Iseya, Sandra Oh, Yoshino
Kimura, Scott Anderson, Isai Rivera Blas.

Os que se encargan de poñerlle
títulos ás películas estranxeiras,
andan case sempre a velas vir.

Esta A cegas, que debería cha- sentación previa do filme basemarse máis literalmente Ce- ase principalmente en que é
gueira, como en inglés, coincide unha novela de Saramago. O
nos cines con outra A cegas, so- resto vén de regalo.
As críticas que andan por aí,
bre a conquista do Himalaya por
un grupo de escaladores invi- curiosamente, non quedan
nas medias tintas, van
dentes; e, ademais hai
aos extremos; xa denuns anos, Calparsoro
estreou unha película
de a presentación en
Cannes levou paus e
de igual nome. Pero
loubanzas a partes
tanto ten, a xente xa Apelícula
iguais, non deixou a
non vai ao cine aten- podería ser
dendo ao título (a xen- una novidosa ninguén frío. Os este, en realidade, non historia, dura pectadores, como supoño que os críticos,
vai ao cine).
e difícil, de
tamén se separarán
Esta A cegas non se- non existir o
ría nada de non existir libro de
entre os que leron a
primeiro a novela de Saramago”
novela e os que non.
Saramago; e non o diA miña curiosidade
go porque o Nobel
particular estaba máis
portugués sexa tan lien ver como o Meiredo da banda de acá da fronteira lles da Cidade de Deus daba
que a xente sinta a curiosidade conta deste traballo de levar unde ver como a súa novela En- ha novela capital na literatura
saio sobre a cegueira é levada non só de Saramago, senón da
ao cine. Dígoo porque a pre- portuguesa en particular e

’’

mundial en xeral. E lévao mal. O
director brasileiro fixo unha película dura, desagradábel en
momentos, espesa e difícil, o
que sería mérito bastante para
colocar esta peza no cesto dos
ensaios e das arriscadas obras
de autor. Pero iso sería se non
existise a novela. Porque a novela contén outros méritos que a
distinguen ben da simple narrativa. Na obra de Saramago coexisten dous discursos dentro da
narración; un é o que expón a
historia, a parábola do mundo
que de repente comeza a cegar
habitante por habitante (agás a
muller do oftalmólogo); outro é
a reflexión que o autor fai en cada momento sobre cada paso,
cada volta, cada virada da historia. E deses dous discursos nace
a reflexión total, a parábola do
mundo cego que non é máis
que a historia da humanidade
tal cal a atopamos neste >>>
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Peter Buckley, vencedora do III Premio Cultural de Teatro Radiofónico.
A crónica do derradeiro combate do mítico boxeador, recoñecido como "o
peor da Historia" escrita man a man por Rubén Ruibal e César Candelas, obtivo tanto o galardón do xurado (que integraban o actor e director Cándido Pazó, a directora do CDG Cristina Domínguez, a actriz Flor Maceiras, o crítico Camilo Franco e a directora do Diario Cultural, Ana Romaní), coma o premio da
audiencia, ambos os dous dotados con 3.000 euros cada un. Segundo o xurado, "é unha historia que emprega pautas do xénero negro, convertendo o relato nunha translación radiofónica dun ambiente cinemátográfico". O premio
entregarase nunha gala no Teatro Rosalía de Castro da Coruña, o próximo 15
de abril, ao tempo que se presenta o libro-cd, editado por Xerais, que incluirá
as outras dúas finalistas (O xou mas goo on e Servizo de información).

>>> momento. E iso, Meirelles,
por moito estilo que lle meta ao
asunto, por moita voz en off (de
quén?) que subliñe de cando en
vez, non consegue chegar á altura do relato literario. Limítase a
un guión sintético que lle dá soporte a un estilo fotográfico (como converter en cegos os espectadores e poder ter, ao mesmo
tempo, película?) de cores duramente contrastados, con ausencia de vermellos e dominio do
cián, e unha confusión que vai
desde o branco absoluto de leite
cego até a escuridade total na
que mete o espectador en secuencias especialmente duras.
Demasiado estilo para pouca reflexión. A película, xa digo,
podería ser una novidosa historia, dura e difícil, de non existir o libro de Saramago. Pero
sabemos que iso non é así. E
aínda afirma o director que alixeirou a película por dúas veces, porque resultaba demasiado dura para espectadores
americanos.
PROPOSTA: Recomendar a
lectura do Ensaio sobre a cegueira, a ser posíbel, en portugués. Saramago utiliza unha
linguaxe sinxela e a historia gaña outra dimensión.
J.A. Xesteira

TV/DVD.

Series para ver
por xunto
Madmen (1ª tempada)
Creador: Mathew Weiner.
Elenco: John Hamm, January Jones, Elizabeth Moss, Vincent Kartheiser, Christina Hendricks.
Canle: Cuatro, martes de madrugada.
EE UU, 2007.

Antigamente, as series estadounidenses eran veneradas
na televisión española. Desde
“Raíces” a “CSI”, pasando por
“Magnum” e “Expediente X”.
Pero iso hoxe en día está en crise. O primeiro gran desengano

’’

OLALLALICIA
Xosé Antonio Perozo

A

Un intre de Madmen e [abaixo] os protagonistas.

foi o baixo índice de audiencias levisión en aberto.
de “Mulleres desesperadas” e
É por iso que é boa idea ache“Perdidos” cando as emitiron garse ao dvd da primeira tempaen aberto. O diagnóstida da serie e desfrutar
co era claro: as canles
ao ritmo que queirade pago, o dvd e a desmos deste potente recarga pola internet mu- Temascomo lato que nos adentra
dou o hábito consumino desacougo da fáo machismo,
dor, o xeito no que ollabrica do soño ameria familia, a
mos ficción televisiva.
cano. Na edición dixiPor iso xa non estra- desigualdade tal, amais dos 13 capíña que unha serie de social e racial tulos da primeira teméxito nos EE UU como e o
pada pódense encon“Mad men”, con pre- puritanismo trar dous documenmios Emmy e Globos expóñense
tais moi interesantes,
de Ouro a esgalla, apa- con sutileza” especialmente o que
reza na grella de Cuatro
fala do papel da publiás tantas da mañá os
cidade na extensión
martes. O mesmo lles
da American way of lipasa a outras xoias como “30 fe hai 50 anos.
Rock”, “The Office” ou “Life in
Porque de publicidade vai
Mars”. O que queira velas, xa “Mad men”. Polo menos en
sabe que non debe velas na te- aparencia. Don Draper é un

’’

crack inventando felices eslogans que medra na Madison
Avenue acumulando tanto diñeiro como lles dá a gañar ás
empresas que confían na súa
sabedoría. Estamos no 1960,
durante a campaña de Richard
Nixon contra John F. Kennedy,
cando a economía norteamericana lle deu o definitivo pulo
á estandarización do modelo
consumista patrio en todo o
Occidente sobre o que influía.
Mais entre historias de campañas famosas de Lucky Strike
ou Kodak, a serie vainos desmiuzando a vida privada dos
protagonistas, atormentados,
paradoxalmente, pola incapacidade de seren felices. A mente do seu creador, un Mathew
Weiner que o aprendeu todo
na escola de “Os Soprano” vai
acoitelando suaviño unha sociedade que chaplea no seu
propio esplendor traizoando o
seu pasado.
Temas como o machismo, a
familia, a desigualdade social e
racial e o puritanismo expóñense con sutileza, sen panfletos e
nun ambiente cheo de fume
(nunca tanto tabaco se viu na
televisión desde 1989!). Televisión feita con intelixencia, pensada a longo prazo. Costa ver só
un capítulo de cada vez.
C. Lorenzo

lá fomos ó templo do surrealismo galego en
Compostela, co ánimo de escoitar a Olalla Cociña e volvemos co corazón enchido de
amor para Alicia en clave épica. Non sei por que a poeta
elixiu a casa de Eugenio Granell para presentar en sociedade o seu Libro de Alicia,
porque logo de soñalo tería sido mellor escoitalo ó carón do
espírito da avoa, mirando como senta xunto á cociña de leña / e mete os pés coma a neve no forno. Unha pintura tan
realista coma un soño verdadeiro. Ó mellor fíxoo porque o
seu poemario é tan moderno,
tan libre e tan intenso como a
lírica pictórica do gran surrealista galego ou, simplemente
porque cadrou e porque Olalla, como Alicia, ten fe no que
fai e daquela recita para volver inventar o mundo.
Ás portas da primavera o tópico convida a perdernos na lírica, pero non por iso fomos escoitar os versos de Olalla, poeta
discreta que non gusta do ruído, nin do aplauso fácil, nin das
présas por ver o seu nome impreso na lista dos inmortais perecedoiros. Queriamos saber
quen foi Alicia e por que daquela, moi calada, / voume
desprendendo desta historia,
como confesou Olalla. E volvemos coa certeza de que Alicia
non viviu nun país de marabillas pero é unha constelación, /
arde canda as lascas de piñeiro,
/ é a ultima repinada / e sabía
que a soidade da derrota é unha torre de almafí. Cun personaxe tan potente a lírica moderna de Olalla Cociña tiña que
dar un libro épico en clave de
muller, de amor, de homenaxe
e reivindicación.
Ó saír á praza do Toural
abrín as súas páxinas e descubrín que Alicia é un lenzo sen
pintar / mollado, no que Granell podería debuxar sombras
chinesas. 

’’

OlallaCociñaéunha
poeta discreta
que non gusta do ruído,
nin do aplauso
fácil”
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ENXEÑOS E CRIATURAS

O MEIGALLO
Xosé Miranda

O

meigallo é un bruxedo ou feitizo que se apón ás meigas. Consiste en que as persoas e os animais enferman,
non medran e acumulan toda sorte de desgrazas. O ameigado non atina no que fai, sáenlle mal as cousas, ten perdas nos
bens, máncase e creba unha perna ou un brazo, anda tristeiro que non levanta cabeza, mórrenlle os animais ou as persoas queridas, ponse tolo ou reñe cos parentes e amigos.
O meigallo entra no corpo de varios xeitos. Unhas veces
de xeito material, co alimento (dándolle substancias que levan meigallo, como sangue menstrual ou pelos da bruxa), ou
sinxelamente achegándolle as substancias: poñendo os pelos da bruxa apegados na porta da casa, na roupa, etc. Tamén pode ser con substancias previamente ameigadas. Outras veces a bruxa usa feitizos maléficos a distancia, como o
aceite de mirra ou outros. Recolle Antonio Fraguas a cantiga:
“Heiche de dar o meigallo, heiche de dar o feitizo, heiche de
dar o meigallo, no pemento do chourizo”. Di unha doente:
“Teño nervios na cabeza. Maréome, perdo o coñecemento.
O meu mozo, que era mariño, deixoume porque unha veciña, enfermeira, que ía detrás del escribiulle dicíndolle que eu
saía con dous. Deixoume. Ela deunos aos dous unha droga
na bebida na discoteca unha vez que fomos co ela”.
Ademais están os casos de aculturación e de contaminación cruzada: “Sabe vostede o que é o bilongo? Un mozo está namorado dunha rapaza ou ao revés: dálle bilongo para
que non se vaia. Eu o que teño oído é que raspaban as uñas
nunha copiña e o mozo dáballa a tomar á moza. Se a moza
bebe coa man dereita queda enfeitizada, xa non se vai, queda amarrada, seguro que casa con el. Agora, se ten malicia e
pensa que o poden enemigar, tómao coa man esquerda e
non lle pasa nada”.
O bilongo, como saberán, é propio das meigas cubanas. De
paso resalto un tema que ata agora non se ten investigado: o da
man dereita (e os dedos) relacionado coa posesión diabólica,
coa transmisión dos demachiños dunha meiga a outra.
Conta Lisón:
“A min o demo entroume pola cabeza, polo rodete que
levamos na cabeza para cargar a cesta do peixe. Había unha
señora de certa reputación na aldea. Vina diante por un camiño, xa hai anos; non quería acercarme, por non saudala e
ter que lle levar a cesta que ela levaba na cabeza sobre un rodete. Pero decidinme a pasala: saudei e ofrecinme a levarlle
o peixe. Deumo co rodete porque eu non tiña. O rodete ía
quente, fervía. Póñoo na cabeza e maréome, esmágame.
Canto máis andaba máis me mareaba. Desde aquela empecéi a ir mal: Esa señora era mala. Cando a xente ía vender o
peixe vendía máis a que primeiro chegaba, polo sitio que
collía. Esta muller convertíase en cousas raras, era mala.
Convertíase en cabalo e chegaba primeira. Decatáronse por
que unha vez ían todas xuntas levando peixe e de pronto oíron un ruído como de cabalo e vírona parada, coa cola de
cabalo meneándoa, apoiando a cesta no valado”.
Para írmonos aclarando: o meigallo é a causa do ramo
cativo (unha das causas, cando menos). 

’’

De pronto oíron un ruído
como de cabalo e vírona
parada, coa cola de cabalo
meneándoa”

Xavier Queipo, escritor

‘Un texto constitucional
non deixa de ser ficción’
M.B.

O escritor compostelán, Xavier
Queipo, que dende 1989 vive e
traballa en Bruxelas, é un dos 52
poetas que participaron na elaboración da Constitución Europea en verso. O documento,
que xorde tras o fracaso da ratificación da carta magna en Holanda e Irlanda preséntase o 27
en Bruxelas nun acto no que
participarán máis dunha vintena de poetas. Iniciará despois
unha viaxe que o levará a Barcelona, Praga e Stavanger.
Casa a poesía cos tecnicismos
dun Tratado Constitucional?
Perfectamente. Na miña obra
hai numerosos exemplos. Un
texto constitucional semella árido pero non deixa de ser ficción.
Como nace o proxecto?
A negativa holandesa e francesa
ao Tratado de Lisboa e a crise
institucional que viviu Bélxica en
2007 levou a un grupo de poetas
a reflexionar ao redor da idea de
que a incomprensión do texto e
da súa importancia por parte
dos votantes foi a causa do seu
rexeitamento. Decidimos elaborar entón un texto máis asequíbel, feito por non especialistas.
Non ten a vontade de substituír a
constitución, senón que persegue chamar a atención dos poderes públicos de que cómpre
facer as cousas doutro xeito.
E reabrir o debate social.
Cómpre reflexionar sobre se
quere ou non unha constitución
e se ten unha conciencia europea. Ao mellor resulta que a idea
de Europa como unha cultura
con raíces comúns se perdeu no
paso dos 15 a 27 estados membro da Unión Europea, quizais
porque foi un proceso demasiado rápido ou porque non se
soubo explicar ben. As leis adoitan ir con atraso respecto da sociedade. O que nos pretendemos é reflectir as inquietudes de
52 poetas europeos que representan unha variedade de puntos de vista interesantes.
Quen forma parte do proxecto?
Ademais de poetas europeos,
entre os que figuran Geert van
Istendael, Jacques Darras e Antonio Gamoneda, tamén convidamos a escritores doutras
nacionalidades que viven aquí
e que escribiron en bérber ou
en parsi.

’’

Somoscincuentaedous
poetas, en diversas linguas,
os que nos encargamos
de que a Contitución
europea sexa menos árida”

Como foi o proceso de elaboración?
Dende o colectivo de Poetas de
Bruxelas tratamos de buscar
que de común hai nos textos
constitucionais para elaborar
unha estrutura básica. Unha vez
estabelecido o espiñazo, a libraría Passaporta ocupouse do
apartado administrativo e contactamos con poetas que representasen a todos os países da
Unión Europea e que estivesen
traducidos ou ao francés ao flamenco. A maioría escolleu os artigos máis amábeis. A todo
mundo lle gusta falar do dereito
A, B ou C, pero calquera se mete
coa política industrial ou o sistema de votación. Os coordinadores Peter Vermeersch e David
van Reybrouck encargáronse de
ordenar o traballo e organizar as
traducións. A constitución será

un texto coral, firmado polos 52
autores sen que estea identificada a autoría de cada un dos artigos máis alá de notas a pé.
Entre as linguas representadas,
o galego é a única sen estado?
Tamén está o frisón.
Que lectura fai da presenza do
galego?
As linguas sen estado teñen o
mesmo dereito que o resto a ser
vehiculares dentro da sociedade
e a ser empregadas nos textos legais das institucións europeas.
Se se pretende crear a Europa
dos pobos, deben respectarse as
súas linguas. Non entendo porque o galego ten que ser menos
importante que o letón ou o inglés, que non deixa de ser un castrapo do normando e o saxón.
Terá a mesma acollida que o
Tratado?
Terá acollida en sectores distintos. Presentarase en Praga, Barcelona e Stavanger e xa se estabeleceron contactos para achegala a Sofía e Edimburgo. Non
desboto que a nova Xunta de
Galiza se apunte para recibirnos xa que o galego está incluído nesta constitución dos poetas. Non me parecería unha
mala entrada para o goberno.
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Anselmo López Carreira, historiador

‘As facultades de Historia españolas
seguen unha perspectiva moi conservadora’
Xurxo González

O 22 de marzo finalizou o período de exposición en Ourense de
Da Terra de Lemos ao Reino de
Galicia. A mostra conta con importantes pezas arqueolóxicas,
pero non está asegurado que se
cumpla o itinerario previsto polo resto das cidades galegas. A
causa das dúbidas xorde, para
Anselmo López Carreira (Vigo,
1951), comisario científico da
mostra, do cambio de goberno e
da perspectiva coa que se explica o pasado medieval.
Canto interese suscitou a exposición en ámbitos académicos?
Non coñecemos reaccións explícitas salvo da propia facultade
de Ourense. Unha profesora titular do departamento de Historia Medieval asistiu co alumnado en máis dunha ocasión.
A exposición resume unha
perspectiva historiográfica sobre Galicia que non é das máis
estendidas…
Non é a que acostuma a guiar os
enfoques sobre a historia do país: trátase de Galicia vista desde
Galicia. A Idade Media, desde
que existe unha visión contemporánea, sempre se ten enfocado no marco da historia oficial
de España. Desde esa perspectiva o noso reino medieval non
aparece, porque o paradigma
estabelecido e imposto refírese a
Castela, León e Asturias. Óbviase o protagonista daquela época
no occidente peninsular. Non
descubrimos grandes cousas
desde o punto de vista das fontes, que estaban aí, senón que as
miramos máis obxectivamente.
Canto queda por estudar da historia da Idade Media galega?
Podemos dicir que todo, porque en cada época os enfoques
ou as preguntas que se fan son
diferentes. Non quere dicir que
vaia cambiar o que aconteceu
no pasado, a historia non é opinábel. O que cambian son as
nosas preguntas, os intereses
son diferentes, por iso a historia,
e tamén a medieval, non vai
deixar de escribirse. Hai elementos suficientes (arqueolóxicos, documentais…) para procurar novos enfoques, e coñécense desde hai bastante tempo. Xa no século XIX Murguía,
Vicetto ou López Ferreiro eran
capaces de visionar a historia de

’’

OReinodeGaliciativo
momentos punteiros
no político e no cultural”

’’

Naconcepciónactual
da historia de España,
profundamente ideolóxica,
Galicia ten un papel
marxinal”

’’

Ahistorianondeixará
de escribirse porque
aparecen novos enfoques
para abordala”

Galicia desde o propio país. A
innovación en canto a fontes
non é grande desde aqueles. O
volume documental ampliouse, pero o esencial xa se coñecía.
Desde os anos setenta e oitenta
editáronse moitos textos que
non eran de fácil acceso.
Entón non quedan moitas fontes por descubrir?
As fontes coñécense. O problema radicaba en que os fondos
e a documentación monástica
e catredalicia, que é inxente,
non estaba editada. Non obstante, os investigadores podían
acceder aos arquivos.
E arqueolóxicos? Juan Carlos
Rivas Fernández, historiador
ourensán, afirma que vén de
descubrir unha torre medieval
mutilada e empregada como
adega preto de Maside…
Descubrimentos arqueolóxicos

vai seguir habendo. É moi importante o da Rocha, dirixido
por Acuña Castroviejo, do cal se
poden ver na exposición algunhas armas. Non obstante, gran
parte deles estaban descubertos xa a finais do século XIX.
Agora o que se está facendo é divulgar. Tamén cambian os temas e a metodoloxía. Antes facíase unha historia política, institucional ou da nobreza. Agora,
pola contra, trátanse novos ámbitos, como por exemplo a participación da muller na historia.
O cerne da nosa investigación é
tomar Galicia como o referente
político e xeográfico. Outra opción é a concepción actual da
historia de España, profundamente ideolóxica, na que Galicia tería un papel marxinal. Nós
queremos mostrar dúas cousas:
unha é tan sinxela como sinalar

que o Reino de Galicia existiu. A
outra, que tivo momentos punteiros no político e no cultural.
Pero a súa visión da historia de
Galicia tamén é ideolóxica…
Toda actividade humana ten
unha perspectiva ideolóxica,
pero hai que estabelecer límites.
As hipóteses, que teñen unha
gran carga ideolóxica, deben ser
postas no seu sitio cando as fontes revelan a realidade histórica,
non se poden manipular. Escoller o marco da historia ten carga
ideolóxica, pero máis alá non se
pode ir. Por exemplo, elixir entre
facer unha historia da nobreza
ou das clases populares está influído pola ideoloxía. Pero cando se descubre que o movemento Irmandiño, por poñer
un exemplo, non é un movemento de labregos, por moi a favor dos labregos que eu estea,
non podo obviar que estivo dirixido pola burguesía das cidades.
Nas facultades de Historia do
país non seguen a perspectiva
historiográfica da exposición.
A que se debe?
Moitos dos presupostos da historiografía tradicional como a
reconquista ou a repoboación
están xa postos en cuestión, pero non se asume unha perspectiva máis innovadora porque hai
unhas inercias que a propia estrutura universitaria fomenta e
mantén. En lugares onde existe
unha tradición historiográfica
dilatada, como Catalunya, é distinto, pero a historiografía galega
foi sempre feble, de ton menor.
Os equipos de investigación están tecidos por distintas facultades españolas que seguen unha
liña moi tradicional.

? UERE SABER MÁIS?


O Reino Medieval de Galicia,
López Carreira, Anselmo,
Edicións A Nosa Terra, Vigo,
2005, 465 páxs.



O Reino Medieval de Galicia,
López Carreira, Anselmo, Edicións
A Nosa Terra, Colección Esencias,
Vigo, 1998, 64 páxs.
“Galicia foi o primeiro Reino de
Europa. Esta afirmación tan
rotunda pódelle parecer esaxerada a moitos; haberá incluso quen
se pregunte con razón se é que
Galicia foi Reino algunha vez”.
Así comeza esta obra divulgativa,
na que se expoñen as liñas mestras do pensamento do autor.
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O MAR, PUNTO DE ENCONTRO

Neuston, o diálogo entre a ciencia
Até o mes de xuño permanecerá aberta
no Museo do Mar de Vigo a mostra
Neuston. Experimento 1. Explorando a
interface froito do diálogo entre artistas
e científicos ao redor do océano
M.B.
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

C

úmprense 50 anos
da sonada conferencia pronunciada na
Senate House de
Cambridge por C.P. Snow. A
súa tese defendía que a ruptura da comunicación entre as
ciencias e as humanidades era

un dos principais inconvenientes para a resolución dos
problemas mundiais. Pola súa
formación científica e a súa calidade de novelista de éxito,
Snow estaba no lugar axeitado
para formular o debate.
“Son moitos os días que pasei con científicos nas horas de
traballo para saír logo pola noite a reunirme con colegas lite-

ratos”, disertaba Snow ese 7 de
maio de 1959. “Trátase de dous
grupos antitéticos (...) e entre
eles un abismo de incomprensión mutua, algunhas veces
hostilidade e desagrado”. “Os
científicos pensan que os intelectuais literarios carecen por
completo de visión anticipadora e que viven desentendidos dos seus irmáns”.
O relatorio continuaba facendo referencia a outro prexuízo. “cando os non científicos escoitan falar de científicos que
nunca leron unha obra importante, soltan unha risa entre
burlona e compasiva. Desestímanos como especialistas ignorantes. Unha vez preguntei cantos deles eran capaces de enunciar o Segundo Principio da Ter-

modinámica. A resposta foi glacial, foi tamén negativa. E malia
todo, o que lles preguntaba é
máis ou menos o equivalente

científico de ‘leches algunha
obra de Shakespeare?’”.
Coincidindo co cincuenta
aniversario da conferen- >>>
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’’

Aseparaciónqueexiste
entre ambas responde
a criterios educacionais”
[Xosé Pintado]
Comisario da mostra.

’’

Científicoseartistas
utilizamos os mesmos
procedementos. Cando un
científico formula unha
hipótese imaxinar e cando
experimenta crea unha
nova realidade. Técnicas
propias tamén da arte”
[Xosé Pintado]

’’

MIGUEL-ANXO PRADO

Entreosparticipantes
encóntranse
Din Matamoro, Rosa
Aneiros, Xavier Queipo,
Miguel-Anxo Prado,
Vítor Vaqueiro, Manuel
Sendón, Marilar Aleixandre
e Manuel Vilariño”

iencia e a arte
>>> cia de Snow, esa mesma
necesidade de acurtar distancias entre ciencias e humanidades defendida por científicos, filósofos e artistas nas últimas décadas subxace baixo o
piar fundamental da mostra
Neuston. Experimento 1. Explorando a inteface, que permanecerá aberta no Museo do
Mar, en Vigo, até o 21 de xuño.
Tomando como metáfora o
neuston, é dicir, toda a comunidade de organismos que viven asociados á superficie, onde auga e aire se tocan, a mostra explora a relación entre
ciencia e arte, suscitando un
diálogo entre investigadores
científicos do Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC
e creadores artísticos ou litera-

rios ao redor do mar e as ciencias mariñas en Galiza.
Comisariada por Xosé Pintado, a mostra preséntase como resultado dun experimento multidisciplinar artellado
sobre quince tándems de científicos e artistas, entre eles, os
que uniron a José Luís Garrido
e Din Matamoro, Santiago
Pascual e Rosa Aneiros, Eva
Balsa-Canto e Martín R. Caeiro, Carmen G. Sotelo e Xavier
Queipo ou Miguel Anxo Murado e Vítor Vaqueiro.
Tirando dunha publicación
científica como punto de partida, o investigador expúxolle ao
artista un aspecto concreto do
seu traballo como inicio dun
diálogo que logo continuaría
nos laboratorios e mesmo nos

estudos dos creadores. As aproximacións que dende aí realizaron os autores foron moi variadas, deténdose unhas veces en
aspectos máis formais, outras
en cuestións conceptuais e
mesmo houbo creadores, como
Miguelanxo Prado ou Fran
Alonso, que presentan unha das
visións que a sociedade ten ao
redor dos científicos.

RACHAR FRONTEIRAS. A exposición
persegue, como explica o seu
comisario, “romper fronteiras”
entre ambas disciplinas. “A separación que existe entre ambas responde a criterios educacionais”, sinala Xosé Pintado,
“realmente os científicos e os artistas utilizamos os mesmos
procedementos de forma cons-

ciente ou inconsciente. Cando
un científico formula unha hipótese o que está facendo é imaxinar e cando experimenta crea
unha nova realidade, unha nova forma de representación ou
unha abstracción que lle permite achegarse ao coñecemento
da realidade. Tanto imaxinar
como crear novas realidades
son realidades propias da arte”.
Así, Gonzalo Navaza narra
en verso historias de focas
monxe facendo fincapé, a raíz
dos datos analizados por José
M. Franco sobre as causas de
mortalidade deste animal, na
conservación da
especie e na extinción da memoria. Pola súa
banda, Miguel
Vázquez interpreta nas súas
esculturas os virus, estudiados
por Antonio Figueras, como
contaminantes
da cerámica e

transmisores de nova información. Rosa Aneiros, pola súa
parte, relata nun conto o traballo de Santiago Pascual e Manuel Sendón detén a súa ollada
sobre o traballo de Miquel Planas con cabaliños de mar facendo referencia a súa domesticación e identificación.
Xunto a eles, Fernando Casás pon en relación as imaxes
de microscopía de fluorescencia das bacterias mariñas estudadas por Xosé Pintado, Xosé
M. Álvarez Cáccamo compara
os sistemas de rección-difusión descritos por Antonio A.
Alonso coa xénese dun poema
e Manuel Vilariño converte aos
investigadores en obxecto da
súa obra. Do conxunto despréndese a idea pretendida de
que “ciencia e arte forman parte da cultura dos pobos”, como
sinala Pintado, “e que é difícil
entender cultura sen ciencia
así como ciencia sen cultura”.
Detrás da mostra, que está
organizada polo Instituto de Investigacións Mariñas, o Consello Superior de Investigacións
Científicas e o Museo do Mar de
Galicia, máis que facer divulgación do contido exacto dos estudos científicos agáchase a intención de ver como ese mesmo texto pode dar orixe a unha
linguaxe diferente, que non ten
por que ser unha transcrición literal do mesmo.

RETROALIMENTACIÓN. Algúns dos
artistas participantes teñen formación científica como é o caso
de Manuel Sendón, Manuel Vilariño ou Marilar Aleixandre,
Xavier Queipo e Vítor Vaqueiro.
Para Pintado, “a capacidade de
interacción entre ambas pode
levar a cabo proxectos de exploración conxuntos onde o artista
pode axudar a un científico a
describir ou a ter unha visión
distinta da realidade”.G
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Queixo do Cebreiro
e [á dereita] froitos do acivo.

COMARCAS DE GALIZA

Nos Ancares, á procura do oso pa
Situada en plenas serras orientais,
no linde con León, os Ancares conservan
importantes valores xeolóxicos, ecolóxicos e
etnográficos. A nova entrega da colección
de Edicións A Nosa Terra propón un
achegamento diferente a esta comarca
declarada Reserva da Biosfera pola Unesco

M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

V

ales glaciares, canóns, fervenzas,
grandes fragas, núcleos tradicionais,
pallozas, canastros, pontes e
castelos enfían algúns dos valores naturais e etnográficos
que lle conferiron as terras
que conforman a comarca
dos Ancares a declaración de
Reserva da Biosfera pola
Unesco. A nova entrega da colección de Edicións A Nosa
Terra, na que o equipo coordinado por Adela Leiro se achega dun xeito pouco explorado
nas guías de viaxes ou de natureza ao patrimonio de Galiza comarca a comarca, fai parada nesta demarcación integrada polos concellos de Becerreá, Baralla, Cervantes, Navia de Suarna, As Nogais e Pedrafita do Cebreiro.
Tres piares artellan a historia e a riqueza da comarca.
Dunha banda a natureza, que
acada un dos seus máximos
expoñentes na serra dos Ancares, cos seu singulares desniveis con altitudes máximas de
1924 metros no Mostallar ou
1826 en Penarrubia, e cunha
flora e fauna excepcional, na
que conviven bosques de teixos, bidueiros, acivros, soutos
centenarios. Nos últimos anos,
estes montes teñen recibido a
visita esporádica dalgún exemplar de oso pardo. De feito,
ademais de estar declarado
Lugar de Importancia Comunitaria é unha Zona de Protección de Oso Pardo.
Por outra, a etnografía, representada por pallozas e cor-

tíns (edificacións circulares de
pedra que protexen as colmeas dos ataques dos animais)
así como ouriceiras, unhas
construcións levantadas xeralmente nos soutos, nas que
se conservaban as castañas
dentro dos ourizos durante
todo o ano. As ouriceiras ocuparon un lugar destacado na
vida cotiá dos habitantes dos
Ancares por ser as castañas un
produto fundamental na súa
alimentación e pola serra aínda se poden ver algúns dos
seus restos.
O terceiro pé sobre o que
descansa a riqueza patrimonial dos Ancares é o Camiño de
Santiago, que percorre a comarca e que deixou ao seu paso tanto interesantes mostras
arquitectónicas como lendas e
tradicións. Unha delas ergueuse a mediados do século IX.
Trátase do mosteiro do Cebreiro, fundado polos monxes beneditinos, do que só se conserva a Igrexa de Santa María a
Real onde, segundo a tradición, tivo lugar a milagre do
Santo Grial.
A lenda di que a un habitante de Barxamaior, por acudir á
igrexa incluso nos días máis
duros do inverno, un monxe
deulle un pouco de pan e viño,
que se converteron inmediatamente en carne e sangue. O cáliz é unha peza de xoiería románica que se conserva dentro dun relicario doado polos
Reis Católicos na súa visita ao
santuario en 1486. Dese antigo
mosteiro só queda a igrexa,
restaurada a mediados do século pasado.

POBOADAS DENDE A PREHISTORIA. O

Vista das serras da Fiosca e a Cortella [ao fondo] no primeiro plano Xantes, na beira da serra do Agulleiro.

Serra de Vilamane. Os Ancares ao fondo.

Acivos monumentais na fraga de Cabana Vella, un dos mellores bosques dos Ancares.

poboamento destas terras foi
temperá, como demostra a
aparición dos castros de Vila-

bol, Vilaesteva e Quintas nas
Nogais, os de Lebruxo, Berselos, Santa Cruz en Baralla e

Santa María en Cervantes. Neles topáronse lápidas dedicadas a Xúpiter Optimum e Maximum ou á deusa Tutele, en
Baralla, ruínas da mansión de
Timalimum ou vestixios da suposta vía Lugo-Astorga coa
mansión romana Ponte Navia.
Xa na Idade Media, e coas
rutas xacobeas atravesando a
comarca, levantáronse diversas construcións para controlar a entrada en Galiza despois
do ascenso a Pedrafita. Trátase da Torre de Doncos e o Castelo de Doiras, escenario dalgunhas das máis coñecidas
lendas de Bécquer. Non sería
a única construción que tería
reflexo na literatura. Hai quen
asegura que o Pazo de Tello
Neira, construído no século
XV en Baralla, está rodeado de
contos e lendas que lle serviron a Lope de Vega como fonte de inspiración de ‘O mellor
alcalde o rei’.
Na Idade Media construíuse tamén o Castelo de Navia
de Suarna, outro dos monumentos máis destacados da
comarca. Declarado Ben de
Interese Cultural, os restos
desta antiga fortaleza medieval consérvanse á beira >>>
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so pardo
Torre de Doncos rodeada polo Navia.

MA G A Z INE.43.

As pallozas de alta montaña
A palloza foi unha construción propia da alta montaña
luguesa pero hoxe só se conservan algunhas no Ancares e
no Cebreiro. Este tipo de vivenda primitiva integra a vivenda e todas as dependencias necesarias nunha casa
agro-gandeira como son o
forno, a corte ou o almacén.
De planta redonda, elíptica
ou rectangular, a construción
está realizada aplicando materiais da contorna e técnicas
elementais.
En 1984 o arquitecto Pedro
de Llano catalogou 300 pallozas nos concellos de Baleira,
Baralla, Becerreá, Cervantes,
A Fonsagrada, Navia de Suarna e Pedrafita do Cebreiro,
das que 50 estaban habitadas
e o resto adicadas a cortes ou
palleira. Hoxe en día, algunhas delas foron rehabilitadas e
déuselles un uso turístico ou
acollen museos etnográficos.

’’

En1984oarquitectoPedro
de Llano catalogou 300
pallozas das que 50 estaban
habitadas e o resto
adicadas a cortes ou palleira”

Unha das que se pode visitar é a Palloza-museo Casa do
Sesto, en Piornedo dos Ancares. O pequeno museo familiar ofrece a posibilidade de
achegarse a este tipo de vivenda que segundo aseguran algúns estudosos tería as orixes
no mundo castrexo e prerromano. Esta palloza, habitada
até 1970, componse dunha
soa estancia, case sen fiestras e
con teito de palla, e conserva
útiles e móbeis empregados
polos moradores. A propietaria foi a última persoa nacida
nesta construción.

Pallozas no Piornedo.

Pola súa banda, o concello
de Pedrafita do Cebreiro ten
aberto o Conxunto Etnográfico do Cebreiro. Está situado
na primeira etapa do Camiño

francés en territorio galego.
Este poboamento acolle un
santuario do século IX e un
pequeno museo dentro dunha palloza.G

Santa María a Real no Cebreiro. Foi parte dun mosteiro fundado no século IX.

lo e de todas estas terras até a
abolición dos señoríos.
Do século XII data a igrexa de
Santa María de Panamaior, de
estilo románico, resto dun antigo mosteiro. Pertence ao concello de Becerreá e está declarada
Ben de Interese Cultural. Ao seu
carón atópase un muíño.

’’

Nosúltimosanos,estes
montes teñen recibido
a visita esporádica dalgún
exemplar de oso pardo”

’’

Alendadiquenaigrexa
de Santa María a Real, tivo
lugar a milagre do Santo
Grial, e alí se conserva”

RUTAS E RÍOS. Cunha paisaxe

Pico do Surcio. Na chaira da dereita confluen Galiza, Asturias e León.

Río Piornedo ao pé do Mustallar.

Tres Bispos, Penarrubia e serra das Maseiras co val do rego da Vara.

O Navia en Agüeira (Becerreá).

>>> do ríos Navia, xunto á
ponte que defendía. As primeiras referencias a este cas-

llos pero posteriormente foi
reconstruído polos Condes de
Altamira, os señores do caste-

’’

XanaIdadeMedia,
e coas rutas xacobeas
atravesando a comarca,
levantáronse diversas
construcións para controlar
a entrada en Galiza”

telo corresponden a documentos de 1037. As revoltas irmandiñas reducírono a casca-

eminentemente de montaña,
a comarca está atravesada de
sur a norte polo río Navia, que
recibe ao longo do seu percorrido a auga de toda unha serie
de afluentes que van deixando
ao seu paso canóns, saltos escarpados e fervenzas, como a
que o río Ortigal provoca na
parroquia de Donís (Cervantes), con máis de seis metros de
altura. Os rápidos tamén se suceden no río Rao, que discorre
polo concello de Navia de
Suarna encaixado no canón do
mesmo nome.
Son moitas as posibilidades
de lecer que a comarca permite, dende rutas a pé e a cabalo
polos cumios máis altos e polos vales dos Ancares até a degustación de produtos típicos
da zona, entre oa que destaca o
queixo do Cebreiro.G
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PEQUENA HISTORIA DAS COUSAS GRANDES

Kukas, trinta anos de marione
Hai tres décadas que Marcelino
de Santiago e Isabel Rey fundaron
a compañía Monicreques de Kukas,
nun contexto falto de referentes nesta
arte de darlle vida aos bonecos
Lara Rozados

Q

uitando experiencias coma Barriga
Verde, ou intelectuais que espallaron as marionetas por todo o
Estado a través das Misións Pedagóxicas durante a II República, coma Rafael Dieste ou Urbano Lugrís, non existía o hábito de representar historias e
recrear mundos a través dun
pequeno guiñol e personaxes
de madeira e tea. “Había algún
grupo da Falanxe”, conta Kukas entre risos, “e algún grupo
amador, que partía de asociacións de base, coma O Galo”.
“Pero eran cousas moi esporádicas”, sinala Isabel, “que se
cadra facían unha única función. Tampouco nós empezamos como profesionais...”

OS COMEZOS. Polo entroido de
1979, Kukas (pintor, fotógrafo,
mimo...) tiña unha exposición
de máscaras no pub compostelán Modus Vivendi, como lembra Isabel mentres el vai atender o teléfono (ao día seguinte
partían para Estremadura a un
festival de marionetas). “Chegaron os da comisión de festas
da Feira do Queixo de Arzúa para contratalo como mimo, pero
empezamos a pensar que daquela non había nada de teatro
para nenos, e menos en galego”. En cuestión dunha semana
estaba a obra feita: Fabanola e o
televexo. “Era cando se lle chamaba televexo ao televisor, rubidoiro ao ascensor, e así”, lembra Kukas. Comentan como actuaron a cambio da comida, da
gasolina, e de que lles fixeran o
teatriño. “Un teatriño de madeira, precioso”, explica Isabel.

Mais cando chegaron a Arzúa,
logo de pinchar unha roda e varias incidencias máis, fixeron a
actuación e foron xantar, á volta
toparon con xente “algo pasada” xogando no teatriño, e quedaron sen el.
A seguinte función que lembran foi na Praza do Toural.
“Non sei como seguimos cos inicios que
tivemos”, di Isabel:
o 26 de abril inaugurouse a Autopista do Atlántico, e
nun acto de
protesta,
do que formaba parte unha actuación de
Kukas, ás sete da tarde,
coa praza chea de xente,
cargou a policía. Mesmo
chegaran a deter a Kukas e cobrarlle unha
multa, “que non paguei eu, pagou o
pobo de Santiago”, sinala: “pasamos a gorra
até que reca-

damos os cartos da multa”. Despois diso, lembran actuacións
nas festas e romarías, e moito
traballo na rúa, dirixindo as
montaxes ao público máis pequecho. “Non había nada para
nenos en galego”, remarca Isabel. Mesmo lles recomendaban
facer as obras en castelán para
que os cativos “entendesen”. “E
o pouco teatro de monicreques
que había era moi violento: o
clásico da cachiporra... Nós tentamos traballar con contidos didácticos, e evitar os maniqueísmos nos personaxes”.

Nos 80 fixeron moita ruada,
“traballabamos moitísimo no
verán, ás veces o día completo,
pola mañá cos gaiteiros, logo
facendo varias funcións...” Nos
90 comezan a traballar máis en
teatros ou salas, e con outros
públicos. “Fomos sempre
abrindo camiño”, di Kukas,
“cando non había marionetas
en absoluto, empezamos por
aí, e cando se estabilizou, descubrimos que podía haber novos espazos e novas técnicas.
Empezamos nun deserto cultural, pero fomos tirando >>>
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rionetas
’’

Nonhabíanadaparanenos
en galego, mesmo
nos recomendaban facer
as obras en castelán para
que os cativos entendesen”
[Isabel Rey]

’’

Agoraatopasmáisapoios
e os locais están mellor
preparados”

’’

Osmonicrequescontaron
sempre con persoas moi
cultas a manexalos: Dieste,
Valle Inclán, Lorca, Blanco
Amor, Falla, Lugrís, George
Sand, Maiakowski, Peter
Brook...”

’’

Ascompañías
de marionetas actuamos
en bos teatros
e con cheos totais”
[Kukas]

>>> até que coñecemos máis
xente de fóra, cada vez había
máis relacións, e os monicreques abríanse a outros campos”. Salientan que o teatro de
títeres é unha das expresións
culturais máis exportábeis de
Galiza. “Cando imos fóra, todo
o mundo destaca o nivel das
marionetas galegas”.

O MUNDO DOS FANTOCHES HOXE. Isabel salienta que os monicreques contaron sempre con persoas moi cultas a manexalos:
Dieste, Valle Inclán, Lorca,

Blanco Amor, Manuel de Falla,
Urbano Lugrís, Amandine Aurore Lucile Dupin (George
Sand), Maiakowski, Peter Brook... “O mundo da marioneta é
moi complexo, con moitos aspectos de investigación, dende
o punto de vista plástico: case
todos os dadaístas fixeron espectáculos de títeres. É unha arte que abrangue todo, artes
plásticas, escénicas, música, literatura... e permite certo distanciamento que che dá marxe
para facer cousas que non poderías facer con teatro de actores. A crítica social é moito máis
doada, por exemplo”. De feito,
lembramos formatos televisivos que recorrían ás marionetas
para facer sátira política.
As condicións cambiaron
substancialmente ao longo
destas tres décadas: “daquela
tiñas que ter ti toda a infraestrutura necesaria para faceres
unha montaxe, e agora atopas
máis apoios. Tamén os locais
están mellor preparados”, salienta Isabel. “Tiñamos que ir e
montar o teatro en calquera sitio. Que estean dotados é algo
moi recente: conseguir carga e
descarga, as luces, ou mesmo
cadeiras para o público, era raro até hai dez anos”. Explican
que mesmo se daba por suposto que o caché do teatro de marionetas ou infantil debía ser
máis barato. “Tamén é certo
que traballamos máis, temos
moitas máis funcións, e unha
cousa compensa a outra”.
Mais nos últimos anos proliferan os festivais (coma o de Redondela ou Galicreques, en
Compostela), hai material máis
diverso e maior respecto polo
teatro de obxectos. “As compañías de marionetas actuamos
en bos teatros e con cheos totais”, di Kukas, e salientan que
levan tres espectáculos feitos
coa Real Filharmonía de Galicia.
“Hoxe en día xa é raro que non
haxa espectáculos de marionetas nunha programación teatral”, afirma Isabel, “pero así e
todo seguen quedando algúns
tópicos que superar. Aínda así,
hai un panorama bastante estábel de compañías que levamos
ao mellor 20 anos traballando. E
non te mantés durante décadas
pola cara bonita, facendo calquera cousa”.

FABRICANTES DE PERSONAXES.
Amais de levar a compañía teatral, Kukas é un dos artesáns

MA G A Z INE.45.

Unha casa
para os bonecos

A grande ilusión da
compañía é conseguir un espazo para
acoller todo o patrimonio material
que se xerou ao
longo de tres décadas de traballo:
miles de marionetas para teatro, cinema e televisión, “pezas únicas que poden
ser consideras
obras de arte”,
decorados, escenografías,
atrezzos, figurinos, cabezudos, deseños,

das marionetas máis prestixiosos a nivel internacional. Co
nome Kukas Producións Artísticas SL, investigan na creación
e construción de novos prototipos de marionetas, en diversas técnicas de manipulación
que permiten montar espectáculos de gran formato... E tamén promocionan o teatro de

? UERE SABER MÁIS?

Os Monicreques de Kukas
Kukas Producións Artísticas S.L.
kukas.biocultural.net

carteis... Gustaríalles que fose un auténtico centro de documentación e investigación da marioneta, do teatro de
obxectos. Tamén que fose en Compostela, cidade relacionada dende sempre
ao traballo destes artistas.
“Temos un patrimonio cultural moi importante”, destaca Kukas, “pero non descartamos que houbese material doutras
compañías”. É o reto que teñen por diante para a próxima década. “Houbo moitas
montaxes, pero escribimos tamén moitas obras. Escribimos basicamente para
pór en escena, non para que os textos estean nunha biblioteca, pero estou falando de preto de 40 obras que cumpría
conservar”. Crear unha pequena editorial tanto para textos teatrais como ensaios, estudos ou outro material é un
dos obxectivos para este centro.G

marionetas con exposicións,
publicacións de textos e unidades didácticas, catálogos, gravacións para a televisión, conferencias ou cursos de iniciación para nenos e nenas, para
profesorado, ou de especialización para profesionais.
Isabel sitúa as obras de Kukas en varios tipos: “unha que
ten que ver con lendas populares ou históricas, moi vinculadas á Idade Media e a Galicia”, e
en seguida engade Kukas “pero
que non teñen que ver con reis
nin princesas, senón co pobo,

con temas sociais!”; “tamén
obras que mesturan pantomima ou obxectos, de carácter
musical; e por último, facemos
algo que poderiamos chamar
teatro social para nenos. Sen
machacarlles a cabeza aos rapaces, tentamos tratar temas de
interese: coma o consumismo,
nunha das últimas obras, Un
agasallo para Xaquín?. Pero o
caso é que sempre tentan diversificar a actividade: “os carteis, o
vestiario, a fotografía, a escenografía... Todo forma parte do espectáculo”.G
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Torta
para larpeiros

Virtudes
do taekwondo

Acostumados como estamos a
ver nas pastelerías sobremesas
aparatosas e coloristas que nos
entran polos ollos, non está de
máis facer unha segunda lectura dos mostradores para decantarnos por versións igualmente
saborosas pero de aparencia
máis sinxela. Un bo exemplo o
conforman as 'Tortas de La Imperial' , unhas sobremesas que
poden pasar desapercibidas ao
primeiro golpe de vista, pero
que contan cunha ampla lexión
de seguidores.
O segredo, segundo os donos de La Imperial, está na materia prima coa que se elabora
esta receita, a base de fariña,
ovos, leite e manteiga, de primeira calidade, que fan que o
seu produto sexa ademais de
saboroso, san.
Despois de dez anos no mercado, esta larpeirada ten 16 versións. A máis demandada é a de
nata pero a carta inclúe sabores
como chocolate negro, con leite
ou branco, capuccino, turrón,
caramelo, laranxa, limón e até
crema de doce de leite. O prezo
varía entre os 8 euros da torta de
nata de 900 gramos, os 10 da
versión mixta de dous sabores,
e os 18 euros da torta que inclúe
bombóns no seu recheo. Para
os que prefiran outro tipo de
texturas La Imperial ofrece unha variada liña de sobremesas
semifrías para todos os gustos.
As 'Tortas La Imperial' poden
mercarse na propia pastelería
(Avda. do Aeroporto 118, Vigo) e
na sucursal de Porriño que abre
unicamente os sábados (R/ Torneiros, 32, Ribeira) previo encargo. Máis información na web
www.latorta.es e encargos en latortaimperial@hotmail.com e
no teléfono 986 28 08 81.G

O sábado 21 de marzo celebrouse en Ourense o campionato de España de taekwondo,
na modalidade de combate e
na categoría absoluta, cunha
destacada afluencia de público.
A selección galega tivo unha
actuación meritoria con cinco
ouros, seis pratas e dous bronces, quedando primeiros por
equipos en mulleres e terceiros
en homes, e no cómputo global
proclamándose campioa.
Estes resultados dannos unha medida do potencial do taekwondo en Galicia, un deporte
que tivo moi boas épocas e que
parece volver rexurdir grazas ao
labor de técnicos, directivos e
patrocinadores.
Ribeira, Vilagarcía, Sada, Vigo, Marín, Redondela, Sanxenxo, Ourense ou Pontevedra son
algunhas das zonas representadas, o cal nos indica algo moi
importante: o deporte prácticase en múltiplas zonas a un nivel
destacado. Isto antes era moi
difícil xa que os competidores e
competidoras procedían maioritariamente das cidades de Coruña e Vigo.
O taekwondo reúne caracte-

Eva Estévez

rísticas moi interesantes como
práctica deportiva. Capacidades como a forza, a flexibilidade
ou a velocidade, calidades como a coordinación ou o equilibrio e valores como o respecto
ou o xogo limpo. Polo tanto é
aconsellábel como práctica pero ademáis existe outra serie de
factores que o fan atractivo, vexamos cáles:
–Exercítase todo o corpo de
forma integrada. Aínda que en
combate de competición é limitado o uso da parte superior do
corpo, fóra da competición trabállase de forma global e simétrica, é dicir, tanto a parte superior como a inferior ou tanto a
dereita como a esquerda.
–O contacto non é excesivo e
úsanse proteccións, isto serve
para evitar lesións, protexe as
persoas, e facilita unha práctica
duradeira.
–Como calquera arte marcial ou deporte de combate favorece un autocoñecemento
que implica mellor control da
agresividade, confianza nun
mesmo e serenidade en situacións de conflito.
–Implica unha alta coordinación interhemisférica e un desenvolvemento elevado de determinadas capacidades cerebrais como estruturación espacio-temporal, percepción rítmica, capacidade de reacción, etc.
Dende a perspectiva da saúde debemos destacar que axuda a controlar o sobrepeso, mellora a xestión de líquidos no
corpo, facilita a regulación térmica, tonifica de forma harmónica os músculos e dótaos dunha adecuada elasticidade, reforza o sistema inmunitario, ou facilita o funcionamento do sistema endocrino.
Todas estas vantaxes deben
entenderse dentro dunha práctica na que predomine o aspecto lúdico, recreativo e funcional.
No eido competitivo de alto ren-

demento, como en todos os deportes, as
cousas son diferentes.
Como suxestión ás
persoas responsábeis
da Federación Galega,
gustaríanos propor que
se tomase exemplo doutros deportes, como o atletismo, nos
que existen campionatos oficiais de veteranos, distribuídos
en diferentes categorías de idade. Hai moitísimas persoas que
practicaron taekwondo que ao
cumprir unha certa idade abandonárono por falla de motivación ou alicientes. Dáse un proceso de abandono que podería
reveterse se se promoven categorías de idade nas que os e as
practicantes sintan que poden
engadir algo. Dalgunha maneira
necesítase un estímulo que favorecería a volta de moita xente
que agora sente que non ten sitio nos ximnasios.
Outra suxestión sería a creación de escolas deportivas públicas, como hai en moitas modalidades. Agora mesmo practicar taekwondo require facerlles
fronte a custos que dificultan o
acceso. Neste apartado sería necesaria a participación das institucións públicas que teñen como estímulo ver os resultados
do traballo feito até agora: Campionato de España en Ourense,
o pavillón practicamente cheo
todo o día, pobos e cidades de
toda Galicia representados e a
selección galega campioa por
equipos e 13 medallas individuais. Esta é unha carta de presentación que en Galicia só poden amosar modalidades como
o piragüísmo ou o balonmán, e
por iso o Taekwondo merece un
pulo para facilitar que se practique deporte e de paso se obteñan resultados estimulantes para todos os galegos e galegas.G
Xurxo G. Ledo

jgledo@gmail.com

CAMIÑAR.

GPSparanon
perdersepolas
corredoiras
As novas tecnoloxías poden
compartir espazos coa tradición. Así queda patente na guía
de sendeirismo da provincia de
Ourense, 'Roteiros culturais por
Ourense', que se vén de presentar na capital das termas, promovida pola Vicerreitoría do
Campus desta cidade e o Instituto de Desenvolvemento Económico dependente da Deputación ourensá (Inorde).
Escritas por Xosé García Calvo e Beatriz Vaquero, a publicación conta con dez rotas culturais por Ourense das que cinco
carecen de sinalización oficial e
balizamento (Santa María de
Augas Santas, As Termas, Ribeira Sacra, San Pedro de Rocas e
Mosteiro de Oseira) e a outra
metade, formada por rotas orixinais, está dotada de indicadores (Canón do Sil, Montederramo, Pena Corneira, Ribeiro-San
Clodio e Xurés).
'Roteiros culturais por Ourense' está editado en tres formatos: libro coas rutas e os estudos dos monumentos a visitar;
carpeta con mapas individualizados de cada andaina e descrición do camiño; e a versión dixital, a modo de GPS en galego e
castelán (e proximamente en
inglés) que xa se poden descargar nas webs do Inorde
(www.inorde.com) e da Vicerreitoría do campus ourensán
(vicplanou.uvigo.es) A extensión das andainas varía entre un
mínimo de 17 quilómetros e un
máximo de 26. Polo momento o
libro e as carpetas non están á
venda e distribuiranse no campus universitario.G
E.E.

46-47 comer, viaxar.qxd
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Sanamaro
O Pazo de San Mauro está situado nun enclave excepcional
para o cultivo das variedades
brancas tradicionais do Condado e polo tanto para a elaboración de grandes viños. A parroquia do Porto, en Salvaterra do
Miño, onde se atopa esta adega, forma unha pequena península abrazada polo Miño.
Nela a leira en forma de cuncha
protectora do norte na que se
atopa o viñedo dálle unha
orientación ideal, grazas á súa
magnífica insolación, para a
perfecta maduración dos bagos. Os solos son de cantos rodados nas súas ladeiras e a idade das cepas que participan
neste Sanamaro está entre os
30 e os 40 anos. Estes factores
danlles forma ao albariño e ao
loureiro –este último só nun 5
por cento–, que despois de teren pasado unha crianza sobre
lías co seu periódico battonage
durante nove meses en cubas
de aceiro, forman a combinación do Sanamaro do 2005. Os
ingredientes que fan pensar
nun viño para gardar.
Sanamaro 2005
Adega do Pazo de San Mauro
Albariño e loureiro.
O Condado- D.O. Rías Baixas.

Coa cor da palla dourada por
un sol brillante coma os seus
destellos, o Sanamaro remítenos cos aromas a un xardín impregnado de cheiros, e alí nos
traslada entre flores brancas e
amarelas, ás plantas con perfume e as froitas maduras da
mesma cor que as flores, no
fondo, pero non moi lonxe, un
panal. Na boca toda esta expresividade aromática convértese
nun lixeiro percorrido co tacto
da seda, pero do que cabía esperar un algo máis.G
Antonio Portela

A Taberna de Antes.

BENCOMER.

Comer
de taberna
A Taberna de Antes
Magarella 27.
Sta Cristina de Cobres. Vilaboa.
Teléfono: 687 780 976
Prezo medio p/p: 20 euros

“Cociña tradicional feita con
cariño”, así quere definir a súa
oferta gastronómica o propietario de “A Taberna de Antes”,
en Santa Cristina de Cobres,
no pontevedrés concello de
Vilaboa. E así o perciben os
numerosos clientes que visitan este local instalado nunha
vella e modesta edificación de
pedra que conserva o seu espírito orixinal e un agarimoso sabor antigo.
Da súa cociña, a de fogo,
quentes empanadiñas, saborosas croquetas, polbo, luras,
exquisitas anguías fritidas e
cocochas en mollo verde. Da
súa grella, do lume e da brasa,
excelentes carnes, boi e tenreira, porco e tamén polo ou costeletas de año. E saíndo do esforzo da cociña boas sobremesas caseiras, torta de queixo,
flans ou mousse. Da súa adega
unha boa selección de viños
galegos e ademais, ata que non

se esgote, a casa ofrece ao visitante sidra natural, feita alí
mesmo tódolos anos con mazás da veciñanza, como foi
costume, durante séculos, en

moitos lugares de Galiza.
A Taberna de Antes, a metade de camiño entre Vigo e
Pontevedra está rodeada de
pequenos paraísos, a lagoa de

Castiñeiras, Domaio, as Salinas de Ulló e a enseada de San
Simón en plena ría viguesa.
Quen dá máis?G
Xosé Rey
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Padraig McGrane, profesor e músico irlandés afincado en Santiago,
será lembrado con música e con poemas propios, polos moitos/as amigos que deixou na cidade, tras dun
ano do seu pasamento. Será en Bertamiráns (Ames).
Coordenado por Gonzalo Vilas
AMES
¬TEATRO.O día do Pai. Delirante
comedia que o seu autor denomina
de Wester clínico...Tres homes loitando por unha selección natural
nunha clínica de reproducción asistida. Polo grupo Malasombra. O
venres 20, ás 21:00, na Casa da Cultura do Milladoiro.

Arredor
de Piñeiro
A figura de Ramón Piñeiro, a
quen se adica este ano e día das
Letras Galegas, comeza a producir
os esperados debates e achegamentos á súa, para ben ou para
mal, sempre poliédrica figura.
Tanto polo seu labor de recomposición do galeguismo durante
o réxime franquista como pola revisión por el emprendida dalgúns
postulados esenciais da tradición
política e cultural precedente, Piñeiro (1915-1990) foi sen dúbida
unha das personalidades claves
da Galiza da segunda metade do
século XX e tamén unha das máis
debatidas.
As xornadas organizadas pola
Fundación Carlos Casares arredor
do intelectual de Láncara “pretenden contribuír a ese debate
desde a reflexión serena e plural
e desde a perspectiva que outorgan os anos transcorridos desde
a súa desaparición”, en verbas
dos organizadores.
As xornadas, tituladas “Ramón
Piñeiro na Galicia do século
XX”, dirixidas por Carlos Fernández e Damián Villalaín, están
patrocinadas pola Deputación
de Lugo. Nestes días precedentes
interviron poñentes coma Miguel Barros, Xusto Beramendi,
Ramon Maiz, Victor Freixanes
ou Antón Baamonde, e nesta última xornada a celebrar este xoves van facelo Henrique Monteagudo, Xosé Luis Franco
Grande, Fernández Albor e
Alonso Montero, arredor de diversos aspectos da vida e obra de
Piñeiro.
Este xoves 26, dende as 10:00 ás
20:00, xornada final no Auditorio
da Deputación Provincial de Lugo.

O BARCO
¬TEATRO. Babiliglub. Historia
dun peixe que dí Miau en troques
de Glub. Polo grupo Galitoon, este
venres 27, ás 20:00, no Teatro Municipal Lauro Olmo.
BURELA
¬TEATRO. E ti quen vés sendo?.
Unha produción do grupo Talía Teatro. O venres 27, ás 21:30, na Casa
da Cultura.
CANGAS
¬TEATRO. As vingadoras. As investigadoras Enmma e Pili resolverán un complexo caso. Polo grupo
Maquinaria Pesada.O sábado 28,
ás 21:00, noAuditorio Municipal.
CARBALLO
¬MÚSICA. Zënzar. O veterano e
reivindicativo grupo de Cerceda actúa o venres 27, ás 23:00, entradas a
5 euros, na Sala A Reserva.
CARRAL
¬TEATRO. A maxia de Benxamín.Función de maxia a cargo do
Mago Benxamín, o sábado 28, ás
23:30, na Sala The Star.
CEE
¬TEATRO. Bar. Obra da compañía
San&San. O sábado 28, ás 20:15, no
Salón de Actos do Concello.
A CORUÑA
¬ CINE. Forum Metropolitano.
Poden verse esta semana: Tnuah
Meguna (Mal xesto), de Itshak
Grad,Israel, 2006 . No mesmo local,
Le charme discret de la bourgeoisie, de Luis Buñuel, Francia-Italia,
1972 (VOS esp) . Intérpretada por
Fernando Rey, gañadora dun Óscar en 1972. Ambas, do xoves 26 ao
sábado 28. Entradas a 3/2 euros, nos
Cines Forum Metropolitano.
¬ CINE. O Grande Dictador. Parodia sobre o nazismo e fita clave da
historia do cine debida ao xenio
Charles Chaplin(1940). Proxéctase
este luns 30, ás 18:00 e 20:30, en
V.O.S.E., na Fundación Caixa Galicia.
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 26
Nicolas Klotz
20.30 h. A cuestión humana(2007),
141´. Subtítulos en castelán.
Venres 27
Nicolas Klotz

¬ ARTE
Scriptorium Verbumiense
Dende o S. IX, algunhas abadías e
mosteiros posúen un Scriptorium,
lugar onde copiaban ou creaban,
decoraban e encadernaban os libros ou códices. Calígrafos, iluminadores, miniaturistas e encadernadores. Monxes copistas convertidos en artistas, e os seus traballos
en verdadeiras obras de arte. A difusión da imprenta a partir do S.
XVI despraza á obra manuscrita,
pero dalgunha maneira tamén a
revaloriza, pois os libros impresos
non poderían competir en detalle
nin acabado coa paciente dedicación que recibían os códices.
Con esta exposición, o museo
Verbum dá a coñecer o laborioso
proceso de creación dun códice, e
aotempo destaca a importancia
que tivo Galiza na súa creación e
elaboración. Moitos deles naceron e foron feitos nun dos scripto-

20.30 h. A cuestión humana(2007),
141´. Subtítulos en castelán.
After Hours
23.00 h. Buzos haciendo surf, un
documental de los Surfin’ Bichos,
Rogelio Abraldes, 2008.100´. Presentación a cargo do seu autor. Entrada
gratuíta.
Sábado 28
Berlín-París-Hollywood
18.00 h. Liliom, Fritz Lang, 1934. 118´.
Subtítulos en galego.
Berlín-París-Hollywood
20.30 h. A morte de todos, Max Ophuls, 1934. 97´. Subtítulos en galego.
Luns 30
Robert Rossen e o seu tempo
20.30 h.Todos os homes de El Rei,
Steven Zaillian, 2006. 128´. Subtítulos
en castelán.
Martes 31
Fóra de serie
20.30 h. El honor de las injurias, Carlos García-Alix, 2008. 84´. Vídeo.
No Centro Galego de artes da Imaxe,
Rúa Durán Loriga, 10.
¬EXPO.O traballo visible das
coruñesas. Unha mostra sobre o
mundo do traballo e a muller na cidade dos séculos XVIII, XIX e primeira metade do XX, dende a documentación e as imaxes custodiadas no Arquivo Municipal, co seu
traballocomo lavandeiras, augadeiras, leñadoras, leiteiras, sector pesqueiro, talleres de artesanía.... Até o
26 de abril, no Sala de exposicións
do Palacio Municipal.
¬ EXPO . A cidade na arte. A
exposición pretende reflectir as

Un copista medieval.

riamáis importantes do mundo, o
de Santiago de Compostela ,
xunto ao de Ripoll , o máis prestixioso do territorio hispano durante a Idade Media.
Tamén a lingua galega ten protagonismo, pois nela se realizou o
fermosísimo códice das Cantigas
de Santa María baixo as ordes do
rei Afonso X o Sabio.
Acompañados dun monxe codiferentes miradas que os artistas
proxectaron sobre a cidade da
Coruña ao longo dos séculosanalizando a repercusión que as ditas
interpretacións tiveron, non só no
contexto das súas propias obras,
senón tamén en relación coa historia do paisaxismo. Até o 3 de
maio, no Museo de Belas Artes.
¬EXPO.Fotógrafos da Natureza 2009. Un ano máis, Caixanova presenta no Aquarium Finisterrae, e por primeira vez en España,
esta exposición de fotografías de
natureza, unha das máis consolidadas internacionalmente.
¬EXPO.Naufraxios e miradas

pista, os participantes adentraranse no ambiente monacal dun
scriptorium, descubrirán os seus
segredos, os distintos traballos, as
fases de elaboración para finalmente poder crear, cos coñecementos adquiridos, a súa propia
obra de arte.
Até omes de xuño, noMuseo Verbum-Casa das Palabras, Vigo. Entrada de balde.

de Ángel Orcajo . Mostra antolóxica de Ángel Orcajo, pintor moi
vinculado a Galicia e un dos destacados representantes da segunda
xeración de pintores españois que,
tras a Guerra Civil, emerxen nos
anos sesenta. Durante este mes, no
Palacio de Exposicións e Congresos.
¬EXPO.Miradas. Dende o informalismo ao multicolor.
Ampla retrospectiva que recolle
obras mestras da Colección Caixa
Galicia, pertencentes a épocas e
movementos artísticos moi distantes entre si. Até o 31 de maio, naFundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Pablo Seoane quar-

Fabulosos Cubatas de Fockink Blues, dúo que actúa en Culleredo esta semana.
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Emma, produción teatral do Teatro Arriaga que se poderá ver en Coruña,
Ouren se e Santiago, está baseada na vida de Emma Goodman, loitadora
polos dereitos da muller que chegou a ser calificada nos anos 30 como “a muller máis perigosa de América”.

¬ MÚSICA

Unha imaxe recente de Joan Manuel Serrat.

Joan Manuel Serrat
O cantautor catalán, nado en
1943 no barrio popular barcelonés de Poble-sec, no seo dunha
familia obreira de pai catalá e nai
aragones, é unha das figuras que
xustifican o tópico aquel de “non
necesita presentación”.
Quizáis o principal referente,
por popularidade e calidade, da
canción popular tanto en catalán
como en español, sen por eso renunciar aos rasgos autoriais, dotado dunha calidez especial na
voz como nas letras para chegar
a todo tipo de público, cancións
como “Mediterráneo” e varias
outras teñen xa un sitio na memoria colectiva popular dos últimos corenta anos.
Embarcado en diversas xiras
por España e América nos últimos anos, este espectáculo
100x100 Serrat responde a unhas características máis intimistas, pensada para pequenos aforos, co acompañamento do pianista Ricard Miralles e a súa
propia guitarra.
A proposta, que comezou xa en
2005 e foi retomada o ano pasado, reúne polo seu mesmo minimalismo, e no xuizo dos aficionados ao cantante barcelonés, as
mellores esencias da súa música,
recollendo os seus mellores éxitos na súa prolongada carreira.
Actuación o domingo 29, ás
20:00, no Pazo da Ópera, A Coruña.

Keren Ann
Nada en Israel, criada en Holanda
e afincada en Francia, Keren Ann
mestura a chanson francesa e o
folk intimista con sons modernos
e refinados para obter un folk-pop
de tons suaves e envolventes, li-

gada por algúns críticos á Nouvelle
Chanson, debitaria de Brele outros cantautores francófonos.
O seu ultimo álbum, titulado
sinxelamente co seu propio
nome, gravado en inglés entre
París e Nova York, é unha proposta musical que comparte co
trompetista israelí Avishai Cohen. Fai o sexto da súa produción, en diversos idiomas, polo
cosmopolitismo desta cantante
que, sen embargo, mantén fortes
raigames co seu país de nacemento, tendo mesmo unha relación sentimental cun piloto das
forzas armadas israelís, para as
que ten actuado durante a guerra co Líbano, no 2006.
Actuación o domingo 29, ás
21:00, no Auditorio de Galicia,
Ciclo Sons da Diversidade, Santiago.

François Breut
Debuxante por vocación e por
oficio, irrompeu na música por
casualidade, das mans de Dominique A, a quen coñece na Escola de Belas Artes de Nantes. O
autor da memoire neuve, naqueles anos tamén parella sentimental de Breut, dirixiu e compuxo en
1997 o seu debut homónimo,
que veu proseguir a tentativa de
renovación da chanson a partir
de referentes anglosaxóns.
Dende aquela, a cantante sería
recoñecida pola crítica e o público como unha gran dama do
pop independente francés, e as
súas dúas seguintes entregas discográficas, Vingt a trente mille
jours (2000) , Une saison volée
(2005), e este último À l'aveuglette(2008),confirmaríano.

tet. Pablo Seoane preséntase agora
en cuarteto, na procura de maior riqueza tímbrica, mais alcance armónico e contundencia rítmica. O venres 27, ás 23:00, noJazz Vides.
¬MÚSICA. Serrat:100 x 100 Serrat. O espectáculo 100 x 100 Serrat mostra un Serrat máis próximo
que nunca. É a oportunidade de
achegarse á esencia do artista. O catalán complementa a súa voz só
coa súa guitarra e o piano de Ricard Miralles. O domingo 29, ás
20:00, entradas de 15 a 30 euros, no
Pazo da Ópera.
¬MÚSICA.François Breut. Festival Sinsal. A delicada voz de
François Breut retorna en catorce
cancións propias, À l'aveuglette
(2008), tras dez anos interpretando
pezas doutra xente. O luns 30, ás
21:00, entradas a 12 e 6 euros, no Fórum Metropolitano.
¬TEATRO.Labirinto de ilusións.
Da man do Mago Román García, a
participación do público produce situacións cómicas e misteriosas, con
aparicións e desaparicións, transformacións e cambios de cor, viaxes imposibles, adiviñas. O sábado 27, ás
19:00, no Fórum Metropolitano.
¬TEATRO. Los cuernos de Don
Friolera. Da man de Ángel Facio,
fundador do lembrado grupo Goliardos, preséntase este sainete violento
do xenial Valle-Inclán. O venres 27 e
sábado 28, ás 20:30, no Teatro Rosalía
Castro.
¬TEATRO.Laberinto de ilusións.
Maxia a cargo deMago Román García.O sábado 28, ás 19:00, noForum
Metropolitano .
¬TEATRO. Señor Mundo. Teatro
infantil, polo grupo A Factoría Teatro, coa historia dun poeta un pouco
tolo á busca da palabra perfecta. O
sábado 28 e domingo 29, ás 17:00,
no Teatro del Andamio.
¬TEATRO/DANZA. Concerto Des-

concerto. A compañía coruñesa
Entremánspresenta unha coreografía que intenta porlle son ao movemento, descubrir un mundo de sensacións onde a música nace do propio intérprete. O domingo 29 ás
19:00, no Teatro Rosalía.
CULLEREDO
¬MÚSICA. Fabulosos Cubatas
de Fockink Brothers. Eduardo
Hermida e Pepe Doré ( ex-Los Doré)
forman os FCFB no ano 2000. Este xoves 26, ás 22:30, no Forum Celticum.
¬TEATRO.Momentos máxicos.
Maxia coMago Rafa.O venres 27, ás
19:30, noEdificio de Servizos Múltiples .
A ILLA DE AROUSA
¬MÚSICA. The Fishfuckers. Dúo
galego de rock que actúa o sábado
28, ás 23:50, en O Con do Moucho .
FERROL
¬ CINE. Xogos prohibidos. Sensible filme sobre a infancia e a guerra,
de René Clement (1951), con inesquecible banda sonora do mestre
Rodrigo. Proxéctase este luns 30, ás
18:00 e 20:30, en V.O.S.E., na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬ CINE. Ciclo cine obreiro. Este
martes 31, ás 19:00, última proxección deste ciclo co gran clásico de
CharlesChaplin, Tempos Modernos (1936), entrada de balde,no
Ateneo Ferrolán.
¬ EXPO . Reencontro. Exposición colectiva de pintura, con
unha vintena de artistas, organizada pola Asociación Galega de
Arte e Cultura (AGAEC). Até o 2 de
abril, no Ateneo Ferrolán.
¬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. Remata este domingo 29,

Actuación o luns 30, ás 21:00, no
Forum Metropolitano, A Coruña.
Obra de Olga Rozanova, na mostra de arte ruso que remata este domingo en Ferrol.

na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Novas pontes. Intercambio artístico e cultural coa localidade barcelonesa de Terrassa,
o primeiro destas características
no que vai ser partícipe a cidade
naval. Até o 13 de abril, no Centro
Cultural Carvalho Calero.
¬EXPO. A rebelión dos xéneros. Exposición de pintura de doce
artistas de distintas procedencias e
épocas, que inclúe paisaxes, retratosa e flores como temas dos cadros. Estará aberta até o 3 de maio,
no Centro Torrente Ballester.
¬TEATRO/DANZA.Vuelo 6408.
Danza contemporánea , polo grupo
Pisando Huevos, coa colaboración
da Axencia Galega das Industrias
Culturais.O venres 27, ás 20:30, entradas a 5 euros, no Centro Cultural
Torrente Ballester.
¬ TEATRO / DANZA . No pesa el
corazón de los veloces. Espectáculo presentado por Errequeerre Danza, este domingo
29, ás 19:00, entradas de 3 a 10
euros, no Teatro Jofre.
¬TEATRO. Fábula. Teatro afeccionado, pola Aula de Teatro do CPI
de Touro. O domingo 29, ás
19:00,no Centro Cívico de Caranza.
FORCAREI
¬EXPO. Antón Alonso Ríos, o
siñor Afranio. Elaborada pola
Comisión Siñor Afranioe coa colaboración da Asociación Ecoloxista e
Cultural de Terra de Montes "Verbo
Xido", na honra do deputado agrario-galeguista durante a IIª República, Antón Alonso Ríos. No Centro
Social de Forcarei.
GONDOMAR
¬MÚSICA. Fino Lorenzo. Exposición de pintura deste artista, co jazz
como principal fonte de inspiración.
Organizada polo Centro de estudos
Miñoranos. Até o 13 de abril, na Aula
de Cultura Ponte de Rosas.
LUGO
¬ ACTO. Xornadas sobre Ramón Piñeiro. Rematan este xoves 26, organizadas pola Fundación
Carlos Casares, con unha serie de
charlas e ponencias que comezan
ás 10:00 e rematan sobre as 20:00,
na Deputación de Lugo.
¬ ACTO. Masa Crítica.Este movemento social e cultural convoca
marchas en bicicleta para divulgar a
súa labor. Neste caso conta coa colaboración da A.V. da Milagrosa. Este
xoves 26, ás 20:15, na Praza Maior.
¬ CINE. Camiños de Gloria. Un
dos máis grandes filmes antibelicistas da historia, debido a Stanley Kubrick (1958). O martes 31, ás 20:00
en V.dobrada, no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
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O grupo Aló Django, colectivo
que agrupa músicos de coñecidos
grupos galegos e que ten un repertorio bañado polos ritmos
gypsy, actúa este sábado no lucense Club Clavicémbalo .

¬EXPO. Valle-Inclán: Retratos,
caricaturas e visións. Exposición sobre o escritor galego polo
debuxante de Siro López Lorenzo.
Na Sala da Deputación.
¬EXPO. Galicia até 1975. Segunda mostra do proxecto expositivo Miradas. Unha revisión dos
fondos da Colección Caixa Galicia,
coa que se perciben as principais
viraxes da plástica galega ao longo
de máis dun século de historia,
desde o XIX ata 1975. Até o 7 de
xuño, no Centro Sociocultural Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Vermellas. A exposición
rende homenaxe ás mulleres que
sufriron represalias en Galicia a raíz
da Guerra Civil. Na Facultade de Veterinaria,Campus de Lugo.
¬ MÚSICA . Aló Django. Banda
galega que ofrece un concerto
cun amplo abano de xéneros musicais traducidos ao estilo dos xitanos centroeuropeos e mesturado
co jazz. O sábado 28, ás 00:00, no
Club Clavicémbalo.
¬MÚSICA. Rauxa.O grupo catalán,
que trae o son da marchosa rumba
da súa terra, está este xoves 26 , ás
23:00, no Club Clavicémbalo.
¬TEATRO. Quinto Festival Internacional de Teatro Universitario.O xoves 26, ás 21:00, El
Lazarillo, polo Teatro Rodante de
Puerto Rico. O venres 27, ás 21:00, A
Tempestade de W. Shackespeare,
pola Escola de A. Dramático de
Murcia. O sábado 28, ás 21:00,
Abuelos, pola Aula de Teatro da
Universitat dÁlacant. O domingo
29, á mesma hora, Xogos á hora da

sesta, pola Aula de Teatro da USC. E
o luns 30, Hide (Oculto), pola Aula de
Teatro da Universidade de VigoOurense. Entrada de balde, no Auditorio Gustavo Freire.
MARÍN
¬MÚSICA. Los Reyes del K.O.
Adrian Costa & Marcos Coll son
hoxe probablemente os millores
embaixadores do blues galego, no
seu periplo berlinés. Actúan este xoves 26, ás 22:30, na Sala Ache.
MELIDE
¬MÚSICA. Los Reyes del K.O.
Adrian Costa & Marcos Coll son
hoxe probablemente os millores
embaixadores do blues galego, no
seu periplo berlinés. Este venres 27,
ás 01:00, no Pub Gatos.
MONFORTE
¬EXPO. Nómades. Fotografías
de Manuel Valcárcel. Exposiciónde 60 fotografías de gran formato, cos costumes, a cultura e o
xeito de vida dos pobos nómades,
que aínda hoxe habitan nos cinco
continentes.Até o 31 de marzo, na
Casa da Cultura.
MUROS
¬TEATRO. Dáme veleno. Un avó e
unha avoa, moi especiais, preocupados pola súa descendencia , tentan
comunicarse con ela dende o alén.
O venres 27, ás 12:00, e sábado 28, ás
21:00, no Centro Cultural e Xuvenil.
NARÓN
¬TEATRO. Un agasallo para Xa-

A cantante Vanexxa actúa esta semana en
diversos escenarios galegos.

quín. Obra infantil de títeres, polo
veterano grupo Os Monicreques
de Kukas. O domingo 28, ás 18:00,
no Auditorio Municipal.
OLEIROS
¬TEATRO. Bailadela da morte
ditosa.A obra deVidal Bolaño, representada polo grupo Teatro de
Ningures, preséntanos seis encontros coa morte noutros tantos cadros.O sábado 28, ás 20.30, no Auditorio Gabriel García Márquez.
OURENSE
¬ CINE. La Vaquilla. Intento un
tanto fallido, mais interesante de
ver, de Luis berlanga por facer
unha comedia da Guerra Civil.Proxéctase este martes 31, ás 20:00,

en V. dobrada, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. A risa púrpura de Kairós. Pinturas de Pedro Proença,
até o 31 de marzo, na Galería Marisa
Marimón.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actuacións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Rauxa . Rumba catalana
e festa asegurada, con este grupo
deSabadell. Este venres 27, ás 21:30,
entrada a 5 euros, no Cafe Cultural
Auriense.
Na mesma sala, o domingo 29, ás
21:30, entrada a 5 euros, actuación
do grupo CharlarT58.
E o luns 30, ás 22:00, entrada de
balde, 2ª Jam Rock.
¬MÚSICA.Vanexxa. A exuberante
cantante e rapeira madrileña vai estar este xoves 26, ás 21:00, entradas
a 10 euros, no Rock Club.
¬TEATRO/DANZA. Carmina Burana. Versión para ballet da famosa obra de Carl Orff, polo prestixioso bailarín arxentino Iñaki
Urlezaga e o seu corpo de ballet.
O venres 27 e sábado 28, ás
20:30, entradas de 12 a 6 euros,
no Teatro Principal.
¬TEATRO. Emma. O grande actor
e director bilbaíno Ramón Barea
dirixe esta montaxe do Teatro
Arriaga, con Bárbara Goenaga incorporando a Emma Goldman, a
gran loitadora pola xustiza e a
igualdade, na obra de Howard
Zinn. O domingo 29, ás 19:00, no
Teatro Principal.
¬TEATRO. Cósima. Unha nena , fuxindo dun pai autoritario e distante,
marcha a vivir a unha árbore. Teatro
infantil a cargo da compañía Sarabela Teatro. O domingo 29, ás
12:00, e luns 30, ás 10:00 e 12:00, no
Auditorio Municipal.
POBRA DO CARAMIÑAL
¬MÚSICA. Roger de Flor +
Xosé Constenla . No ciclo do
Xacobeo, Vai de Camiño, concerto
doble destes dous cantautores. O
sábado 28 , ás 20:30, no Auditorio
do Museo Valle-Inclán.
PONTECALDELAS
¬MÚSICA. A Tuna Rastafari.
Grupo formado no Morrazo no
2005 con compoñentes doutras
bandas locais, que atoparon un
vínculo e un estilo que os une para
gozar da música. O sábado 28, ás
23:30, no Pub Leblón.

O debuxante Siro López expón caricaturas e visións gráficas sobre Valle-Inclán na Deputación de Lugo.

PONTEDEUME
¬MÚSICA. Quique Aldrey e
Hugo Torreiro. Dentro do ciclo
de inverno do Xacobeo, Vai de Ca-

miño, a actuación destesdous cantautores galegos. O venres 27 , ás
21:00, na Casa da Cultura .
PONTEVEDRA
¬ACTO. Cómo facer BD. Os debuxantes Kiko da Silva, Fernando Iglesias e Fran Bueno Capeáns imparten o obradoiro Facer
BD: Seminario de técnicas de narración visual. O xoves 26, ás 19:00, na
Biblioteca Municipal.
¬ CINE . Xogos prohibidos.
Sensible filme sobre a infancia e a
guerra, de René Clement (1951),
con inesquecible banda sonora do
mestre Rodrigo. O martes 31, ás
20:00 en V.O.S., na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Fosa común. O alemán
Günter Schwaiger é un director de
cine e teatro afincado en España
dende os anos 90, apaixoado pola
etnografía e as historias de enterramentos durante o franquismo. Tom
Lavin, recollendo o traballo do anterior, presenta esta videoinstalación,
até o 28 de marzo, na Casa da Campás.
¬EXPO. Escultura e ilustración
lusa. Unha nova exposición, que
viaxa a Portugal da man da ilustradora Alice Geirinhas e do artista
plásticoPedro Valdez Cardoso. Até
o 30 de abril, na Sala X (Facultade de
Belas Artes).
¬EXPO. Gabinete dos pesadelos. Alumnado de quinto curso
de Belas Artes expón traballos que
xiran arredor do concepto de
monstrosidade. Na 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.
¬MÚSICA. Campus Jazz. A Vicerreitoría do Campus de Pontevedra
pon en marcha un ciclo de jazz que
abre con Alberto Conde Cuarteto,
con Conde ao piano, Roberto Somoza ao saxofón e frauta, Miguel
Cabana á batería e Kin García no
contrabaixo. O xoves 26, ás 21:00, na
Casa das Campás.
¬MÚSICA. Roman Filiu & SPJGroup. Dentro da programación
Jazz no Principal 2009, concerto que
vai ter lugar este sábado 28, ás 20:30,
entrada a 5 euros,no Teatro Principal.
A partir das 24:00 , Jam-session
noPub La Cabaña.
¬MÚSICA. Vanexxa. Despois de
varias semanas de celebracións, a
Sala Karma pon fin aos festexos do
seu aniversario con sesións dos seus
Dj’s Charli-e, Ivan e Isra, ademais da
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Rauxa, un grupo catalán que trae
os desenfadados ritmos da rumba mesturados co rock, actúa en
varias cidades galegas ao longo
desta semana.

presentación do novo disco de Vanexxa, Ser y vencer. O venres 27, ás
23:00, na Sala Karma.
¬TEATRO. Purgatorio. Unha proposta que investiga coa mestizaxe
que caracteriza á compañía Pistacatro, que mestura nos seus espectáculos o novo circo, o teatro, a música
e a danza. O xoves 26, ás 21:00, no
Pazo da Cultura.
¬TEATRO. O Mago de Oz. Os Domingos e Luns do Principal poñen fin
á súa décima edición con esta adaptación que Os Quinquilláns fan do
clásico da literatura e cine americanos. O domingo 29, ás 18:30, e luns
30, ás 10:30, no Teatro Principal.
REDONDELA
¬TEATRO. Aeroplanos. Delirante
comedia na que tres homes loitando por unha selección natural
nunha clínica de reproducción
asistida.Polo grupo Malasombra,
o sábado 28, ás 20:30, no Multiúsos
da Xunqueira.
PORRIÑO
¬MÚSICA. Cornelius . Funk e soul
interpretada con gusto e inpecable
factura por músicos dos máis experimentados no panorama do rock
galego. O venres 27, ás 23:00, entradas a 6 euros, rebaixa a socios, no
Café Liceum.
RIBADEO
¬TEATRO. E ti quen vés sendo?.
Unha obra de Talía Teatro, sobre o
Anfitrión de Plauto, revisada por
Cándido Pazó. O luns 30, ás 11:30,
no Auditorio Municipal .

A RÚA
¬MÚSICA.Miki Nervio & The
Bluesmakers . Veterano e experimentado grupo lucense de blues e
rock. Este venres 20, ás 23:00, no Catro Camiños .
SANTIAGO
¬ACTO. Os bós e xenerosos. A
Asociación de Escritores en Lingua
Galega pretende poñer de relevo a
exemplar traxectoria de Mariví Villaverde, que representa, desde o
anonimato, os exiliados e represaliados cuxa memoria cómpre restaurar. O sábado 28, ás 12:30, no Museo
do pobo Galego.
¬ACTO. Presentación de libro.
Presentación da novela A perspectiva desde a porta, finalista do premio Xerais 2007, da escritora compostelana Patricia A. Janeiro.No
acto estará presente a autora e o editor Paco Macías. O martes 28, ás
20:30, naLibraría Pedreira.
¬ CINE. A Gran Guerra. Gran comedia antibélica de Mario Monicelli (1959), nomeada ao Óscar á mellor película estranxeira, na que se
mestura comedia e unha aceda crítica social. O martes 31, ás 18:00 e
20:30, en V.O.S.E., na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO.Exposicións de pintura. Reseña de varias exposicións
abertas na cidade:
1:10 , de Sara Fuentes, na Zona "C",
até o 19 de abril.
Recolecta, de Guillermo Aymerich,
até o 11 de abril, na Galería C5.
Insomnio, obras de Renata 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.
Monumento, exposición de David
Trullo, na galería Espacio48.
¬EXPO. Discurso abstracto,
de Fernando Pereira. O artista presenta esta exposición, comisariada por Cristina Carballedo,
como un proxecto íntimo e persoal, froito de anos de investigación e traballo. Até o 5 de abril, na
Fundación Torrente Ballester.
¬EXPO. Portas de luz. Unha
achega á rte e cultura en Galicia nos 70. A década dos 70 constituíu en toda Europa un momento en
que novas formas de cultura popular
se mesturaron coa alta cultura. Na
mostra contémplase a súa pegada
en Galiza 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. Galicia 25. Unha cultura para un novo século. A
mostra conmemora os primeiros 25
anos do Consello da Cultura Galega, sendo “un escaparate da cultura galega, a imaxe dun país en marcha que ten algo que dicir e quere dicilo”. Até o 17 de abril no Museo do
Pobo Galego.
¬EXPO. Galicia Pola RadioMostra de obxectos, gravacións, textos
radiofónicos, que comemoran os 75
anos da radio en Galicia. Na Fundación Caixa Galicia.

A Tuna Rastafari, un grupo de potentes metais orixinario do Morrazo, que garante concertos con moita marha, neste caso en Pontecaldelas.
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A Rondalla Benfeita, veterana
formación que recolle a tradición
de moitos anos de rondallas
monfortinas, actúa en Sober, outra vila de tradición musical,
mantida agora pola asociación
Xuventudes Musicais.

¬MÚSICA. Orquestra Sinfónica
de Galicia.Concerto da Orquestra
Sinfónica de Galicia, para interpretar
o Elíasde Mendelssohn, co Coro de
Cámara do Palau da Música Catalana. O xoves 26, ás 21:00, no Auditorio de Galicia.
¬ MÚSICA . Orfeón Terra a
Nosa na Catedral. A Catedral
acolle o recital do Orfeón Caixa
Galicia Terra a Nosa que, xunto a
Orquestra Filharmónica de Pontevedra interpretará o Réquiem de
Fauré, unha das obras máis recoñecidas do compositor. O xoves
26, ás 21:00, na Catedral.
¬ MÚSICA . II Ciclo 1906 de
Jazz O trío Colina, Miralta e
Sambeat inaugura o II Ciclo 1906
de Jazz que se celebrará nas vindeiras datas nas salas de jazz máis
importantes de Galiza. Este venres 27 ás 23:00, no Dado-Dadá.
¬MÚSICA. Keren Ann. Chega a terceira cita de Sons da Diversidade
co directo desta israelí, que presentará o seu último traballo que leva o
seu mesmo nome. O domingo 29,

ás 21:00, no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA. Jazz Frequency
Group. Concerto deste trío composto por Paco Charlín (contrabaixo), Juanma Barroso (batería) e
Román Filiú (saxo alto). O luns 30, ás
22:30, no Pub Ultramarinos.
¬MÚSICA.Pablo Seoane quartet. Pablo Seoane preséntase co seu
cuarteto, o vindeiro mércores 1, ás
22:45, naBorriquita de Belén.
¬TEATRO. As Dunas. Produción do
CDG, con texto de Manuel Lourenzoe dirección de Quico Cadaval.
Unha viaxe pola Mariña luguesa da
man dunha tropa de músicos, danzantes e cantores concentrados
nunha vella nave industrial . O venres
27 e sábado 28 , ás 20:30 , domingo
22 ás 18.00, e mércores 1 ás 11:00, no
Salón Teatro.
¬TEATRO. Emma. O actor e director
bilbaíno Ramón Barea dirixe esta
montaxe do Teatro Arriaga, con
Bárbara Goenaga incorporando a
Emma, a gran loitadora pola xustiza
e a igualdade. O venres 27, ás 21:00,
no Auditorio de Galicia.

¬ CONVOCATORIAS
XXI premio de narrativa
“Torrente Ballester”
Co ánimo de contribuír a acrecentar a calidade
fabuladora e creativa que caracteriza aos nosos
escritores, así como de homenaxear ao ferrolán
Gonzalo Torrente Ballester, a Deputación Provincial da Coruña, convoca o XXI Premio de
Narrativa Torrente Ballester.
Poderán optar ao premio todas aquelas
persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, que presenten obras inéditas e non
premiadas con anterioridade, escritas en
castelán ou en galego.
Outorgarase un premio único e indivisible
dotado con 25.000,00 euros, estando suxeita
esta cantidade ás retencións legais que sexan
de aplicación.
A Deputación publicará a obra premiada, directamente ou a través doutra editorial, reservándose durante dezaoito meses os dereitos
de edición da mesma.
As obras serán de tema e extensión libres, podendo presentarse novelas, relatos e conxuntos de relatos, que se enviarán por duplicado e
en exemplares separados, en tamaño DIN A4,
por unha soa cara, numerados, grapados ou
encadernados.
Cada obra presentarase baixo o sistema de
plica, polo que se enviará baixo pseudónimo,
acompañada dun sobre á parte, en cuxo exterior se fará constar o seu título e o pseudónimo
do autor, incluíndo no seu interior unha folla na
que se sinalen os datos persoais do escritor:
nome e apelidos, nacionalidade, dirección, teléfono de contacto e correo electrónico. Ademais se icluirá unha declaración expresa por
medio da cal se certifique que a obra é inédita e

A cantante israelí Keren Ann.

¬TEATRO. Babiliglub.Teatro para
os máis cativos, pola compañía Galitoon, o sábado 28 e domingo 29, ás
18:30, no Teatro Principal.
¬TEATRO. Coriolano. A recén
criada compañía Teatro sen Repertorio traenos esta obra de W.
Shakespeare. O sábado 28 e do-

non foi premiada, até a data de presentación,
en ningún outro certámen ou premio.
O prazo de recepción das obras terminará o
día 1 de xullode dous mil nove, e enviaranse á
Deputación Provincial, Avda. de Alférez Provisional, 2, 15006 A Coruña, indicando no sobre XXI Premio de Narrativa Torrente Ballester.
A composición do xurado publicarase con
anterioridade á súa reunión no taboleiro de
anuncios e en páxina web da Deputación, co
fin de que se poidan interpor, se é o caso, os recursos legais pertinentes.
Os participantes terán obrigación de comunicar á Deputación a concesión de calquera premio que obteña a obra presentada, no momento que esta situación se produza, o que
dará lugar á súa exclusión do concurso.
O xurado actuará en pleno, en sesión se é posible única, sendo necesaria a asistencia dos
dous terzos dos seus membros; as súas deliberacións serán secretas e delas redactarase a
acta correspondente. Aos efectos da válida
constitución do xurado, será de aplicación o
disposto no art. 26.1 da Lei 30/1992 de Réxime
Xurídico das Administracións Públicas e do Procedmiento Administrativo Común.
O xurado non poderá declarar deserto o premio e a súa proposta será obxecto de resolución da Presidencia desta Deputación, que é o
órgano competente para resolver a concesión
do premio.
O premio fallarase no último trimestre do
presente ano, e o título da obra gañadora, así
como o nome do seu autor, serán dados a coñecer no taboleiro de anuncios e na páxina
web da Deputación, así como a través dos distintos medios de comunicación.
Non se devolverán as obras presentadas non

mingo 29, ás 18:00, na Sala Santart.
¬TEATRO. V Festival Internacional de Teatro Universitario.
O xoves 26, ás 19:00, na Sala Vidal
Bolaño, o Teatro-Studio Palépé de
Vilnius (Lituania), ponen escena
Volta (Escenas da vida de Adomas
Mickevicius en Lituania), de Olegas
Kesminas.O mesmo xoves, ás 21:30
e no Teatro Principal, a Escola Superior de Arte Dramática de Murcia
representaA tempestade, un clásico
de W. Shakespeare. E o venres 27,
Abuelos (Las cerezas de la memoria),
pola Aula de Teatro da Universidade de Alacante. Ás 21:30, no Teatro Principal.
¬TEATRO. Aeroplanos. Volta a
Santiago a celebrada comedia da
compañíaLagarta, lagarta. Será o
vindeiro mércores 1, ás 21:00, no Teatro Principal.
SANXENXO
¬MÚSICA. Quique Aldrey e
Hugo Torreiro. Dentro do ciclo
de inverno do Xacobeo, Vai de Camiño, actuación destes cantautores

premiadas, sendo estas destruídas no día posterior ao fallo.
A presentación das obras supón a aceptación
destas bases por parte dos autores.
XXI Premio de novela García Barros
O Excmo. Concello da Estrada crea o premio de
novelaManuel García Barros(Ken Keirades),
testemuñando a admiración e respecto e mantendo a presenza deste ilustre académico e galeguista, mestre e fillo deste Concello, contribuíndo así ao espallamento da súa persoa e
máis a importante achega que a súa obra fixo
ás Letras Galegas. O Concello da Estrada en colaboración coa Presidencia da Xunta de Galicia
por medio da Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Editorial Galaxia convoca a XXI edición do premio, cunha dotación económica de
9.000 euros.
Poderán concorrer ao premio todos os auto-

galegos. O sábado 28 , ás 21:00, no
Auditorio Pazo Emilia Pardo Bazán .
SOBER
¬MÚSICA. Rondalla Benfeita.
Este grupo, última manifestación
da tradición rondalleira de Monforte, interpretará temas dos anos
40,50 e 60, dentro do ciclo Primavera Musical 2009, organizado polas Xuventudes Musicais de Sober. O sábado 28, ás 19:30, no Auditorio da Casa da Cultura.
PONTEDEUME
¬MÚSICA. Nova Galega de
Danza. Dentro do cicloVai de Camiño, actúa esta compañía de
danza. O sábado 28 , ás 20:00, no Auditorio Municipal .
VERÍN
¬ MÚSICA . Roger de Flor +
Emilio Rúa . Dentro do ciclo de
inverno do Xacobeo, Vai de Camiño, actúan estes dous cantantes
galegos. O venres 27 , ás 21:15, na
Casa da Cultura .

res e autoras de calquera nacionalidade que
presenten os orixinais escritos, acordes coa normativa oficial vixente en lingua galega. Os textos presentados deberán ser inéditos e totalmente orixinais.
Os orixinais serán presentados por sextuplicado exemplar en papel tamaño folio ou
en holandesa, mecanografados a dobre espazo antes do 13 de abril de 2009 na Casa
do Concello, Praza da Constitución,1 - 36680
A Estrada (Pontevedra).
Con cada orixinal que deberá ser presentado
baixo lema, xuntarase, en sobre pechado, o
nome completo, enderezo e teléfono do autor
ou autora, así como o título da novela.
Presentarase na plica unha declaración xurada conforme están ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa seguridade socia. A dotación económica será de 9.000 eurosque se outorgará indivisiblemente nun único premio.
O xurado estará composto por cinco membros escolleitos entre recoñecidos persoeiros
do mundo da cultura actuando un deles como
secretario/a a proposta e en representación da
Corporación do Excmo. Concello da Estrada. O
premio concederase por maioría de votos.
A composición do xurado darase a coñecer
no día, lugar e hora que se comunicará oportunamente. As bases publicaranse no Boletín Oficial da Provincia. O premio poderá ser declarado deserto.
O Excmo. Concello da Estrada resérvase, durante o prazo de un ano, os dereitos de publicar
a obra premiada, en todas as linguas do Estado.
Neste sentido, o autor ou autora renuncia a favor do Concello da Estrada, na primeira edición,
a calquera tipo de remuneración polos seus dereitos de autor.

Guieiro 1352 maqueta

24/3/09

Queres saber máis?

21:21

Página 7

anosaterra.com

GUIEIRO.53.

ANOSATERRA

26 DE MARZO - 1 DE ABRIL DE 2009

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.

O grupo de post-rock inglés Pram,
que actúa no Festival Sinsal, presenta temas do seu último disco,
The Moving Frontier.

VIGO
¬ CINE. Underground. Filme do
singular director serbio Kusturica,
enmarcado no ciclo Antibelicismos.
Proxéctase este martes 31, ás 18:00,
en V. dobrada, e 20:30 en V.O.S., na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬ CINE. Mostra de Ciclo de Ficción Portuguesa. Mostra que se
desenvolve os mércores, entrada de
balde, até o 8 de abril. Este mércores
1, ás 20:00, proxéctase a curta Jantar em Lisboae a longametraxe Goodnight Irene,presentadas por André Martins. No Museo Verbum,
Casa das Palabras.
¬EXPO.Reconquista: 18092009.Por primeira vez, poderán admirarse obxectos e documentos inéditos sobre a Reconquista de Vigo e
a posterior batalla de Ponche Sampaio. Até o 30 de marzo, no Pazo Museo Quiñones de León.
¬EXPO. O son das sombras.
Obra pictórica de Benito Pérez Fernández, realizada nos últimos dous
anos. A mostra estará aberta até o 27
de marzo. Na Casa do Libro.

¬ ANUNCIOS
DE BALDE
 Aluguer de apartamento en Lira
(Carnota), Portocubelo. A carón da
praia. Equipado para catro persoas.
Terraza, vistas ao mar e ao cabo Fisterra. Semana Santa, 275 euros. 2ª 15ª
de xuño, 500 euros. 1ª 15ª de xullo,
550 euros. 2ª 15ª de xullo, 600 euros.
15 días -agosto, 600 euros. 15 díassetembro, 500 euros. 981 76 11 44 /
666 84 39 97

¬EXPO. Tesouros de papel: libros, xogos e xoguetes. Colección Quim Corominas.
Mostra de todo tipo de xoguetes
antigos feitos con papel, até 1930.
Até o 14 de xuño , no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Obras mestras da Escola d’A Haia con fondos do
Museo Rijksmuseum.Colección do prestixioso museo holandés, con obras de autores desta escola realista e ruralista. Até o 12 de
abril, no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Scriptorium Verbumiense. Mostra do laborioso proceso de creación dun códice, e a
importancia que tivo Galicia neste
campo. Até o mes de xuño, no museo Verbum, Casa das Palabras.
¬EXPO. Deseño holandés: na
rúa como en casa.
Binnen/Buiten. Unha ampla
mostra de deseño holandés para
os espazos público e privado. Até o
5 de maio, na Fundación Pedro Barrié de la Maza.
¬EXPO. Marco, Museo de Arte

(non me importaria desprazarme).
Prometo non contarlle ás nosas amizades a forma de coñecernos. Se
existes, manda unha mensaxe a:
ventoserodio@yahoo.es
 Casa para aluguer de fin de semana ou vacacions, situada á beira
do rio Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63

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

 Para pasear cans, ofrécese persoa na zona de Santiago de Compostel. Razón: Xabier. Teléfono:
664754764. De 18 horas a 20 horas.
CE: gallaecia2008@hotmail.com.
Agás os sábados.

 En Ribadeo, véndese apartamento 2 cuartos, garaxe e rocho. 54
m2. Con calefacción eléctrica, mobles de madeira maciza e roupeiros
encaixados. Zona do Parque de San
Francisco. Impecábel. Prezo 97.500
euros. Teléfono 672434757.

 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 /981 93 82 63

 Asturias. Tapia de Casariego.
Alugo casa nova de campo con xardín, asador, horta, cenador. Fins de
semana de venres a domingo por
110 euros para todos. Tel.: 667 293
752.

 Alúgase casa en Ribadeo, amoblada, meses de xullo, agosto e setembro. Tel. 676 727 518.

 Gostaría coñecer muller galega
para compartir sensacións. Cumprín
os cuarenta e son tan tenro coma
combativo na defensa da cultura do
noso país. Da zona de Compostela,

 Licenciado en Xeografía e Historia imparte clases particulares a domicilio en Santiago e cercanías.Todas as materias de letras. Telf: 687
5811 37
 Vendo saxofón alto Yamaha
YAS275, perfecto estado. Inclue ma-

Mostra de cine luso no museo Verbum.

Contemporánea. Acolle as seguintes exposicións:
7+1 Project Room. Sete grandes
salas para presentar a proposta dun
artista diferente en cada unha delas.
En calquera lugar, en ningún
lugar. A mostra analisa as relacións entre artes visuais, cinema
e literatura.

letín 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
 Véndese trompeta “Júpiter SI b
410” lacada. Por 240 €.
Teléfono: 656 26 23 85
 Castelao. Compro libro "Sempre
en Galiza"(Akal editor), edicións entre 1981-1993, galego ou español.
Tamén agradezo información. Desprázome.
Contacto: Apartado de Correos 660 Vigo ou moxado@gmail.com

Puntos de Encontro/Meeting
Points. O portugués Pedro Barateiro inaugura esta serie que traeráa 5 artistas neste ano 2009.
¬MÚSICA. Small Coffins. Este
grupo local, ainda que se chame e
cante en inglés, actúa este venres
27, ás 22:30, na Fábrica de
Chocolate.
E o sábado 28, ás 22:30, están os sabadellenses Rauxa, marchoso
grupo de rumbas e ritmos divertidos, con entradas a 6 euros.
¬MÚSICA.Tonhito de Poi. O barbanzán, co seu grupo Rasa Loba,
actúan nun concerto organizado
por Amnistía Internacional, contra o racismo. O xoves 26, ás 00:00,
en LaIguana Club.
O venres 27, ás 00:00, actúan
Adorno + Carcomedhi , e o
sábado 28 estará, á mesma hora,
o grupo portugués Sem Resposta.
¬MÚSICA.M3 · MonkeyMeetsMusic. Grupo vigués de fusión,
cun estilo ecléctico que vai
dende o pop ao jazz. O sábado

carga. Motocultor Ferrari 72. De
maio de 2005. Cor verde. Con remolque, fresa e arado. Pouco uso. 3500 €
(prezo orixinal 7400€) .Biotrituradora gasolina Benz, modelo Primus
PS HBS-3; con motor BYS 5.5 hp. Seminova,10 horas de uso. Prezo orixinal 2500 €. Vendo por 1500. Tlf: 690
020503 (perto de Santiago)
 Vendo Guitarra Eléctrica Fernandes, de 24 trastes, dúas pastillas
Humbuckers, mastro palorosa, cor
azul "Oceanburst", en impecable estado. Prezo: 525 €.
David , Tel: 610 63 38 82.
 Vendo moble cama de 90, con
armarios, estantes e mesa extraíble
debaixo. Tfs: 986417582 e
669903948
 Busco relación cunha muller que
lle goste falar galego, de 38/43 anos.
Preferibelmente da comarca de Ordes. Chamar ao 650 930216.
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.

 Vendese : Peugeot Partner Furgón 190C HDI. Enero 2005. 75.000
km. 6.000 €. Todas as revisións ao día.
Perfecto estado. Non utilizado para

 Para completar coleccion merco
os seguintes numeros de "A Nosa Terra": 1266, 1268, 1269 e 1270 (maio
2007), 1278 (26 xullo 2007), 1288 doble- (4 decembro 2007) e 1292 (4
xaneiro 2008). Se alguen esta dis-

28, ás 23:00, na sala Contrabajo.
¬MÚSICA. Vanexxa.A provocadora
rapeira estará este sábado 28, ás
22.00, na Sala Mondo. O martes 24,
ás 22:00, entradas a 10 e 12 euros, actuación de Wildbirds And Peacedrums.
¬MÚSICA. Serrat 100x100. Tras a
memorable xira xunto a Joaquín Sabina , Joan Manuel Serratrenova o
seu periplo en solitario co formato
mais íntimo de todos cantos representou. O martes 31, ás 20:30, no
Centro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA. Pram. A banda de postrock de Birmingham , con 19 anos xa
de andaina musical, vai estar, dentro
do Festival Sinsal, o vindeiro mércores, ás 21:00, entradas a 12 euros,
no Centro Cultural Caixanova.
¬TEATRO. Bicharada . Un espectáculo visual aberto a todos os públicos, do grupo Berrobambán,sobre
eses grandes monstros que son os
animais pequenos que esperamos
atopar cando saímos ao campo. O
domingo 29, ás 18:00, noAuditorio
de Centro cultural Caixanova.

posto a vendelos que pregunte por
Suso no 655 822 315. Pagoos ben.
 Vendo sillón e dúas butacas(tresillo), coa armazón de madeira. En
Moi bó estado e económico. Chamade ao teléfono 986 290219, e preguntade por Conchi.
 Mércanse cacharros de barroda
antiga olaría de Samos.
barraxe@mundo-r.com
 Véndese Mercedes BenzMB100
D; Ano 1995; Bo estado. Renovados
recentemente: dirección, embrague,
sistema eléctrico, rodas, freos, chapa
e accesorios en bo estado, con radio
cd novo. 3500 €.Tlf: 650485043
 Véndese casa rural con finca.
PonteCaldelas, moi perto do río. Espacio habitable casa: 150m2.; amoblada. Con galpóns e invernadeiro.
Finca 8000m2, arbolada e preparada; valada. 80.000 €. Tlf:
650485043
 Vendo Seat 600. Tel: 610 205 247

 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

que contrata unha estudante de
cine de orixe taiwanesa para coidar do fillo. A aia cinematográfica
é unha cinéfila impenitente namorada do cine de Lamorisse e o
globo vermello non tarda en facer acto de presenza.

Mentiras e gordas
Dirixen: Alfonso Albacete,
David Menkes .
Intérpretes: Mario Casas,
Ana de Armas.
Comedia. España, 2009

Escena de Retorno a Hansala.

EN CARTEL.
Retorno a Hansala
Dirixe: Chus Gutiérrez.
Intérpretes: Farah Hamed,
José Luis García Pérez.
Drama. España, 2008

A realizadora granadina Chus
Gutiérrez –Sexo oral, Insomnio,
Alma xitana– levaba uns anos
desaparecida despois do inesperado cambio de rumbo que supuxera a nostalxia cómica de El
calentito, aquela rememoración
dos días tolos da Movida madrileña e dos cardados imposíbeis
da Alaska pre-Jiménez Losantos.
Aquí a temos dando un novo
golpe de temón que a achega ao
estilo menos comercial dos seus
primeiros filmes. Tomando
como base a crónica real da traxedia da inmigración no estreito
de Gibraltar, Gutiérrez confronta
o seu particular choque de civilizacións a través da ollada dun
empresario funerario arruinado
que tenta sacar tallada do drama
das familias magrebís que queren recuperar os corpos dos seres queridos mortos no intento
de chegar á península en precarias embarcacións. Gañou o
Gran premio da Crítica no último Festival de Valladolid e a Pirámide de ouro no exótico Festival Internacional do Cairo.

O voo do globo vermello
Dirixe: Hou Hsiao Hsien.
Intérpretes: Juliette Binoche,
Hippolyte Girardot.
Drama. Francia, 2007

O taiwanés Hsien é un dos realizadores orientais máis reverenciados en Francia, con media
ducia de candidaturas á Palma
de Ouro de Cannes e a admiración rendida e constante da crítica cahierista aos seus dramas
minimalistas. Dito isto, era de
esperar que, máis tarde ou máis
cedo, o director de Millenium
Mambo acabase por probar
sorte en Europa da man da industria cinematográfica gala. O
seu primeiro filme “occidental”
constrúese a través de referencias cinéfilas e autocitas acordes
co carácter posmoderno do seu
cine. Citas, dunha banda, ao
filme O globo vermello, de Albert
Lamorisse (1956), unha poética
e ensoñadora mediometraxe
pre Nouvelle Vague na que un
neno persigue un globo polas
rúas de París. Esta é unha fita de
culto e indispensábel compoñente do proceso de iniciación
cinéfila dende a estrea hai medio
século. E autocitas, doutra
banda, a un dos seus filmes máis
característicos, O mestre de monicreques. Binoche interpreta
unha titiriteira con problemas
de adaptación á vida moderna

Volve o dúo máis temido do cine
español, responsábeis –hai
quen diría culpábeis– de fitas do
calibre de Máis que amor, frenesí, Atómica ou Sobrevivirei,
Menkes e Albacete, definitivamente domesticados tras as
súas iniciáticas relecturas erradas do primeiro Almodóvar seguen na liña das súas últimas fitas: I love you baby, Entre vivir e
soñar, máis próximos xa ao modelo Colomo adaptado ao que
se pode esperar da nova “nova
comedia española” nos tempos
da hexemonía televisiva. A súa
nova proposta aseméllase máis
a un catálogo de Mango, Zara ou
calquera outra franquía de
roupa para mozos e mozas. Un
grupo de rapazolos que comezan a descubrir o lado salvaxe da
vida viven o seu eterno verán entre discotecas, chill outs e terrazas espremendo todo o zume
das súas noites de éxtase antes
de que a mañá chegue co desencanto da realidade. Cheira xa un
pouco a pasado.

Confesións dunha
compradora compulsiva
Dirixe: P.J. Hogan.
Intérpretes: Isla Fisher,
Joan Cusack .
Comedia. EE UU, 2008

O australiano Hogan pasa da comicidade dos casorios disfuncionais –A voda de
Muriel, A voda da
miña mellor amiga–
ao glamour de esca-

Ana de Armas e Hugo Silva en Mentiras e gordas.

Fotograma de Un conto de Nadal.

parate ao máis puro estilo “Sexo
en Nova York”. Nada mellor
para iso que recorrer aos best sellers “shop-acoholicos” da xornalista Sophie Kinsella, unha columnista económica metida a
escritora de vendas multimillonarias dende que cambiou os
mercados e os índices polas
aventuras de Becky Bloomwood, unha especie de Carrie
Bradshaw literaria –é un dicir–
con apuros financeiros que
acaba traballando nun xornal
económico para afrontar a súa
insaciábel dependencia vital da
sección de tendencias da Vogue.
Se a cousa funciona no despacho de billetes non descarten
nova saga cinematográfico-novelística á vista. Entre Sex and the
city e O demo viste
de Prada na redacción de Intereconomía.

ROBERT ZUCKERMAN

Isla Fisher en
Confesións
dunha compradora
compulsiva.

Juliette Binoche en O voo do globo vermello.

Un conto de Nadal
Dirixe: Arnaud Desplechin.
Intérpretes: Catherine Deneuve,
Jean-Paul Roussillon.
Drama. Francia, 2008

O realizador francés Arnaud
Desplechin repite coa Deneuve como protagonista despois de Reis e raíña ao tempo
que regresa á ficcion coral tras a
grata experiencia no documento confesional que supuxo
o intimista autorretrato familiar A amada –o perfil da desaparecida nai do cineasta a través das lembranzas do pai.
Desplechin propón desta volta
un novo retrato familiar de sabor agridoce e ton amábel no
que a radiografía dun clan familiar con pano de fondo do
anual reencontro de Nadal
está mediatizada polas feridas
reabertas dunha vella enfermidade xenética que reaparece
como incómoda convidada de
última hora. Foi unha das
grandes derrotadas na última
gala dos César e competiu, infructuosamente tamén, no último Cannes. Os seus detractores póñenlle a pega da excesiva
e dispersa metraxe, mal endémico na filmografía deste cineasta, con especial querencia
polas historias corais e a multiplicidade de puntos de vista
que, desgraciadamente, non
ten o don dun Robert Altman
ou dun García Berlanga para
encauzar os seus relatos. G
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por Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Linares 2009.
Rematou a 26 edición do torneo de Linares, que foi de novo o máis forte do mundo.
Vitoria final para o ruso Alexander Grischuk, situado de catorce no ranking mundial.
Segundo posto para Vasili Ivanchuk con igual puntuación pero peor desempate, e
terceiro para o sueco Magnus Carlsen. O campión do mundo W. Anand quedou na
cuarta posición e cerraron a clasificación Teimur Radjabov o chino Wang Yue, Levon
Aronian e o cubano Lenier Domínguez. O torneo foi vibrante ata a última ronda e a
expectación e o xogo maxistral estiveron presentes de principio a fin. A organización da 27 edición xa está en marcha e disputarase entre España e os Emiratos Árabes, tal como se fixo en anos anteriores coa cidade de Morelia en México.
Carlsen, Magnus 2776
Grischuk, Alexander 2733
XXVI Linares. 05.03.2009. B85: Defensa Siciliana. Variante Scheveningen.
Alexander Grischuk, que se embolsou
100.000 euros polo primeiro posto en Linares, é tamén xogador profesional de
póker ao que di gañar bastantes máis
cartos que ao xadrez. 1.e4 c5 2.Cf3 d6
3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ae2 e6
7.0-0 Ae7 8.a4 Cc6 9.Ae3 0-0 10.f4 Dc7

11.Rh1 Te8 12.Af3 Af8 13.Dd2 Tb8
14.Df2 e5 15.fxe5!?N [15.Cde2]
15…dxe5 16.Cb3 Cb4 17.Aa7 Ta8
18.Ab6 De7 19.Tad1 Ae6 [19...Ag4!
Cxg4 21.De2 Cf6 22.a5=] 20.Cd5 Axd5
21.exd5 créase un perigoso peón pasado 21…e4 22.d6 De6 23.Cc5 Df5
24.Ae2 Dxf2 25.Txf2 Cbd5 26.a5 Cxb6
27.axb6 Tab8? [27...Tec8! 28.b4! Tc6
29.Cxb7 Txb6 30.d7 Txb7 31.d8D Txd8
32.Txd8 Txb4 33.Rg1+=] 28.Txf6 gxf6
29.Cd7 f5 30.c4 a5 31.c5 Ag7 32.Cxb8

Txb8 Diagrama 33.Aa6!! excelente
Magnus, a torre non pode deter os tres
peóns pasados 33…Af6 34.Axb7 Txb7
35.c6 Txb6 36.Tc1 Axb2 37.d7 1-0.
Esta foi a única partida perdida por
Grischuk e foi premiada como a máis brillante do torneo.

SUDOKU
difícil

Horizontais:
1- Na mitoloxía grega, señor do reino dos mortos, e ese mesmo
reino. Dicir misa o cura. 2- Tipo de compañía como a tristemente
famosa, nestes días, AIG americana. 3- Tecidos de orixe animal.
Relativo aos bacilos, que non aos “vaciles”. 4- Desprazádesvos,
marchades. Dise do tempo ou clima agradable, cunha temperatura xeitosa. 5- Unha das características do son. “Era ....”, xa cho dicía
eu. 6- Illa asiática que foi colonia portuguesa. Nome galego e portugués de varón. 7- Dise así do que xa pasou de moda, perdeu
vixencia, ou está en franca decadencia. Siglas de “Federal Trade
Commission”. 8- Magoado de certa gravidade. Porto e cofradía
pertencente ao concello de Carnota. 9- Certo elemento vexetal
que é semellante na forma a unha raíz. Contracción. 10- Separaríase, alonxaríase. 11- Óso dalgunhas froitas, carabuña. Móvese
impulsado polo interese económico, “vai polo ....”.
Verticais:
1- Bafo, alento. Indumentaria masculina de cerimonia, semellante
á chaqueta, que por detrás leva dous faldróns. 2- Comida típica
arxentina. Seitura, colleita dalgún cereal. 3- Separar un obxecto
que estaba engastado. 4- Siglas da extinta formación que liderou
Camilo Nogueira hai ben anos. Que provoca un fondo rexeitamento, ás veces por repetitivo. 5- Prefixo que dá idea de estar por
debaixo dunha superficie. Pertencente ou natural de Arabia, ou de
certa dinastía daquelas latitudes. 6- No mar, argola grande que se
coloca ao extremo dunha vela, para que poida correr facilmente
ao longo dun pau ou un cabo. Parte final dunha composición
musical en que se repite o tema fundamental da peza. 7- Que se
recrea con temas ou situacións lúgubres ou tétricas. Partido de
Carod Rovira. 8- Relación amorosa intensa, correspondida e xeneralmente breve. Marchaba, dirixíase a un lugar. 9- Converter unha
sustancia que estaba noutro estado, ao sólido. 10- Ferramenta
agrícola tan vella como imprescindible nas labores do campo.
Agrupamento de empresas, que así adoitan establecer un monopolio. 11- Este adxectivo, repetido varias veces, foi popularizado
polo pai de Julio Iglesias, alias “papuchi”. Acción e efecto de abanear ou abalar, pero con outro verbo similar.

SOLUCIONS
doado

Crucigrama
Horizontais:
1-Hades.Misar2-Aseguradora.3-Lás.Bacilar.4Ides.Cálido.5-Ton.Sabido.6-O.Goa.Roi.A.7Caduco.FTC.8-Ferido.Lira.9-Rizoide.Cun.10Afastaríase.11-caroa.Carto.
Verticais:
1-Hálito.Frac.2-Asado.Ceifa.3-Desengarzar.4EG.S.Odioso.5-Sub.Saudita.6-Raca.Coda.7Macabro.ERC.8-Idilio.L.Ía.9-Solidificar.10Arado.Trust.11-Raro.Acaneo.

difícil

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

AUTODEFINIDO

doado

Horizontais:
Hibernación.Oral.Emenda.La.Aguantar.Anabar.Té.R.Nico.Ofensa.Doeron.Esa.É.Palaciano.Sut
ra.Ar.Tu.Ata.Invocar.Sentaba.Oso.
Verticais:
Holandesas.Iranio.UTE.Ba.Aceptan.Elaborar.T.R.
Ga.Olaia.Neurona.Nb.Ama.F.Cava.Centeeiro.Inte
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Xan Carballa

A

modificación da lei do
aborto busca regular
unha situación que
mesmo aboca á interrupción do
embarazo á clandestinidade.
Non é unha lei que promove o
aborto, como presenta a Igrexa

ABORTO,
IGREXA E PP
nas súas alegacións escandalizadas, con valados e lazos brancos na Semana Santa. En calquer caso o recurso ao aborto

non é desexado por ninguén e
sempre supón un trauma e o eslógan feminista doutrora, “Nós
parimos, nós decidimos”, reivindicaba a a autonomía da muller para decidir sobre o seu propio corpo. A actitude do PP
nesta cuestión é oportunista,

pois nos seus anos no poder non
promoveu a supresión da lei .
Moitos dos seus votantes, non
entenden manter a criminalización e por iso o seu apoio ás mobilizacións da Conferencia Episcopal acaban por mobilizar os
votantes do arco progresista.G

É granxeiro de profesión e inventor de vocación. Xosé Muruais Otero, veciño da Pontenova, ideou, patentou e
agora comercializa un soporte xamoneiro innovador, no que a peza se sitúa en posición vertical. O resultado é
máis sabor, máis aproveitamento e máis seguridade, segundo Muruais.

‘Antes cortar o xamón era algo arriscado’

PACO VILABARROS

Unha minusvalía nunha man
fixolle fiar a idea dun xamoneiro
onde o risco de cortarse fose
menor. Dende o ano noventa e
seis deulle voltas e agora este xamoneiro, que corta a peza de
maneira vertical, xa figura en
restaurantes de boa parte do Estado Español. Segundo o seu
creador as vantaxes “venas ben
os hosteleiros, aínda que moitos
antes de probar son reticentes”.
Muruais era gandeiro, pero na
actualidade está xa adicado ao
cen por cen ao seu invento.
O proxecto empezouno hai
anos?
Empecei a darlle voltas no noventa e seis. Teño unha minusvalía nunha man e non podía
cortar o xamón, así que fun dándolle voltas para que eu puidese
cortalo e comelo. Foron moitas
horas cavilando e o que era un
xamoneiro rudimentario nos
seus inicios e agora un aparello
con máis de dazasete pezas e incluso lle engadimos o carácter
xiratorio. Finalmente patenteino e rexistreino.
Cales son as vantaxes?
Ao cortar de forma vertical o
risco de cortarse é mínimo. Non
te podes imaxinar a cantidade
de hosteleiros que hai lesionados, daste conta cando vas polos restaurantes e cho contan.
Outras da ventaxas é o aproveitamento, do cen por cen, tan só
queda o oso, tampouco se seca
o xamón e, a máis importante

de todas as melloras, e que sabe
mellor por que as veas cortanse
ao traveso.
O aparato tamén ten detractores?

Especialmente os que viven de
cortar o xamón, os cortadores
profesionais. Pero evidentemente por razóns que teñen
que ver co seu negocio, non por
razóns obxectivas. É un mundo

no que se foron engandido
moitos neófitos. Con este xamoneiro calquera pode cortar o
xamón ben.
Ten pedidos de todas partes...
De Girona, Madrid, Ciudad

8 400021 303104

1.352
anosaterra
HARMONÍA
Federico Cocho

C

Xosé Muruais Otero,inventor
Alberte Rivero

01352

Real e especialmente do sur.
Polo de agora, a maioría dos
que piden este soporte novo
son hosteleiros. Véndoo ao
prezo de cen euros. Nos últimos
meses situamos no mercado
medio millar de unidades. As
pezas fabrícanse en Alicante e
despois móntoas eu na casa.
Leva dezasete aparellos diferentes para artellar. O proceso
aínda hai que industrializalo
máis, por que os pedidos cada
día son maiores e haberá que
ampliar a empresa.
Compaxinou esta faceta coa de
gandeiro?
Tiña dúas granxas de coellos,
unha de engorde e outra de
nais, que era o meu traballo de
verdade, pero o ano pasado decidín pechar. O prezo dos pensos, que se disparou, e o do gasoleo fixo imposíbel continuar,
perdía cartos. Non é so o meu
caso e o doutra moita xente que
non quita para gastos.G

oido que a ocasión vén de
perlas para resituar os fillos
dos inmigrantes en aulas especiais, xa que, como se sabe, levan
un ritmo escolar digamos que
“máis lento” e, ademais, traen virus extinguidos e piollos a eito.
Tamén poderiamos aproveitar para separar os rapaces das
rapazas, que seica renden máis e
se distraen menos, segundo reclaman desde certos ámbitos ultraconfesionais.
Pero de paso que –por respecto á liberdade dos pais,
claro– poñemos os galegofalantes á parte, deberiamos, dunha
vez por todas, “implementar políticas de racionalidade socioeconómica”, ordenando crianzas
non por orde alfabética, senón
con arreglo a distintas cohortes
de ingresos familiares. Unha comisión de expertos en discriminación artellaría estes tramos.
Con estes novos criterios de
organización, as aulas experimentarán unha substancial mellora no seu nivel académico, facilitada pola harmonización socioeconómica e sociolingüística
–sempre vinculadas– do alumnado. Por suposto, deberanse
establecer pasarelas flexibles
para os que melloran ingresos
na casa, se nacionalizan ou
cambian de idioma (do galego
ao castelán, como é lóxico).
Ás obvias vantaxes para docentes e estudantes habería que
lle engadir os balsámicos efectos
secundarios sobre as economías
familiares máis débiles, que deixarían de estar sometidas ao permanente tirón de gastos (roupa,
aniversarios, pleiesteixon, etc)
para estar á altura dos compañeiros con máis posibles.
Empezamos? G

’’

Deberiamosordenar
as crianzas segundo os seus
ingresos
familiares”

