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0,96 mortes por cada cen afectados

Alemaña,con 12.830 casos confirmados hai cero defuncións (0%)
Reino Unido,con 12.903 casos confirmados 44 defuncións ( 0,34%)
Portugal, con 1.634 casos confirmados hai cero defuncións
España,con 1.538 casos confirmados 12 defuncións

(0%)
(0,78%)

Chile,con 12.104 casos confirmados hai 112 defuncións
Arxentina,con 6.768 casos confirmados 404 defuncións

(0,92%)
(5,96%)

Antes de que a OMS declarase
a pandemia, as grandes
farmacéuticas acumulaban
descensos en bolsa
de até o 8%
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H. Vixande

Tras nove meses, parece concluír a campaña electoral que
levou o PP ao Goberno da Xunta e que Feixóo extendeu durante os primeiros compases
da lexislatura. O presidente
deixou de facer dela eixe da súa
acción política e a partir de
agora os líderes da oposición
deberán criticar os populares
polos pasos efectivos que dean
e non pola ausencia de medidas para enfrontar a crise.
De marzo a agosto, o PP instalárase nun xogo político que

consistía no linchamento do
Goberno bipartito de Emilio
Pérez Touriño e na extensión
da campaña electoral, sen tomar medidas de calado nin
cumprir o seu programa electoral. Esa era a tese do PSOE e
do BNG, o que lles permitía criticar o Executivo pola súa “inoperancia”, sen entrar a valorar
a eficacia e conveniencia da acción de goberno. As constantes
alusións de Núñez Feixóo ao
seu antecesor e o seu equipo
reforzaban as opinións da oposición. Eses tempos parece que

veñen de rematar tras o presidente inaugurar o curso político apelando á economía.
Coma un leixaprén, sen
abandonar totalmente a práctica de comezar enunciando os
erros dos seus contrincantes,
Alberte Núñez Feixóo renovou
o seu discurso durante un acto
celebrado o 29 de agosto en
Soutomaior, que os propios
populares cualificaron como
“estrea” do “curso político”.
No mesmo, anunciou “a aplicación de políticas efectivas sobre tres alicerces: a economía,
o territorio e a recuperación da
confianza dos galegos”.
O discurso de Soutomaior
resultou máis declarativo que
enunciativo. Feixóo non indicou as medidas que vai tomar,
mais en todo caso representou
un punto e aparte con respecto

aos últimos meses, caracterizados polas medidas illadas e ás
veces contraditorias propostas
polos membros do seu goberno –como as referentes ás axudas para adquisición de automóbiles.

PRIORIDADES. “Loita contra o paro e contra a crise”, eis unha das
prioridades fixadas polo presidente. Outras son a mellora e
construción de “novas infraestruturas deseñadas desde o respecto ao territorio” ou “a recuperación da autoestima e a
confianza dos galegos na súa
terra”. O galeguismo seguirá a
ser un faro do goberno do PP,
proclamou Feixóo, nun acto
partidario que lle serviu para
apoiar o tamén renovado discurso de Mariano Raxoi, presente en Soutomaior e que re-

2-3 galiza.qxd

2/9/09

00:41

Página 3

GALIZA.3.

ANOSATERRA
3-9 DE SETEMBRO DE 2009

’’

PEPE CARREIRO

SUCESOS

A

’’

Aplicaransepolíticas
efectivas sobre tres
alicerces: economía,
territorio e recuperación da
confianza dos galegos”
[Alberte Núñez Feixóo]
no discurso de Soutomaior.

’’

OGobernopadeceunha
parálise absoluta, por iso
ten que haber menos fotos
e máis xestión”
[Manuel Vázquez]
Secretario xeral do PSdeG-PSOE.

’’

bernar
torna ás liñas marcadas polo
seu antecesor, José María Aznar, desde a Fundación de Análise e Estudos Sociais, FAES.
Pouco novo anunciou Feixóo segundo os partidos da
oposición. Unha vez que fixou
as prioridades do seu Goberno
nos próximos meses, deberá
avanzar medidas concretas.
Para o socialista Manuel Vázquez, o Executivo padece “unha parálise absoluta”, por iso
lle reclama “menos fotos e
máis xestión”. O PSdeG define
outros ámbitos, alén do económico, nos que cómpre dar pasos. Hai que definir o modelo
sanitario, rematar coa contradición de financiar os colexios
que segregan os alumnos por
sexo ao tempo de carecer de
recursos para garantir a gratuidade dos libros de texto, ou

editorial

OExecutivotenquedar
respostas claras á crise
económica en lugar de
desmantelara sanidade, a
educación e a atención aos
dependentes”
[Carlos Aymerich]
Portavoz parlamentario do BNG.

deixar de “mentir” no referente
á derrogación do concurso eólico, que “non se anulou”.
Os nacionalistas, en troques, prefiren emprazar o Goberno “a dar respostas claras á
situación de crise económica”
en lugar de “desmantelar os
servizos públicos” na sanidade, a educación e a atención
aos dependentes. O BNG e o
seu portavoz parlamentario,
Carlos Aymerich, advertiron
que “facer fronte ao desemprego e á precariedade non é seguir aprobando EREs, senón
apostar pola economía produtiva, o que implica, por exemplo, un posicionamento firme
en contra da absorción das
Caixas por entidades de fóra,
tal e como propón Raxoi mentres Núñez Feixóo aínda non
se pronunciou”.G

Os líderes políticos na negociación do Estatuto na anterior lexislatura.

OTTO / A.G.N.

Sen novo Estatuto non
mellorará o financiamento
O financiamento da Comunidade autónoma podería constituír o principal motor da reforma do Estatuto, por moito
que Raxoi se manifeste en contra da súa necesidade. Se ano a
ano, na redacción dos Orzamentos Xerais do Estado e a
atribución dos fondos que lle
corresponden a cada autonomía, Feixóo non quere encaixar sucesivas derrotas, non ten
máis remedio que apadriñar
un novo texto que aumente as
competencias e mellore a capacidade de financiamento e a
posición negociadora de Galiza fronte o Estado.
O actual Estatuto representa unha hipoteca política para
Feixóo, que ve como Galiza
perde mentres outras autonomías gobernadas polo PP, como Madrid ou Valencia, saen
beneficiadas tras modificar os
seus. Co actual marco, anualmente tamén se verá na obriga
de realizar exercicios de malabarismo para presentar como
vitoria cativos incrementos or-

’’

Galizanontenquedefinirse
como nación no Estatuto
porque o país non é
nacionalista”
[Alberte Núñez Feixóo]

zamentarios, mentres forzas
políticas como o BNG conseguen case os mesmos recursos
para Galiza a pesar de contar
cunha reducida presenza no
Congreso dos Deputados.
Outra das condicionantes
que hipotecan a posición de
Feixóo sobre o Estatuto é a
eventual resolución do recurso de inconstitucionalidade
que o PP interpuxo ante a reforma do Estutut de Catalunya. O fallo inminente desatou
todo tipo de especulacións.
Ante o temor de que o
Constitucional lle dea o visado
a Catalunya como nación, Feixóo afirmou estas vacacións
de agosto que Galiza non ten
que incorporar este concepto
porque o país non é nacionalista. Meses atrás insinuara
que non contaríamos cun Estatuto de menor rango que o
catalán, o que implica o recoñecemento nacional. A situación cambiou quizais porque
agora Feixóo ve máis claro o
seu futuro político en Madrid e
non desexa verse hipotecado.
Tampouco os socialistas
apostan de forma decidida
pola definición de Galiza como nación. Con todo, a hipoteca cérnese sobre quen rexeite o emprego deste termo
porque non só Catalunya sinala no seu Estatuto a súa
condición de nación, tamén o
fai Andalucía, que se define
como “realidade nacional”.G

Nosa Terra mantén historicamente a postura
de non ofrecerlles un realce
inxustificado ás noticias de
sucesos. Até hai poucos
anos, esta era a norma seguida pola maioría dos medios.
A día de hoxe, en cambio, sabemos que o sensacionalismo é unha práctica habitual
que se explicaría pola necesidade de captar públicos
dentro dun mercado de noticias moi competido.
Nese marco, a resolución
do asasinato de Laura Alonso en Toén é positiva, por
razóns obvias, pero ademais
porque evita as conxeturas
arredor do caso. Como ocorre a maioría das veces, non
hai violacións nin secuestros estraños, senón que resulta ser unha persoa moi
próxima a que asume a culpabilidade.
Tamén esta semana, o ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, viuse na obriga
de responder a unha estraña
pregunta periodística: “Débense clausurar os colexios
con máis de tres alumnos
con gripe A?”. O ministro respondeu que tomar tal medida sería un erro pois levaría
consigo pechar os supermercados, os centros de traballo
e, consecuentemente, paralizar o país. Velaí, máis unha
vez, como o sensacionalismo, cabalmente atallado por
Gabilondo, pode acabar no
disparate.
Fronte a este clima excéntrico e trivial, pero de enorme
influencia sobre moitas
mentalidades, corremos o
risco de pasar por alto a noticia de que tres multinacionais melloraron, en plena crise, a súa cotización en bolsa,
grazas aos antivirais contra a
gripe ou esa outra que nos di
que os 15 maiores bancos gañan xa diñeiro e están nas cotas anteriores á caída, grazas
á axuda pública, axuda que,
non embargante, non reciben outros sectores. Dirase
que a banca é a clave de bóveda do edificio económico,
mais para defender ese argumento habería antes que explicar por que se premia a
mala xestión.G
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Charina Giráldez

RESUMEDEAGOSTO
DENUNCIA
DO CONSELLO DE CONTAS

PORTOS CONTRATOU A DEDO
UNHA IMPUTADA NO GÜRTEL

Carlos Negreira, deputado do PPdeG, era presidente de Portos de Galicia no
2004.
M.PÉREZ / A.G.N.

ña, valedor político do recluso. Carlos Negreira era o presidente de Portos. Polo tanto,
o deputado e líder do PP da

Coruña foi quen asinou as dúas adxudicacións a Hispánica
nas que o Consello de Contas
atopou as irregularidades.G

PEPE FERRÍN / A.G.N.

O Consello de Contas denuncia dúas adxudicacións sen
xustificar de Portos de Galicia á
Construtora Hispánica, unha
das implicadas no ‘caso Gürtel’, datadas no ano 2004. Daquela, o número dous da trama corrupta, Pablo Crespo,
era directivo do ente público,
nomeado pola Consellaría de
Política Territorial de Feixóo.
O Tribunal Superior de
Xustiza de Madrid ten imputado o presidente de Construtora Hispánica, Alfonso García-Pozuelo Asins, por “tráfico
de influencias” na trama Gürtel. Hispánica está acusada de
pagar 1,6 millóns de forma

fraudulenta a Francisco Correa, líder do grupo xunto co
ex-deputado galego Pablo
Crespo Sabarís.
Crespo, que segue na cadea, foi vogal do Consello de
Administración de Portos de
Galicia até 2005. No tempo de
Crespo como directivo, a construtora imputada polas comisións, Hispánica, levou 13 millóns en catro adxudicacións.
Cando menos en dúas delas, o
Consello de Contas atopou
graves irregularidades.
Os contábeis públicos denuncian “a utilización inxustificada do trámite de urxencia”
e a “ausencia de licenzas de
obra” na súa fiscalización
Feixóo, como Conselleiro
de Política Territorial, mantivo até 2005 o nomeamento de
Crespo, herdado de Xosé Cuí-

O secretario de Organización do PSdeG,
Pablo García,en rolda de prensa.

CONDENADA
POR DESPIDO IMPROCEDENTE

O PSDEG ESIXE
O CESE DA DIRECTORA XERAL
DE COLOCACIÓN
Os socialistas galegos esixen o
cesamento da directora xeral
de Formación e Colocación,
Ana Mª Díaz, tras ser condenada por despido improcedente.
O Xulgado do Social número 2
de Ferrol considéraa responsábel de botar a muller que traballaba no bar da familia e como
empregada do fogar no seu domicilio sen contrato nin alta da
seguridade social.
O grupo parlamentario socialista reclámalle ao Goberno
“explicacións convincentes” e
anuncia que, se a alto cargo
non dimite, promoverá no Parlamento “a recusación da Conselleira de Traballo”.

de que o xulgado de Corcubión
citase a declarar como testemuñas dous altos cargos do goberno bipartito. O maxistrado investiga se a Xunta anterior pagou con fondos públicos un billete de avión a Mª Isabel Blanco
para que viaxara á Arxentina antes das eleccións municipais coa
fin de recabar votos. Así o denunciou o PPdeG a principios
de 2008 tras considerar que na
comisión de investigación parlamentaria o anterior goberno
“tapou” certos asuntos.
Pero agora os populares van
máis alá e queren vincular o secretario de Organización do PSdeG co caso. Segundo o seu voceiro, Antonio Rodríguez Miranda, Pablo García utilizou o
sindicato Unións Agrarias, cando asumía a súa organización,
como “nexo” entre a sociedade
fantasma Viticultores do Castro,
que supostamente contratou a
axente con fondos da Consellaría de Traballo, e o PSdeG.
O secretario xeral dos socialistas galegos, Manuel Vázquez, asegura que o seu número dous ‘non ten ningunha responsabilidade’ no caso e, fronte a isto, sitúa o ex encargado
deste área no PP, Pablo Crespo,
que se atopa ‘no cárcere dende
hai meses’. Ademais, anuncia
un escándalo dos populares
galegos na Arxentina que ‘explicará en breve con datos’.G
A PROL DO SECTOR LÁCTEO

OS GANDEIROS INICIAN
UNHA SEMANA DE PROTESTAS
O presidente do Partido Galeguista, Manuel Suárez,con representantes de Terra Galega.

JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

te de “non lle entregar as actas
dos Consellos celebrados durante a súa ausencia”.G

O PARTIDO GALEGUISTA
RENOVA A EXECUTIVA NACIONAL

eleccións autonómicas baixo a
denominación ‘Máis Galicia’.
O presidente da formación,
Xesús Manuel Suárez, que retomou o cargo tras delegar
temporalmente as súas competencias no vicepresidente
cesado, denunciou que tras a
súa incorporación se topou un
“partido secuestrado”. Ademais, acusou a Executiva saín-

O Consello Galeguista, máximo órgano entre congresos do
partido, acordou por unanimidade o cesamento do até agora
vicepresidente, Antonio Varela, e doutros once membros da
Executiva, entre eles o ex alcalde de Vigo Manoel Soto. O 90%
das agrupacións do PG acusáranos de promover pola súa
conta unha coalición electoral
co “pantasma” Partido Centrista Galeguista (PACEGA) para presentárense ás últimas

A suposta axente electoral, Maria Isabel Blanco.

Pola súa banda, tanto o presidente da Xunta como Beatriz
Mato defenden a “honorabilidade” da directora xeral alegando “confusión de nomes” na
sentenza e falla de “vínculo contractual” coas demandantes.G
TRAS CESAR DOCE MEMBROS

PROSEGUE O XUÍZO EN CORCUBIÓN

O PPDEG RESUCITA
A 'AXENTE ELECTORAL'
Os populares galegos reavivan
con forza o caso da suposta
axente electoral do PSdeG logo

PEPE FERRÍN / A.G.N.

O Sindicato Labrego Galego
(SLG) iniciou en Compostela a
‘Semana de accións europeas
polo prezo do leite’, co gallo da
celebración Comisión de Agricultura da UE para facer fronte
á crise do sector lácteo.
No contexto dos encontros
comunitarios, a Coordinadora
Europea Vía Campesiña, da
que o SLG forma parte, fixo un
chamamento á mobilización
conxunta na UE do 1 ao 7 de
setembro. Dende Galiza, o SLG
iniciou este martes unha semana de accións reivindicativas que culminará o vindeiro
luns co seu desprazamento até
Santander onde a ministra de
agricultura Helena Espinosa
ten anunciada a inauguración
dun curso de verán.
Deste xeito, o sindicato reclama que se teñan en conta as
súas reivindicacións, en especial, no que respecta ao prezo
mínimo que se debe pagar polo produto.G
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TRIBUNA I Xosé Manuel Barreiro.
Vicepresidente do PPdeG.

REXENERACIÓN?
QUEREXENERACIÓN?
Antón Losada
antonlosada.blogspot.com,

Q

Xosé Blanco,ministro de Fomento.

A.G.N.

AS CONTAS SOCIALISTAS
Zapatero fixo súa a máxima de
que é de sabios rectificar,
consciente, ou quizais canso
xa, de que a súas medidas estrela acaben por estampárselle no fociño por ese efecto boomerang que provocan os
parches ou as improvisacións
que están a caracterizar a súa
acción de goberno.
Os pauciños de cego que
está a dar para tentar reencanar a, segundo dicía el, inexistente crise económica acaban
inexorabelmente en desastre.
Rectificar é de sabios, si; pero
verse obrigado a facelo, non
por convencemento senón
por obrigación, réstalle virtude e sobre todo credibilidade
ao presidente e, por extensión,
ao seu gabinete.
A chafallada, porque non
admite outro cualificativo, do
bautizado pola sabedoría popular como ‘cheque parado’
non ten precedentes. Como se
o diálogo social non estivese
xa bastante crispado, como se
o drama humano, social e político que supón que haxa neste intre máis de catro millóns
de desempregados no país
(veremos a que taxa chegamos cando rematen as contratacións temporais do estío
ou as auspiciadas polo tan nomeado Plan E) non fose suficiente, José Luis Rodríguez Zapatero puxo a funcionar a pleno rendemento a súa maquinaria propagandística, anun-

>>>

’’

Ossocialistasnoncalibran
o montante económico
que supoñen para
as xa algo exiguas arcas
do Estado as súas ideas
de brillo fugaz”

’’

Noqueatinxeáperda
de emprego,
desgraciadamente
o presidente Zapatero
si logrou poñernos
á cabeza e manternos
no posto””

ciando con música celestial
un plan de subsidios para ese
grande exército de parados.
Esqueceu darlle igual tratamento á letra pequena, deuse
uns días de tregua para desfrutar da gloria que ben sabía
que ía ser penitencia porque a
reacción loxicamente non se
fixo agardar e non precisamente por eses detalliños de
que nin impresos había para
cumplimentar a petición.
Os socialistas parecen ter
algúns problemas en facer cadrar as contas. As improvisacións teñen estes riscos. Non
calibran o montante econó-

mico que supoñen para as xa
algo exiguas arcas do Estado
as súas ideas de brillo fugaz.
Aínda permanece a estela daqueles 400 euros de ‘regalo’
que provocou un bo furado
cando se anuncia a bombo e
platillo unha medida de 420
euros que en aparencia era
universal pero que levaba
aparellada tantas restricións
que ao redor da metade dos
parados deste país non terán
acceso a ela.
Zapatero non calibrou a
que se lle viña encima porque
a situación é drámatica, e dende hai xa varios meses, para
moitos dos que tiveron a desgraza de perder o seu traballo.
É lóxico o seu descontento e o
seu pesimismo porque España, o seu Goberno, é incapaz
de reactivar a economía, de
cambiar a tendencia de ser o
país que máis emprego destrúe de toda a Unión Europea.
No que atinxe á perda de emprego, desgraciadamente o
presidente Zapatero si logrou
poñernos á cabeza e manternos no posto, aínda que hai
que lembrar que antes da chegada dos socialistas ao goberno, España era o que máis emprego xeraba na Europa comunitaria.
A realidade máis crúa é que
aquí seguimos caendo mentres algúns países do noso
contorno ralentizan o descenso ou principian a albiscar un-

ha recuperación, moi leve pero suba á fin.
E como o patio está pouco
revolto, Xosé Blanco acode ao
rescate do seu xefe para desviar o foco da atención pública, do enfado xeral, cun anuncio que pon aínda máis patas
arriba o cotarro. Será inevitábel unha suba de impostos
polos efectos da crise (antes
negada), do incremento do
paro (do novo subsidio), da
caída da recadación fiscal…
pero, iso si, só lles afectará ás
clases altas. Pobre eufemismo.
Foi peor o remedio que a
enfermidade. Tamén Blanco
tivo que rectificar. Era unha
reflexión en alto, que ninguén
se alarme. Pero a alarma xa se
activou e difícil será desactivala porque o ministro de Fomento algunha verdade dixo:
o gasto público dispárase e os
ingresos minguan moito. Zapatero non desmentiu esa cavilación en voz alta do seu ministro de Fomento, pero matizou que a suba será limitada e
temporal. Quédanos, unha
vez máis, por coñecer a letriña
pequena e penso que non será
nada tranquilizadora.
As contas do Estado, como
as da meirande parte dos cidadáns deste país, non cadran. E
amañados imos (aos precedentes me remito) se os socialistas meten máis a man na cesta que, segundo eles mesmos
recoñecen, xa teñen baleira.G

ue tempos aqueles cando
Feixóo estaba na oposición. Entón non lle valía nada.
Paseaba por Galicia como un
cabaleiro con espada predicando a democracia feixoniana:
“austeridade, sobriedade e cordialidade”. Rueda comparecía
en roldas de prensa onde quen
non era acusado de algo simplemente non era ninguén no
país; Diego Calvo convertía os
díxome díxome en mocións
parlamentarias e Susana López
Abella se atrevía a pedir dimisións apoiándose en rumores
sobre a vida privada da xente.
Se xa soubéramos daquela
que o propio Feixóo andaba de
paseo nun auto feo cortesía de
Citroën, ao mellor teríamos
sospeitado algo. Pero só había
sitio nos medios para o Audi de
Touriño. Unha mágoa.
Pasaron cen días da “Restauración Popular” e xa temos a
Hernández, o xestor que certifica obras sen empezar e pasa
do público ao privado á velocidade de Usain Bolt. Tamén
contamos con Rueda, un conselleiro que se inventa unha
praza de asesor na Deputación
de Pontevedra para pagarlle
cos cartos de todos a súa dedicación exclusiva á secretaría do
partido e, xa postos, non perder a praciña de secretario municipal pola tontería da política. E non esquezamos a María
Díaz, a exemplar directora de
Traballo e Benestar condenada
en firme por despedir a unha
traballadora sen contrato e defendida polos Populares sinalando co seu dedo acusador ao
xuíz, ao pai, a un irmán e finalmente o máis imperdoable: á
súa nai. Que vergonza.
En todos estes casos, Feixóo
ou se está informando ou non
ten nada que dicir, porque
onde dicía rexeneración, en
realidade referíase a cambiar
de cocheG

’’

Onde Feixóo falaba
de rexeneración
en realidade
referíase
a cambiar
de coche”
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CONFUSIÓN
Ceferino Díaz

E

ra de agardar que a calma
de agosto na actividade política servise para que a Xunta lle
dese claridade e coherencia á
súa política informativa pero
non foi así.
Hai quen pensa que non estamos ante un fallo desa política,
senón que o de xogar á confusión é intencionado. De ser así,
non é tranquilizador.
Sabemos que cumprindo un
compromiso electoral van sacar
adiante outro decreto eólico;
mais con que fundamentos?
Sobre o futuro das caixas non
houbo ningunha declaración
que tranquilice a cidadanía. É
máis, a información do contorno oficial deixa aberta a porta a
calquera aventura.
No asunto do galego, aínda
non sabemos en que consiste o
bilingüismo cordial de Feixóo.
Seguimos agardando que el, que
se atreveu a poñer a lingua propia de Galicia no mercado electoral, nos diga con claridade a
súa proposta para saber a que
atermos. O mesmo poderiamos
dicir da reforma do Estatuto,
cuestión que Feixóo reabriu para non dicir nada ou dicir moito,
segundo se mire. A falla de claridade xera desconfianzas que
non van axudar ao consenso.
Sabemos tamén que as galescolas non entraban no programa do PP e que agora son tempos da Galiña Azul, pero non sabemos se o cambio é de nome e
uniforme ou vai máis aló; ignoramos se os libros de texto gratuítos van chegar á cuarta parte
das familias ou aos dous terzos.
Que o voceiro do PP fale moitas veces o último en cuestións
de goberno tampouco é tranquilizador. A estas alturas confundir
partido e goberno é grave.
A política informativa da
Xunta xera confusión nun tempo necesitado de amplos e xenerosos acordos na loita contra a
crise, as caixas, a enerxía, o Estatuto ou o sector lácteo, sen esquecer a lingua, que nunca debeu ser motivo de controversia.
Ten remedio?G

’’

Apolíticainformativa
da Xunta xera confusión
nun tempo
necesitado de
amplos e xenerosos
acordos”
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TRIBUNA I Manuel Veiga.

O ANTINACIONALISMO NON É BO
PARA OS NEGOCIOS
O resume de agosto, por parte
do PP galego, incide na liña
que coñecemos desde marzo:
unha galiña como novo símbolo das galescolas, a afirmación de Feixóo de que Galiza
“non precisa un Estatuto como Cataluña porque non é
nacionalista” ou a de Louzán,
presidente da deputación
pontevedresa, de que “agora
somos libres porque podemos
falar en galego ou castelán”.
Calquera destas afirmacións
pode agradar ou desagradar,
dependendo de quen a lea. O
problema está en que todas
elas, lidas desde Madrid, redundarán implicitamente
nun menor peso da nosa comunidade no Estado.
Dicir que Galiza non é nacionalista resulta unha obviedade, pero cando un presidente galego o proclama enfaticamente ante dúas ducias

de micrófonos, non só está
resaltando a debilidade do
BNG, senón que está dando
lugar a que os oíntes interpreten outras moitas cousas. Por
exemplo, que Feixóo non lle
poñerá pexas á cesión de recursos enerxéticos a empresas foráneas e que baixo o seu
goberno poden verse debilitadas as oportunidades da
economía galega e dos seus
emprendedores propios. Coas súas reiteradas declaracións, sobre o Estatuto, a lingua ou a intervención pública
no agro, o actual PP galego,
que non é exactamente o de
Manuel Fraga, móstrase desarmado e demasiado entreguista, o cal non é bo para
ninguén. Esta é a lectura non
literal, pero si implícita de tales consignas.
Galiza non é nacionalista.
Moi certo. Tanto como que

’’

Coassúasreiteradas
declaracións, Feixóo
deixa a Galiza demasiado
entregada ante Madrid,
o que non será bo
para ninguén”

sen nacionalismo converteríase de novo na rexión noroeste, lugar de posíbeis negocios
para algúns despachos de
Madrid.
Outro exemplo desta sintomatoloxía é o sucedido coas caixas. Feixóo deixou que
Raxoi marcase a liña inicial,
defendendo a absorción da
primeira entidade galega por
Caja Madrid e tardou en facer
un pronunciamento propio

xa como presidente da Xunta,
neste caso si defendendo a
galeguidade das caixas, aínda
que dun modo demasiado
xenérico e impreciso como
para ser de todo críbel. A
mostra da súa excelente relación con Raxoi, ratificada no
acto de Soutomaior, non fai
máis que provocar novas dúbidas ao respecto.
O nacionalismo pode non
ser conveniente, incluso detestábel, desde determinadas ópticas políticas, pero os alardes
de antinacionalismo non lle resultarán rendíbeis a unha gran
parte do empresariado nin á
maior parte do tecido produtivo. Claro que sempre poden ter
razón os que pensan que Feixóo non fai política para Galiza,
senón para a prensa de Madrid, algunha da cal xa o nomeou “primeiro varón de Raxoi”,
unha vez caído Camps.G

CARTAS
SEMPRE EN GALIZA,
SEMPRE EN GALEGO
Hai libros que nunca perden
vixencia, abras por onde abras.
Nós temos a sorte de contar
cun deles, o ensaio Sempre en
Galiza, de Castelao, dedicado á
“memoria” de Alexandre Bóveda. Hai persoeiros que todos
deberiamos coñecer pois conforman a nosa historia.
A historia dunha cidade vaise construíndo con grandes e
pequenos xestos de poucos ou
moitos cidadáns que lle van
dando razón de ser ao que nela
acontece. En Pontevedra había
un grupo escultórico por Santa
María dedicado a Castelao. Colocado a carón dun carballo,
feito por Buciños, na década
do 1980. Unha custosa historia
a dese grupo escultórico que
animo a investigar, a coñecer.
Cada 24 de xullo desde que o
BNG está na alcaldía faise o acto
institucional do Día da Patria
con ofrenda floral e discursos
galeguistas na súa presenza.
Hoxe ese grupo escultórico
está destruído. Co permiso de
quen? A figura de Castelao
chantada a carón do Museo alí
no medio como unha peza
máis de mobiliario urbano, sen
ningunha referencia. A pedra

coa placa da historia (subscrición popular... Amigos da Cultura...) abandonada , de calquera xeito entre o resto das
obras; o carballo...? Moito se
apurou a alcaldesa en funcións
a tomar esa decisión.
Castelao, antes que caricaturista e debuxante descafeinado (como moitos pretenden) foi un político preocupado por facer política para Galicia, unha política que desenvolvese a súa economía..
“Estes son os que me decían:
–¿Por qué te meteches en
política? A política é unha cochinada e ti mellor estarías na
túa casa , facendo arte.
Son galegos e non conciben
que Galiza poida salvarse c-unha política honrada. Son galegos e non saben que Galiza necesita unha política súa, para
conquerir o desenrolo normal
da súa economía. Son galegos
e non se decatan da necesidade d-unha política que garantice a vida da nosa cultura. Son
galegos e non saben que temos
un destiño hestórico que comprir, na Hespaña e no mundo.
Estes son os que me din:
–Eu non sinto a necesidade
de falar galego (porque esa necesidade non se sinte no bandullo)
–Eu non creo en ninguén

(porque tampouco creen en si
mesmos)
–Eu ríome dos políticos
(porque cicáis non toparon
ocasión de lamberlle os pés)
–Eu non pertenzo a ningún
partido (porque non queren
comprometer a súa tranquilidade)…
Calquera día un d-estes galegos, que non quere meterse en
política, pasa, de súpeto, a ser directivo d-unha entidade que defende intreses, e védelo sentado
n-un banquete, a carón de calquera político inmundo”(Sempre en Galiza, Adro II )

XOSÉ LOIS

6-7 galiza.qxd

A estatua de Castelao debe
retornar ao seu grupo escultórico, na antigua localización, coa
súa historia e co significado de
compromiso político obrigado.
Chegado o Día da Patria Galega, este ano enmarcado nun
contexto de reivindicación da
lingua propia, neste tempo político escuro. Para min é repugnante ver como os mesmos
que lexislan para que desapareza a lingua propia de Galicia ,
celebran o Día de Galicia con
misa solemne.G
Mercedes Vázquez
(Pontevedra)
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O palco de personalidades con Avelino Pousa Antelo [en primeiro plano] na Praza da Quintana de Santiago, despois da manifestación a prol da lingua celebrada o 17 de maio.

GALIZA.7.

PACO VILABARROS

O ensino en galego retorna á era Fraga
’’
O resultado da enquisa realizada por
Educación e as declaracións oficiais indican
que a Xunta redactará un Decreto
semellante ao que estivo en vigor até 2007.
O 30% das materias serán en galego
H. Vixande

O bilingüismo está enraizado
na sociedade galega, a dicir da
Consellaría de Educación. Esa
é unha das conclusións da
consulta formulada aos pais
dos 330.000 menores que cursan algún dos treitos non universitarios do ensino. Non embargantes, segundo a Administración, o actual “marco normativo non se axusta ás preferencias dos pais”, e en consecuencia “a Consellaría terá en
conta a opinión expresada libremente polas familias para a
redacción do novo decreto”.
A norma legal á que se refire
Educación substituirá o decreto
124/07 que promulgou o goberno bipartito co apoio inicial dos
tres partidos políticos presentes
no Parlamento, aínda que posteriormente o PP retirouse do
consenso. Esa disposición, de
momento en vigor, establecía
que o 50% das materias debían
impartirse en galego.
Tras unha campaña electoral e uns primeiros meses de goberno nos que o Partido Popu-

lar fixo bandeira da cuestión do
idioma no ensino, coa difusión
do resultado da enquisa no último día de xullo, xusto antes de
comezar as vacacións, o presidente Alberte Núñez Feixóo e o
conselleiro de Educación, Xesús Vázquez, situaron a polémica nun segundo plano. Agora,
prepáranse para presentar un
borrador de decreto que reeditará a política de normalización
no ensino que estivo vixente
nos 16 anos da era Fraga.
O aceno político de difundir
o resultado da consulta aos pais
nas vacacións e uns datos interpretábeis e incompletos –non
se trata dunha enquisa científica nin extensa como a que deu
lugar ao Mapa Sociolingúístico–, implica que o goberno
agora prefire non lle dar relevancia á cuestión do idioma.

NON SE ELIXIRÁ O IDIOMA. Por outra
banda, as sucesivas declaracións estivais do presidente da
Xunta renunciando xa de forma expresa a establecer un
modelo de ensino segregado

Agorareducirase
a porcentaxe das materias
en galego desde o 50
ao 30% porque o actual
marco normativo non se
axusta ás preferencias
dos pais, afirma a Xunta”

’’

Anovidadeéque,aotempo
de reducir o galego
no ensino e aumentar
o castelán, por primeira vez
as disposicións legais
vanse cumprir,
segundo o Goberno”

segundo as preferencias lingüísticas dos pais, permite albiscar un decreto que substitúa o 124/07 que prorrogará o
modelo que imperou desde
que se promulgou a Lei de
Normalización en 1983. Isto
implica que continuará vixente a “imposición” dos idiomas
que denunciara Núñez Feixóo, aínda que agora se reducirá a porcentaxe das materias
en galego desde o 50% ao 30%
“porque o actual marco normativo non se axusta ás preferencias dos pais”.
A novidade é que ao tempo
de reducir as materias de galego no ensino e aumentar as de
castelán, por primeira vez as
disposicións legais vanse cumprir. Esta vontade de cumpri-

mento tamén se traduce dalgunhas das declaracións do
presidente e do secretario xeral
de Política Lingüística, Anxo
Lorenzo. O recorte das horas
de galego acompañado da
aplicación efectiva do novo decreto, alén do paradoxo que
implica, podería traer aparellada unha auténtica política normalizadora, aínda que neste
caso encetada desde a perspectiva do bilingüismo de subordinación –aquel polo que o
falante de galego pásase ao
castelán cando o seu interlocutor emprega este idioma, xa
que é unha lingua que por
obriga legal coñecen todos os
cidadáns. O presidente da
Xunta bautizou este modelo
como “bilingüismo cordial”.G

O silencio
de Galicia Bilingüe

Outono con
mobilizacións

Existe un conflito lingüístico na Galiza? O PP apoiouse
nese eventual conflito para
mudar a política sobre o
idioma e aproveitou moitos
dos argumentos da organización Galicia Bilingüe, á
que lle concedeu total lexitimidade.
Mais Galicia Bilingüe,
que se pronunciou sobre
calquera proposta relativa
ao galego desde que naceu,

A plataforma cidadá Queremos
galego prepara unha manifestación a celebrar neste outono,
aínda que non definiu de momento nin a data nin o alcance
da convocatoria. Queremos galego naceu no mes de xullo, está
integrada por distintas organizacións e o seu plenario reunirase proximamente para incorporar novas entidades e planificar
unha campaña que non só consista na mobilización na rúa.G

non emitiu ningún comunicado que analizase os resultados da enquisa realizada ás familias –coñecida
o 31 de xullo. O silencio da
entidade coincide coas vacacións do profesorado e
dos seus dous principais dirixentes: a presidenta Gloria Lago e o vicepresidente
Xosé Manuel Pousada, ambos ensinantes nun instituto vigués.G
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ENPOLEIROALLEO

RITOS
DE SANGUE
María Xosé Queizán

A

A fotógrafa da revista Time Callie Shell nos tempos nos que seguía a campaña de Barack Obama.

A INTERNET MATA
O FOTOXORNALISMO
Cando todos os medios agoiran a
desaparición da letra impresa e a
súa substitución polo libro electrónico e outros soportes, El País
informa de que outra vítima é o
fotoxornalismo, nun artigo asinado por Bertrán Cazorla desde
Perpinyà, onde se celebra o festival Visa pour l’Image. “É un enfermo que comeza a precisar de
respiración asistida. Os males do
fotoxornalismo son múltiples: a
crise, a competencia de internet e
os problemas económicos das
revistas, cada vez menos dispostas a investir un diñeiro que se esfuma nesta conxuntura adversa”, sinala. O reporteiro recolle opinións, algunhas das cales
non invitan ao optimismo, como
a de Jean François Leroy, director
do festival: “Nunca vira unha
produción tan pobre como a
deste ano. Recibo uns 4.000 traballos e uns 3.000 deles son
merda”. Hai algunhas explicacións: “Hoxe Letizia e Carla Bruni
acapárano todo. E a razón é simple. Obter novas de verdade é
moi caro”. Porén, a maioría dos
consultados sostén que “a profesión aínda existirá de aquí a dez
anos” porque “a necesidade do
fotoxornalismo [vai] máis aló de
estrelas banais e efémeras”. Que
estean tranquilos, hai quince
anos debatíase a inminente desaparición dos libros e os
xornais.G

O ESTATUTO CATALÁN
E A AVARÍA
CONSTITUCIONAL
A agardada sentenza do Tribunal Constitucional sobre o Estatuto de Catalunya preocupa a
Antón Reixa, que aborda a cuestión en Xornal de Galicia. Sinala
a posíbel “incongruencia funcional e política de que esa sentenza poida anular a vontade libre da cidadanía catalá e dos cidadáns de España, representados por delegación nos deputados do Parlamento español”
que aprobaron a reforma dese
Estatuto. “O texto que agora se
plebiscitou é exactamente o
mesmo que agora analiza o
Constitucional, por que este ditame non foi previo ao referendo? Non era mellor molestar
antes os maxistrados cós cidadáns? Como se vai xestionar esa
moi posíbel contradición entre
a Constitución e o tribunal
fronte á vontade popular?”G

Antón Reixa.

’’

Asescoitasquenasfixo,
claramente, é o Goberno,
o señor Rubalcaba,
con aniversario e sen él”
[Esperanza Aguirre]

SOLIDARIEDADE
COS EMPRESARIOS
Ignacio Escolar aborda en Público as anunciadas subas de impostos para as rendas máis altas
e faino para criticar o goberno
por ser “capaz de quedar mal
con algo impopular que non vai
facer –subir o IRPF– e con algo
popular que si fixo –ampliar os
subsidios aos parados–. Nin a
posta”. Pero onde pon máis ironía é cando aborda a fiscalidade
aplicada aos empresarios.
“Mentres o G-20 acantoa os paraísos fiscais, aos ricachóns de
aquí non lles preocupa, onde temos as SICAV, onde o capital cotiza o 1%. España é tamén un dos
países da UE onde os empresarios declaran gañar, de media,
menos que os traballadores. Segundo un informe dos técnicos
de Facenda, o 75% dos empresarios cotiza como mileurista. En
vista destes datos, é o obvio que a
maioría das empresas españolas
son máis ben unha ONG, na que
o pobre patrón se sacrifica para
que o obreiro poda gañar 14 pa-

JASON REED / REUTERS

gas. E por riba queren subirlles os
impostos, non hai dereito!”G

AS DESIGUALDADES
EN ALEMAÑA
Osvaldo Bayer, desde Alemaña,
escribe un artigo no diario arxentino Página 12 no que aborda a
situación económica do país e as
desigualdades sociais nun período electoral como o actual.
“Cando se xoga o poder, sáese a
dicir a verdade. E saíron á luz as
estatísticas oficiais e os estudos
de organizacións empresarias,
relixiosas, obreiras, etc. Si, aínda
que ninguén o crea, Alemaña,
unha especie de diamante do
sistema, un dos países mellor organizados dentro do capitalismo, presenta un cadro actual
que vai deixando unha vez máis
espido a ese sistema. O bo para a
información é que, dada a disputa, xorde a verdade. Fontes informáticas do sistema sacan á
luz a verdade ante unha vidreira
de luxo que agacha o que realmente sucede no patio interior.
Por exemplo, a revista Stern
–para nada de esquerdas– publica un estudo titulado ‘Que facer contra a desigualdade?’, co
subtítulo ‘Dúas terceiras partes
da poboación alemá non posúen case nada mentres que
apenas unha décima parte posúe o 60% da riqueza’. E ‘A nosa
sociedade divídese cada vez
máis entre os ricos cada vez máis
ricos e os que non teñen nada’”.G

gosto pasa coma sempre
derramando sangue ritual, o sangue das mulleres
sacrificadas por seren mulleres. Van unhas 40, e a seguir...
Unha sociedade susodita democrática, pode convivir con
estes crimes? Pode. Din os
políticos: contra a ETA tolerancia cero. Pero contra o terrorismo sexual, que mata mil
veces máis, importancia cero.
Dous gardas civís, últimas vítimas da ETA, foron obxecto
de solemnes funerais con
asistencia de representantes
dos poderes públicos. Non
así coas vítimas do terrorismo
sexual. Se os poderes públicos non lle dan categoría,
como se pretende que a cidadanía lla dea? Razóns: os motivos da ETA son políticos e
públicos; os asasinatos de
mulleres son privados, sen
valor político. Os motivos da
ETA atentan contra o sistema,
poden desestabilizalo, os motivos dos crimes patriarcais,
pola contra, consolidan o sistema. Vivimos nun sistema
patriarcal onde o predominio
é viril. A sociedade desenvólvese con estereotipos baseados na categoría sexual. Moitos homes non toleran que se
lle resista ou se lle repoña a
presa, o botín, a pertenza. Baten e matan. Como non o va
facer? O dominio sexual masculino ten aceptación na
nosa “democracia”, está na
TV e na prensa, ten morbo,
ten aceptación. Imaxinan
programas de difusión das
ideas da ETA? Pois o ensino, o
cine, os media están empeñados en difundir a erótica do
poder fomentando ese dominio, non só como normal, senón como desexable, na conciencia de mulleres e homes.
Por iso, estes rituais de sangue están provocados polo
sistema. Que non se poñan a
derramar lágrimas de crocodilo! É indignante!G

’’

Odominiosexual
masculino ten
aceptación
na nosa
‘democracia’”
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BENESTAR
Xosé Ramón Pousa

A

O Sanatorio de Cesuras, construído en 1927 pola emigración cubana, só funcionou como antituberculoso uns meses. Agora é un parque municipal cun amplo bosque. EQUIPO XEA

Galicia ten 30.000 elementos
patrimoniais a protexer
Presentada
a Lista Vermella do
Patrimonio Histórico

Clara Sánchez

O patrimonio histórico artístico
galego é incontábel. Son tantas
as obras – arquitectónicas, artísticas e demais– que resulta case
imposíbel a catalogación. Moitos destes bens culturais atópanse condenados ao descoñecemento, mentres as silvas devoran os seus muros, portas, tellados e fiestras. O conxunto do
territorio galego é un inmenso
museo a ceo aberto.
A Asociación Hispania Nostra, vén de publicar como cada
ano a Lista Vermella do Patrimonio Histórico, que aspira a
recoller aqueles elementos do
patrimonio que se atopan sometidos ao risco de desaparición, destrución ou alteración
esencial dos seus valores. Galiza
ten sete bens en perigo, fronte
os 102 de Castela e León. A lista
elabórase en base a denuncias
logo comprobadas. Polo que o
feito de que so aparezan sete
elementos catalogados non significa que non haxa máis.

Galicia ten 30.000 elementos
patrimoniais e a súa conservación non sempre é óptima.
Carlos Morenés, vicepresidente da asociación, explica tamén que “a Administración ten
certa tendencia a pregoar os
seus logros e, ao tempo, a ocultar as faltas de actuación e omisións. Na intervención pública
sobre o Patrimonio hai unha
ampla carencia de directrices e
de metodoloxía, salvo excepcións. Rexen en moitas ocasiones criterios electoralistas ou
partidistas. Por outra banda,
non existen estudos nin estatísticas sobre a proporción entre o
Patrimonio conservado e o Patrimonio abandonado. Iso fai
difícil valorar as situacións específicas de cada Comunidade”. Moitos monumentos
carecen, segundo Morenés, das
indispensábeis contornas de
protección e dunha mínima vixilancia. De feito, recentemente o fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, advertiu nun
acto público n’A Coruña que o
patrimonio cultural galego atópase “en serio perigo”, tanto
polo número de atentados que
sofre como pola “insuficiente”
conservación e protección por
parte dos seus titulares.

’’

Alistaelabóraseenbase
a denuncias
logo comprobadas”

Carlos Morenés explica que
“comparativamente, hai varias Comunidades, como poden ser Andalucía ou Navarra
e, até Castela e León que teñen
un importante Patrimonio e
que levan unha política de
conservación moito máis
avanzada e eficaz”.G

crise económica non só
ameaza con desmontar
certo Estado de benestar
conquistado nas últimas décadas, senón que está a xerar
un sentimento de fracaso colectivo e de resignación social
que fai que non só os partidos con responsabilidades
de poder rebaixen as súas
metas senón que mesmo a
oposición e os propios electores se conformen con recortes impensábeis uns anos
antes. Verémolo reflectido
neses 1.500 millóns de euros
que a Xunta terá que aforrar
este ano para cadrar presupostos e, se cadra, de paso,
para lles pasar factura política a concellos díscolos.
Gran parte desta sensación
de fracaso colectivo económico e político provén dun
modelo social no que a vida
semella reducirse a producir
cada vez máis para consumir
cada vez máis, co único obxectivo de medrar.
Os medios de comunicación de masas e a publicidade difunden modelos obsesionantes que teñen todos
por obxecto estimular o consumo e, unha vez satisfeitas
as necesidades, conságranse
a crear outras novas. O caso é
que a inmensa maquinaria
de produción e consumo
non se deteña nin un instante. Non vaia ser que se nos
dea por pensar máis no sentido da vida e menos nun benestar maquinizado. Quizabes somos aínda demasiado
debedores de xeracións anteriores, criadas na escaseza e
obsesionadas coa abundancia. Momentos de crise,
como este, deben axudar a
configurar novas actitudes,
máis solidarias, máis universais e máis xustas para a humanidade e para un ecosistema que non dá moito máis
de si. Ese pode ser o verdadeiro benestar.G

Protesta contra a autovia perto do Castelo de Pambre.

Os sete monumentos denunciados
Os monumentos denunciados
pola Lista Vermella, polo seu estado de degradación e abandono,
son o Castelo de Pambre, en Palas
de Reis; o Dolmen de Moruxosa; o
Mosteiro de San Paio na Abeleda,
en pleno corazón da Ribeira Sacra;

o Mosteiro de Santa María de
Monfero na provincia coruñesa; o
Mosteiro do Bon Xesús de Trandeiras, en Xinzo da Limia; o Mosteiro
de San Paio, en Albeos, Crecente,
Pontevedra; e o Sanatorio de Cesuras, na comarca de Betanzos. G

’’

Quizabessomosdebedores
de xeracións anteriores,
criadas na escaseza”
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Viaxar con Tamiflu

A FALA
QUE VÉN
Xosé Manuel Sarille

A

nova política lingüística
do PP, consistente en tratar o idioma a patada limpa,
fixo que variasen un pouco os
discursos dos outros axentes
sociais. Recoñécese por primeira vez, fóra das análises
minoritarias, a gravísima situación do galego, ás portas
de converterse en idioma residual antes de 20 ou 30 anos.
Francisco Cerviño, o parlamentario socialista encargado disto, declarou que a barbaridade de Alberte Núñez
Feixóo só pode acelerar catastroficamente a intensa caída
do número de falantes. Hai
un recoñecemento implícito
do pésimo traballo feito nos
catro anos de goberno bipartito, que para estes mesteres
foi peor que o de Manuel Fraga en 16 anos.
A Academia e arredores xa
din ás veces o mesmo que
afirman nos seus traballos de
campo, que isto está moi mal,
que a lingua non se transmite
de pais a fillos. A capacidade
de remonte foi unha ilusión
que rematou cando Emilio
Pérez Touriño e Anxo Quintana se fixeron cargo da cousa
na Xunta, porque despois desa experiencia, de onde sairán
as enerxías, de que xestión
pública se beneficiará o idioma para a súa recuperación?
As agresións ao idioma supoñen para o Bloque unha
enorme contrariedade, pero
iso non quere dicir que a nova
táctica lles resulte incómoda.
Adáptanse ben, porque volven facer o que sempre fixeron, enfrontarse aos antagónicos, sen necesidade de ter
alternativa real para sacar o
idioma do desastre. Abonda
con mobilizar, reimprimir os
principios e cerrar filas, sen
que ninguén saiba (a estas alturas menos que nunca) como se levan á práctica.G

’’

Recoñéceseporprimeira
vez a gravísima
situación do galego”
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GSK, Novartis e Roche acumulan grandes
beneficios grazas aos antivirais
e vacinas da gripe A
Xurxo González

Cristina e Álex son unha parella
de funcionarios composteláns
que pasan as vacacións no estranxeiro. Este ano o destino
elixido é a Arxentina, un dos
países onde a denominada gripe A está a levantar máis alarma social. Aínda que a enfermidade os asusta, non van
cambiar o país elixido, e por iso
acoden ao seu médico para
que lles receite Tamiflu, un dos
dous medicamentos que a Or-

ganizacións Mundial da Saúde
(OMS) recomenda para paliar
os síntomas deste virus. O médico négase xa que opina que a
propaganda deste fármaco,
que existe desde hai dez anos,
está a ser esaxerada. Aínda sen
Tamiflu, estes turistas non deixarán de visitar a Arxentina.
O interese da poboación por
defenderse da pandemia está a
levar os gobernos a asinar contratos multimillonarios coas
farmacéuticas que dispoñen

das patentes e licencias necesarias. Tamiflu, da suíza Roche, é a
marca comercial máis coñecida
até o momento, pero a outra recomendada pola OMS, Relenza, da británica GSK, está a ganar cota de mercado.
A alerta sanitaria que se vive
desde abril a causa da mutación
do virus da gripe supón importantes beneficios para estas
multinacionais. Nos primeiros
meses de 2009, a venda de Tamiflu aumentou un 203%. Esta
situación non é nova. Estímase
que durante a anterior crise, a da
chamada gripe aviaria de 20062007, Roche gañara 2.650 millóns de euros. A alarma xe- >>>

’’

AntesdequeaOMS
declarase a pandemia,
as grandes farmacéuticas
acumulaban descensos
en bolsa de até o 8%”

’’

Rochegañouarredor
de 2.650 millóns de euros
durante a crise da gripe
aviaria en 2007”

TRIBUNA I Luís Ocampo Pereira.
Médico e Máster en Saúde Pública.

OS DATOS DA GRIPE A
Estamos a sufrir unha pandemia de gripe, isto non é unha
novidade para a humanidade,
ocorreron anteriormente grandes pandemias de Influenza ou
Gripe como é denominada no
conxunto do Estado español.
Están ben documentadas tres
grandes pandemias no século
XX, a que ocorreu entre os anos
1917 a 1919, a dos anos 1957 a
1958 e a de 1968 a 1969.
Todas esas pandemias de
influenza tiveron unhas importantes taxas de ataque, é dicir afectaron a porcentaxes
amplísimas da poboación e a
súa taxa de letalidade, relación
entre as persoas falecidas pola
enfermidade e afectadas por
esta, foi moi diferente.
A taxa de letalidade da chamada Gripe do 18 ou española,
foi moi alta con decenas de millóns de mortos en todo o
mundo. A das pandemias da
década dos cincuenta e dos sesenta foi moito máis reducida,
calcúlase que a de 1957-1058
provocou de un millón a millón e medio de mortes, e a de
1968-1969 entre 750 mil e un
millón de defuncións.
Non se coñece exactamente
a orixe do virus da pandemia
actual, o A-H1N1-2009, pero
partindo da base de que a influenza é unha antropozoonose, é dicir unha enfermidade común aos animais e ás persoas,
transmisíbel entre especies, e
que a especie porcina especialmente, aínda que tamén a aviar,

teñen capacidade mutante
maior do virus da influenza, é
dicir ten capacidade de producir novos virus nun proceso de
mutación dos virus anteriores,
non se debería disociar as condicións da gandaría industrial e
intensiva de brutal amoreamento das explotacións, sen o
menor respecto ao que son as
condicións mínimas de habitabilidade para esas especies animais, da aparición dos novos virus de influenza ou de outros
axentes patóxenos infecciosos.
En calquera caso a pandemia da gripe A-H1N1-2009, como ocorre con outras enfermidades infecciosas emerxentes,
lémbranos que estas non están
en absoluto vencidas ou controladas. Moi polo contrario, o
século XXI caracterizarase, entre outras cousas, pola evidencia en diversos frontes nos que
os axentes patóxenos con capacidade de producir enfermidades infecciosas a grande escala
seguen aí e que só uns auténticos Sistemas Sanitarios Públicos cunha coordinación e capacidade de planificación a nivel
mundial, que teñan entre os
seus obxectivos precisamente a
saúde pública, poderán servir á
humanidade para enfrontarse a
eses problemas.
As privatizacións en xeral e a
privatización en particular da
sanidade son un franco aliado
do incremento das enfermidades, incluíndo as infecciosas, e
de todas as súas secuelas.

HISTORIA E ESTATÍSTICA. Estamos
nas primeiras etapas da pandemia da Influenza A-H1N12009 que se iniciou no sur dos
EE UU e México en marzo de
2009. A súa rápida expansión
por todos os continentes, supuxo a declaración da Fase 6
da pandemia por parte da
OMS o 11 de xuño, é dicir só
tres meses despois da aparición dos primeiros casos. Iso
indica que a capacidade de
ataque do virus da nova influenza é moi alto, tal como por
outra parte era previsíbel.
Os cálculos iniciais que fan
os peritos da OMS é que a pandemia pode afectar entre un 25
e un 30% da poboación total
mundial.
En calquera caso a evolución da gripe A H1N1 2009 durante estes meses que inclúe a
estación invernal no hemisferio sur é de moito interese para
facer hipóteses sobre a súa
evolución nos próximos tempos, incluíndo o outono-inverno no hemisferio norte.
No mundo o número de casos confirmados e rexistrados a
19 de agosto de 2009 é de
243.587 cun total de 2.349 defuncións, segundo a ECDC
(Axencia Europea para as Enfermidades Infecciosas).
Cando se fala de casos confirmados, refírese a aqueles
cuxo diagnóstico, ademais de
criterios clínicos, inclúen probas de laboratorio positivas.
De utilizarse criterios clínicos

’’

Conestagripemorreo
0,96% dos afectados, fronte
ao 0,1 dunha gripe normal”

’’

Nospaísesdesenvolvidos
a mortalidade é de só
o 0,15%”

’’

EnAlemañacon12.830
casos confirmados,
hai cero defuncións”

o número de afectados sería
moito maior. Por pór un
exemplo no caso de Chile hai
12.104 casos confirmados con
probas de laboratorio e
352.742 casos compatíbeis coa
gripe A-H1N1.
De facer unha extrapolación destes datos a nivel global
atopariámonos con que varios
millóns de persoas estarán
nestes momentos afectadas
pola gripe A.
A taxa de letalidade, indicador que ten maior utilidade,
cando menos inicialmen- >>>
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>>> rada por estas enfermidades supón un negocio moi rendíbel. Roche fabricou 5,5 millóns de tratamentos da súa
menciña entre 1999 e 2005,
mentres que nos últimos meses
a produción ascendeu até os
400 millóns de unidades.
Os cidadáns españois non
poden acceder polo momento
a Tamiflu e Relenza de xeito directo. O Goberno controla as
reservas destes antivirais, que
se administran aos casos detectados nos hospitais. Algúns
medios apuntan a que o custe
do tratamento no Estado oscila
entre os 6 os 15 euros. Non obstante, os xornais arxentinos indican que o prezo na república
austral para o público ascende
até os 132 pesos (24,5 euros).

as clases desta doenza, non ten
cura. Os medicamentos citados
até agora non a eliminan, simplemente atenúan os síntomas
e aceleran a recuperación. Por
iso os gobernos xa encargaron a
elaboración de vacinas específicas. As empresas encargadas
son Novartis e GSK, que fabricarán 170 e 166 millóns de unidades. En conxunto, estímase que
se funcionan as ganancias roldarán os 1.650 millóns de euros.
No segundo trimestre de 2009
estas compañías subiran en
bolsa máis dun 12%.
As previsións para as farmacéuticas antes da aparición do
novo virus N1H1 non era boa.
No primeiro trimestre, antes de
que a OMS declarase a pandemia, Roche acumulaba caídas
do 8% en bolsa e GSK do 1,5%. O
resto das grandes compañías do
sector seguían a mesma tónica.G

AS GANANCIAS AUMENTARÁN COAS
VACINAS. A gripe A, como todas

Unha muller amosa unha caixa de tamiflu ás portas dunha escola en Lisboa.

>>> te, para calcular a importancia dunha pandemia é importante, 2.349 defuncións
dun total de 243.587 casos
confirmados, danos unha taxa
de letalidade de 0,96%, moi
por riba da taxa de letalidade
da gripe estacional que está o
redor dun 0,1%.
É de todas formas moi destacábel a diferenza de taxas de
letalidade entre diferentes
continentes e entre diferentes
Estados dentro dun mesmo
espazo rexional.
Nos estados da UE e da EFTA (Europa Ocidental), o número total de casos confirmados é de 40.156 con 63 defuncións. É dicir hai unha taxa de
letalidade do 0,15%, moi similar á da gripe estacional.

ANÁLISE POR PAÍSES. Pero se analisamos por separado diversos
Estados europeos atopámonos con datos tan significativos como que en Alemaña con
12.830 casos confirmados, hai
cero defuncións; e sen embargo no Reino Unido, especialmente a expensas de Inglaterra, con 12.903 casos confirmados hai 44 defuncións.
Similar paralelismo poderíamos estabelecer entre Portugal que con 1.634 casos confir-

mados ten cero defuncións e o
Estado Español que con 1.538
casos confirmados ten 12 defuncións, é dicir unha taxa de
letalidade do 0,78%.
En calquera caso das 63 defuncións confirmadas pola gripe A-H1N1-2009 en Europa,
56 corresponden ao Reino
Unido e ao Estado Español.
Se a isto engadimos que as
persoas ingresadas en unidades de coidados intensivos por
complicacións da gripe A
H1N1 2009 é de 77 no Estado
Español e no Reino Unido, soamente nos últimos dias, é de
55, cun total de 371 ingresos
hospitalarios. Semella nunha
primeira lectura que a gravidade da pandemia, partindo de
que os dados sexan relativamente homologábeis, é maior
no Reino Unido e no Estado
Español que no resto de Europa Occidental.
Que circunstancias poden
explicar esta cuestión? Haberá
que investigalo pero non se
pode descartar en absoluto
que entre elas estean a dos
procesos privatizadores que
afectaron, e seguen a afectar,
os Sistemas Sanitarios en ambos Estados. Aínda que nos
dous casos se parta de Sistemas Sanitarios públicos relati-

NACHO DOCE / REUTERS

vamente modélicos, ou se cadra precisamente por iso.
A nivel global o maior número de defuncións dase nos
USA con 477 falecidos, ségue a
Arxentina con 404 e o Brasil
onde as defuncións están a incrementarse de forma moi significativa nos últimos tempos,
sendo na data de 19 de agosto
de 2009 de 368 falecidos.

O INVERNO NO HEMISFERIO SUR. É
un dado significativo, como diciamos, o como está a comportarse a pandemia no hemisferio
sur, agora en inverno .
A extensión desta é moi importante así como a súa letalidade, aínda que chaman tamén a atención as diferenzas,

en principio non explicábeis,
entre as taxas de letalidade entre países lindeiros e non moi
diferentes nas súas características como poden ser os casos
de Chile ou Arxentina.
En Chile cun total de 12.104
casos confirmados a 14 de
agosto de 2009 había un total
de 112 defuncións, é dicir a
pandemia ten unha taxa de letalidade do 0,92%.
No caso da Arxentina, con
6.768 casos confirmados hai
un total de 404 defuncións o
que significa unha taxa de letalidade do 5,96%.
En calquera caso a estación
invernal está a supor un importante avance da pandemia
en América do Sur e ademais
cunha letalidade significativamente maior á da gripe estacional.
O pico máximo de incidencia da gripe estacional da temporada pasada no Estado Español deuse nas últimas semanas de decembro de 2008 e

as primeiras de xaneiro de
2009. Aínda que nesta temporada poda sufrir algún adianto
non semella probábel que até
finais de outubro ou novembro a pandemia inicie o seu pico máximo de incidencia.
Visto o visto até agora, non
hai que descartar, falando
dunha maneira simbólica, que
o Estado Español sexa a Arxentina de Europa en canto ao
comportamento da pandemia
de gripe A. En calquera caso a
forma de conxurar esa posibilidade é pór todos os medios
para que iso non ocorra.
Non semella que iso sexa o
que esta sucedendo até agora.
As cousas están a facerse como é
habitual segundo o criterio do
interese “político e publicitario”.
Non existen protocolos claros
de actuación para os profesionais, non hai unha formación
específica sobre esta cuestión
cara eles, non hai unha planificación ante posíbeis situacións
de agravamento da pandemia.G

CINCO OU SEIS MESES PARA UNHA VACINA
Unha breve consideración sobre
a vacina para a gripe A-H1N1: a
produción das vacinas de gripe
ten que cumprir certos requirimentos que esixen un tempo mínimo de entre cinco ou seis meses, calquera pretensión de saltar
ou acelerar etapas nesa produción poría en risco a seguranza
e/ou a eficacia desa vacina co
que poderiámonos atopar ante

unha situación de que é peor o
remedio que a enfermidade.
A pandemia da gripe A H1N1
non é seguramente o problema
máis grave que nos afecta pero
desgraciadamente será un escenario no que se visualizarán con
nitidez as carencias do sistema.
Cómpre esixir a implicación comunitaria para afrontar o problema, o freo ás privatizacións,

así como a reconstrución daquelas estruturas en boa medida
desmanteladas nos últimos
anos. Unha información rigorosa e transparente así como a esixencia do carácter universal para
a vacinación unha vez que as vacinas cumpran con todos os requirimentos e o uso dos tratamentos antivirais con criterios
científicos e non económicos.G
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O Partido Popular denuncia a 'persecución política'. O secretario xeral do PP valenciano, Ricardo Costa vén de denunciar ante os tribunais a
'persecución política' da que, segundo os populares, está a ser obxecto este partido. Así mesmo, a formación conservadora solicitou a comparecencia no Congreso da vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega e do
fiscal xeral do Estado, Cándido Conde-Pumpido.G
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CONDENADOS
Dani Álvarez

O

verán serviu en Euskadi
para baixar os fumes do
lume que Patxi López e Antonio
Basagoiti prenderon en maio. O
PNV decatouse de que, despois
de 30 anos no goberno, non tiña
reténs abondos para loitar contra as lapas. O PSE, pola súa
banda, nin confía nas súas forzas nin está seguro de ter folgos
abondo como para asumir que
eles mesmos fixeron de bombeiros pirómanos, e que malia
todo teiman en continuar facendo vida normal. O PP ten os
mistos e pode prendelos cando
lle pete, por exemplo en Álava,
pero a terapia dos intereses de
Estado sérvelle para conter as
súas pulsións pirómanas; e a esquerda abertzale, Arnaldo Otegi
en concreto, prefire calar porque cada vez que abre a boca a
ETA fai das súas. Así que só resta
apeitugar co que hai.
E o que hai é unha crise que
co noso peculiar sistema institucional obriga a entenderse. As
Facendas recadan os tributos e
reparten, e o Goberno executa
e, xa que logo, gasta. Como hai
menor recadación pola recesión, Facendas (PNV) e Goberno (PSE) terán que entenderse á
hora de priorizar os gastos. É coma unha condena a vivir baixo
un veciño trapallas. Non te aturo, pero non me queda outra.
Iso si, todo convenientemente vestido coa roupaxe da “responsabilidade política e de país”.
Aí os teremos, PNV, PSE e PP
acordando os orzamentos anticrise. Todos contentos pero todos anoxados, desexando que
chegue a recuperación para facer das súas outra vez. Unidos tamén contra a barbarie da ETA
malia que os socialistas sobreactúan retirando fotos e pancartas,
coma se iso debilitaseos apoios
da esquerda abertzale. Detéctase xusto o contrario, unha tímida
vaga solidaria que, aínda así, non
os sacará do illamento social.G

’’

O PP ten os mistos e pode
prendelos cando lle pete,
por exemplo
en Álava”

HEINO KALIS / REUTERS
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A sentenza do Estatut ameaza a Zap
Para encher de contido agosto a políticos
e xornalistas veulles de marabilla o rumor
de que o Constitucional ía tombar
o Estatut catalán semanas antes da Diada.
O ditame pode marcar o devir do outono
César Lorenzo Gil

Se os efectos da crise económica non traían abafado

abondo o presidente do goberno central, José Luis Rodríguez Zapatero, a publicación

da sentenza do Tribunal
Constitucional sobre o Estatut
de Catalunya é unha ameaza
sobre a estabilidade do seu
goberno. Tamén para o seu
prestixio electoral, xusto na
comunidade que se considera
crucial para dilucidar quen
gobernará en Madrid os próximos anos.
O ditame do alto tribunal
foi un ruxe-ruxe deses que se

fan atractivos especialmente
no verán pero que teñen moito máis perigo entre a opinión
pública en tempada política
alta, xusto a que comeza en
setembro. En Catalunya están
convencidos de que será nestas semanas cando se coñeza
o fallo. A pesar de que o Estado de Dereito di prescindir da
simboloxía, a tentación de
“afeitar” o texto aprobado para gobernar Catalunya xusto
nos arredores da Diada –o 11
de setembro, data nacional
para os cataláns– é demasiado
poderosa. Se ese día se celebra
a derrota do autogoberno a
mans do centralismo borbónico, non é gorentoso corrixir
e chatar a norma básica de
convivencia entre cataláns?
Máis alá destes “praceres”
históricos, a sentenza do
Constitucional traerá consecuencias políticas inmediatas.
Calquera corrección de calado pon contra a parede a Zapatero. Primeiro porque foi el
o gran valedor da considerada
inicial bocada da reforma do
Estado que desembocou máis
tarde nas reformas estatutarias de Valencia –por razóns
de calendario aprobada antes
ca ningunha– e Andalucía. E
segundo porque o equilibrio
entre os socialistas cataláns e
a central de Ferraz se asenta
por completo no futuro desta
norma. Non en van, o factotum do PSC, Miquel Iceta,
chegou a afirmar que un fallo
negativo debilitaría a confianza no PSOE dos cataláns e
obrigaría a reformular moitas
cousas.
APROVEITAR O REBUMBIO. Cando
se aprobou este Estatut, os
dous principais partidos catalanistas, CiU e ERC mantiveron posturas distintas. Os
converxentes, co seu líder Artur Mas á cabeza, colaboraron
na redacción final e partían
como defensores do seu futuro a todos os efectos. Mais a
previsíbel marcha atrás do
Constitucional dálle a CiU unha grande oportunidade. >>>
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A etarra Maite Aranalde, en busca e captura. A membro da ETA
Maite Aranalde encóntranse en busca e captura, por orde do xuíz Baltasar Garzón, despois de que se dese a fuga aproveitando un erro xudicial. A etarra fora posta en liberdade baixo unha fianza de 12.000 euros
que lle impuxera o xuíz da Audiencia Nacional, Eloy Velasco tras ser extraditada a España por parte de Francia, quen agora a reclama.G

za a Zapatero máis que a crise
>>> Arestora, o desprestixio
de Zapatero e do PSC élle rendíbel electoralmente e pode a
coalición volver aglutinar o
sentimento pragmático pero
firme do catalanismo esixente
co Estado. Pensan os centristas que a sociedade reaccionará con máis desacougo que
carraxe e nese momento a
mensaxe que máis ha pesar é a

tranquilizadora por riba da
unicamente reivindicativa.
Xustamente, Esquerra
quere apostar pola reivindicación. Amparado nos movementos sociais do catalanismo, moi activos e moi influentes, os líderes republicanos están dispostos a defender na rúa un Estatut para o
que pediron a abstención no

’’

O equilibrio entre os
socialistas cataláns e a
central de Ferraz se asenta
por completo no futuro
do actual Estatut”

seu momento. Para se libraren da contradición, os altos
mandos de ERC queren xunguir o posíbel fallo adverso do
Constitucional a outras
“afrentas” a Catalunya e subliñar os efectos negativos no
peto que a volta ao sistema de
financiamento anterior á reforma suporía.
A división de tácticas e es-

tratexias até desmontou a iniciativa deses movementos sociais. A asociación L’Omnium,
que pretendía organizar unha
gran manifestación unitaria
que había encabezar o ex presidente Jordi Pujol, deu marcha atrás ao comprobar que
era improbábel xunguir na
mesma pancarta toda a clase
política catalá.G

Un tribunal devaluado pola pugna política
O PP foi o único partido que
se mostrou disposto a acatar
punto por punto o ditame do
Tribunal Constitucional. E
mostrou o seu abraio de que
as demais siglas “pretendan
ignorar os ditames dos órganos que regulan o Estado de
Dereito”.
A prensa conservadora,
coa esperanza de que o fallo
dane a imaxe de José Luis Rodríguez Zapatero, destaca o
prestixio do tribunal e deslíndao das liortas políticas que
contaminan outras institucións, caso da Fiscalía Xeral
do Estado. Mais este papel de

regulador alleo ao interese inmediato queda en entredito
analizando a historia recente
do organismo.
A chamada Guerra das Recusacións comezou no 2007,
logo despois de que o PP presentase o recurso de inconstitucionalidade contra o novo
Estatut. Os populares provocaron un enfrontamento moi
duro entre os sectores denominados progresista e conservador. O primeiro afectado
foi o maxistrado Pablo Pérez
Tremps, considerado polo PP
favorábel á reforma. Meses
despois, os progresistas de-

’’

Varios dos membros
do Tribunal Constitucional
admitiron en público
que a institución estaba
ferida”

volvían o golpe e eran recusados dous dos maxistrados
conservadores. Neses meses,
PP e PSOE acusáronse mutuamente de xogar co Constitucional e moitas informa-

cións xornalísticas apuntaron
a un duelo “por todos os medios” para controlar a maioría
dun órgano que deixou daquela de ser “inocente”.
Non en van, varios dos
seus membros admitiron en
público que a institución estaba ferida e que o seu ditame
sería extraxurídico nunha
gran parte. Ademais, o tópico
da cordialidade entre maxistrados foi torpedeada tras incendiarias declaracións de figuras como o dereitista Roberto García-Calvo (xa falecido) contra a presidenta, a galega Emilia Casas.G

Mª Emilia Casas Baamonde, presidenta do Tribunal Constitucional.
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Alemaña e Rusia achéganse
grazas á Opel

PATIO TRASEIRO
X.L. Franco Grande

A

Moitas voces
se alzan no país
a favor dunha maior
colaboración
con Moscova,
para reducir
dependencia
de Bruxelas e,
por conseguinte,
dos ditados
económicos
dos EE UU
Fernando Pérez-Barreiro
membro do Consello Reitor do IGADI
(www.igadi.org)

Camiña moi de vagar a recuperación de Alemaña. Os destragos do réxime totalitario, que
despois de todo non durou máis
que 12 anos, de 1933 a 1945, metade deles na guerra que lle puxo
remate, foron moitos e moi fondos. Nos anos inmediatamente
seguintes á desfeita de 1945 foise
impondo unha solución que ía
forzosamente cara ao federalismo europeo, un proxecto que
entón era tamén o do gran vencedor occidental da guerra, os
Estados Unidos de América.
Unha parte da Alemaña de antes da guerra quedou na esfera
da Unión Soviética. Esa situación durou tanto como a guerra
fría. No terreo do pensamento e
a creatividade, a Alemaña occidental, froito da conxunción dos
intereses trasatlánticos e da ideoloxía católico-renana de Konrad Adenauer e os seus demócrata-cristiáns, sufriu unha triste
seca. A consolidación do proxecto federalista europeo levou
a un achairamento lamentabel
das culturas dos países desa Europa. No caso alemán, a conciencia de culpabilidade contribuíu a esa esterilidade, avultada
polo contraste coa espléndida
presenza xermana no pensamento e as artes antes da traxedia hitleriana. Por motivos dunha dinámica política diferente,
non foi moi ricaz a creatividade
na Alemaña do Leste, pero ese
achairamento europeísta non
lle afectou.
Coa unificación alemá perdeu forza o tabú ruso nas rela-

’’
ALTERACIÓN NO
LATEXOS

A chanceler alemá, Angela Merkel, e o presidente ruso, Dimitri Medvedev durante un encontro bilateral en Sochi [Rusia] a
mediados de agosto.
REUTERS

’’

’’

O ex chanceler alemán
Gerhard Schröder
dirixe un consorcio que
quere levar o gas natural
ruso a Berlín por mar”

Obamatemequeseosrusos
compran a Opel melloren
espectacularmente
a súa industria
automobilística”

cións diplomáticas da Alemaña
unida. Alemaña, hoxe un xigante anémico, comeza a sentirse
incómoda na Unión Europea
ampliada. Non pode deixar que
o ancoramento na Unión, da
que se di que é motor económico, peche outras posibilidades
políticas de moita tradición e,
seguramente, moito futuro.
Volven sentirse imperativos xeopolíticos que potencian a Mitteleuropa. E á anemia espiritual
poderían virlle ben inxeccións
dun pensamento eslavo turbulento pero vital.
Falar de proxectos alemáns
orientados cara ao Leste arrepía
as sensibilidades dos alemáns
demócratas con memorias da
invasión de Polonia, o racismo
antieslavo e os excesos das tropas rusas en Berlín ao final da
guerra iniciada por aquela invasión. Escomasí, vese nada menos que o que foi chanceler alemán, Gerhard Schröder, presidindo desde 2005 o consorcio

ruso-alemán de xigantes enerxéticos para construír o gasoduto baixo o mar Báltico que levaría gas natural directamente a
Europa central, marxinando a
Ucraína e Polonia.
A XEOESTRATEXIA DO COCHE. Seguramente, o asunto económico ruso-alemán que máis vai influír
nas elccións xerais alemás de
dentro de menos dun mes é a
venda da gran manufactura de
automóbiles Opel. Opel pertence a General Motors e a falencia dese xigante estadounidense, rescatado polo sector
público, levou a que fose posta á
venda. O goberno de Angela
Merkel apoiou na poxa un consorcio austro-canadense, Magna, sustentado financeiramente polo Sberbank, banco estatal
ruso. O goberno federal de Alemaña e os dos catro länder en
que hai instalacións da Opel
contribuirían con 4.500 millón
de euros como garantía de prés-

tamos. As fábricas non pecharían pero os despidos serían menores que en calquera das outras ofertas. De aí o interese
electoral para Merkel.
A General Motors decidiu
non aceptar polo de agora esa
oferta. Unha certa recuperación
financeira pemitiríalle talvez
manter a propiedade de Opel e
procurar financiamentos que
exisirían peches e despidos
moito maiores. O presidente
dos EE UU, Barack Obama, afirmou que non faría presión sobre GM, ainda que o goberno
estadounidense ten a maioría
das acción da empresa.
Un forte motivo do rexeitamento norteamericano é o temor a perder a planta de Rüsselsheim, avanzadísima en investigación e tecnoloxía de vehículos de propulsión eléctrica.
E tamén o medo a que a Magna
aumente a participación no
mercado do Canadá, e que, por
outra banda, OAO GAZ, do oligarca Oleg Deripaska, e asociada con Sberbank, aproveite o
contrato para modernizar a industria rusa do automóbil cos
recursos tecnolóxicos da Opel.
En todas esas evolucións,
vanse perfilando trazas do que
podería significar a cooperación ruso-xermana. E non sería
unha andrómena pensar que a
anemia do xigante talvez cure
se actúa máis despegado de
Bruxelas.G

política de Barack Obama
para o “patio traseiro” dos
EE UU vai ser moi diferente da
de George Bush, se este tivo algunha. Algúns pensan que a de
Obama vai ser moi dura, que
vai ser a que acae ao imperio, e
algúns, como Noam Chomsky,
coidan que vai empeorar ao estar hoxe o control da “axuda”
oficial nas mans do Pentágono,
sen supervisión do Congreso.
O tal “patio traseiro” sufriu
moi fortes transformacións nos
oito anos do reinado de Bush.
Países que se aliñaron nunha
política de esquerda populista,
contraria ao coloso do Norte, e
cambios de orde supranacional que supoñen unha orde nova, non agardada por aquel.
ALBA e UNASUR poden ser
dous exemplos ben ilustrativos.
O sociólogo James Petras
pensa que a escalada militarista de Obama procura meter
medo e debilitar os procesos
de cambio. “Toda a política exterior –dinos– está controlada
dende o Consello de Seguridade Nacional (...) Esta política da
militarización de Colombia é
reverter o progreso na América
Latina, reprimir os movementos sociais...”
A idea do establecemento
de seis novas bases militares en
Colombia prodúcese logo das
negativas de varios gobernos a
seguir mantendo nos seus territorios bases dos EE UU, feito
que agudizou a necesidade de
ampliar as de Colombia. O pretexto da loita contra o narcotráfico semella pouco atendible.
En calquera caso, documentos oficiais do goberno dos
EE UU expresan con claridade
que para loitar contra o narcotráfico, incluído o seguimento
de voos con drogas aos EE UU,
estes “poden cumprir a súa misión sen necesidade de ter dereitos de uso de bases”. G

’’

Algúns pensan que a política
de Obama en
Latinoamérica
vai ser moi dura”
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Obama queda sen o apoio
dos Kennedy na reforma sanitaria
A morte do senador
Ted Kennedy ponlle
fin ao clan máis
famoso da política
estadounidense
da segunda metade
do século XX
e complica o duro
traballo de Obama
para reformar
o sistema de Saúde

CAMBIO POLÍTICO / XAPÓN

PRIMEIRA VITORIA
DA ESQUERDA EN 50 ANOS
Yukio Hatoyama, líder
do Partido
Democrático do Xapón
(PDX), de
centro-esquerda, será
o próximo Yukio Hatoyama.
primeiro ministro nipón tras a esmagadora vitoria nas lexislativas do 30
de agosto. Hatoyama prometeu centrar a súa política en
loitar contra o desemprego e
aumentar o gasto social para
evitar a pobreza entre as familias. O triunfo do PDX remata
coa hexemonía de 50 anos da
dereita do Partido Liberal .
XUSTIZA / GUATEMALA

PRIMEIRA CONDENA
POLA REPRESIÓN MILITAR

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

Traxedias dinásticas, fatalidades do destino, literatura rosa,
accidentes aéreos, procesos
xudiciarios, cortexos prohibidos e intrigas de poder contribuíron a alimentar lenda dos
Kennedy durante os últimos 60
anos.
Coa desaparición do último
dos Kennedy vaise parte dun
mito, dun clan singular, dun
carimbo xenuinamente americano, que agroma a comezos
do século XIX, coa chegada do
patriarca a Boston procedente
de terras irlandesas.
Ascenderon ao poder máis
absoluto empurrados máis pola súa ambición persoal e polo
clímax que lle proporcionaba o
recoñecemento público que
por mor dun azar ventureiro.
A lenda nútrese durante a
Segunda Guerra Mundial onde, comandando nunha misión nocturna a torpedeira PT109, que foi abordada polo destrutor xaponés Amarigi, o comportamento heroico de John
Fitzgerald, JFK, valéralle gloriosas medallas de guerra.
A estreita vitoria sobre Richard Nixon no camiño cara á
Casa Branca en 1960 veu envolvida de menos glamour, luxada
polos ruxe-ruxes de fraude, particularmente en Illinois, onde o
seu pai, coa colaboración do alcalde de Chicago, Richard Daley, puxeron a turba maquinaria do poder local ao servizo do
católico candidato demócrata.
O 23 de novembro de 1963,
as imaxes dunha Jackeline enriba do Lincoln continental

MUNDO.15.

TORU HANAI / REUTERS
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O presidente estadounidense, Barack Obama,abraza a Vickie Kennedyen presenza do cadaleito do senador Edward Kennedy,
en Boston (EE UU).
Jason Reed / REUTERS

’’

A estreita vitoria de JFK
sobre Nixon no 1960
estivo envolvida
en ruxe-ruxes de fraude”

’’

Ted Kennedy non puido
non puido conseguir
unha saúde universal
para todos”

presidencial, virada cara ao seu
home asasinado, horrorizaron
o mundo e meteron a saga dos
Kennedy na historia contemporánea. Un asasinato escuro
e sen resolver aínda axita traumaticamente a memoria dos
norteamericanos.
Co tempo percíbense esfor-

zos por diluír da memoria do
seu mandato as polémicas decisións da construción do Muro de Berlín, da Crise dos Mísiles, a fracasada invasión de Bahía Cochinos ou os limiares da
Guerra de Vietnam. Sublíñase
o seu impulso á carreira espacial e sobre todo a defensa dos
dereitos civís.
Cando o cadaleito de Bob,
irmán de John, asasinado en
campaña, é depositado a carón del no cemiterio de Arlington, en Virginia, a lenda Kennedy tatúase na a pel dos norteamericanos.
O VELLO LEÓN. O cancro que acabou co “vello león” dos Kennedy, co benxamín da dinastía,
o senador por Massachesetts
Ted Kenney, leva a facción máis
progresista, a máis comprometida cos dereitos cívicos, cos proxectos de cooperación e coa cohesión social... que inspiraron
máis de 2.500 proposicións de

lei. A súa cualificación de violencia monstruosa sobre a guerra
do Vietnam, a oposición á Guerra do Iraq, ou a tolerancia cara
aos inmigrantes foron os seus
últimos sinais de identidade.
Non deu sobrevidido á causa que lle daba sentido á permanencia na vida política:
Conseguir unha saúde universal para todos. Barack Obama,
a quen Ted lle entregara simbolicamente o facho do legado
político dos Kennedy, afronta o
futuro orfo, sen a autoridade
moral de quen asinara case todas as leis que fixeron medrar
os dereitos cívicos e a condicións de vida.
Se algo está en condicións
de lamentar Ted, é non poder
axudar a que o “Kennedy negro” poida superar as pedras
que os poderes fácticos están a
colocar no camiño da Reforma
do Sistema de Sanidade norteamericano, que xa laminan a
popularidade de Obama.G

O ex comisionado militar Felipe Cusanero é o primeiro
condenado en Guatemala
acusado de participar na desaparición de seis persoas
cando dirixía un destacamento en Chimaltengo, na década
do 1980. As organizacións a
prol dos dereitos humanos
consideran que esta sentenza
é o primeiro paso para acabar
coa impunidade do estamento militar, responsábel do
80% das mortes e desaparicións que se produciron durante a guerra civil 1960-1996,
que produciu 250.000 mortos, principalmente maias.
ELECCIÓNS/ ALEMAÑA

INQUEDANZA PARA MERKEL
NA RECTA FINAL
A CDU, partido de dereitas
da
chanceler
Angela Merkel, posibelmente perda
o poder nos
Estados do Frank-Walter
Sarre e Tu- Steinmeier, líder
ringen logo do SPD alemán.
de que a esquerda obtivese máis votos
por xunto nos comicios do 30
de agosto. Estes resultados,
sumados á baixa de votos en
Saxonia crean inquedanza
nas filas da CDU, que ven como a un mes das lexislativas
periga a reelección de Merkel. Os socialdemócratas de
Frank-Walter Steinmeier cobran esperanzas de cogobernar, como até agora.G

CHRISTIAN CHARISIUS / REUTERS
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A SAÍDA DA CRISE
Manuel Cao

T

res políticas básicas contribuíron ao principal caudal
de votos ao goberno socialista nos últimos anos: protección ás mulleres, garantías dos dereitos laborais e
aposta pola protección social e os servizos públicos. Quizais sexan as dúas primeiras as máis relevantes pois permiten fidelizar o electorado feminino e garantir o apoio
socioelectoral da rede sindical. Velaí o factor diferencial
pois na política autonómica a vantaxe popular na España
monolingüista tradicional vese contrarrestada en Catalunya e o País Vasco. Quizais, por iso, o PP tomou a decisión de absterse no Consello de Política Fiscal e Financeira, pois terá que gobernar a España real.
A crise económica está a minar a eficacia electoral
das medidas, pois as vantaxes femininas estanse a compensar polo desemprego no sector da construción,
maioritariamente masculino, e no sector servizos. Por
enriba, o financiamento público das prestacións estase
a ver limitado polo déficit derivado do incremento das
necesidades dos parados de longa duración e das familias amplas con perigo de marxinalidade e exclusión social. É clave o Pacto de Toledo e a sostibilidade das pensións por ser un acordo entre partidos, sindicatos e patronal e calquera movemento nese ámbito sería letal
dende o punto de vista electoral.
Quedan as medidas de reforma do mercado laboral
que levarán á redución das rendas e protección social
feminina tanto polos seus menores salarios reais como
pola dificultade de manter as transferencias intersexos
ao reducirse a renda disponíbel masculina, no caso de
se recuperaren as taxas de ocupación con certa rapidez.
Os efectos máis graves do axuste afectarán sobre todo a
nenos, mozos e anciáns a cargo das mulleres tanto nas
familias tradicionais como nas demais. A lexislación
vaise adaptando a un sistema de valores gobernado
polo carpe diem e pola desaparición das institucións informais que operaban como límite á hora de desatender
nenos e anciáns nos aspectos básicos (educación, alimentos, valores cívicos, etc) de xeito que os casos de
violencia familiar son tan habituais que se converten en
espectáculo e non producen xa o arrepío anterior.
A crise económica cos desequilibrios no sector exterior, mercado de traballo e sector público corroe o modelo vixente. Haberá que decidir cales van ser os colectivos penalizados e a liorta político-electoral xirará arredor desta temática. O aliñamento socialista cos sindicatos ten unha lóxica esmagadora pero a necesidade de
reaxustar as bases do modelo de crecemento obriga a
optar por aquelas reformas menos gravosas dende o
punto de vista económico-social. Difícil tesitura para o
goberno e para a oposición que se atopan entre o eixo e
a roda de facer ou propoñer reformas das que depende
a vitoria electoral. O óptimo sería un consenso pero
todo indica que cada un xogará as súas cartas confiando
na dinámica do ciclo: uns esperarán que dure pouco e
outros que se alongue no tempo.G

’’

Osefectosmáisgraves
do axuste afectarán
sobre todo a nenos,
mozos e anciáns”

A banca volve dar beneficios
Grazas ás axudas
públicas sobre todo
X.G.

A economía financeira responde mellor ao rescate dos gobernos que a chamada economía real. As cinco maiores entidades financeiras de España
(Santander, BBVA, Caja Madrid, La Caixa e o Banco Popular) gañaron 9.311 millóns de
euros no primeiro semestre.
Pese a que estes resultados supoñen un descenso conxunto
do 12,6% respecto ao mesmo
período de 2008, os investidores
que non estaban de vacacións
en agosto acolleron moi positivamente estas novas. Na última
semana dese mes, o IBEX-35 rexistrou varios máximos anuais
consecutivos.
Desde que se rexistraran en
marzo mínimos históricos, os
valores que compoñen o índice
de referencia da Bolsa de Madrid, revalorizáronse en conxunto un 70%. Todos os membros deste selecto club son
grandes empresas, pero as que
pertencen ao sector financeiro
revalorizáronse de xeito espectacular. A acción do Santander
custaba a comezos de marzo
4,4 euros, mentres que a comezos de setembro rolda os 10,7
euros. Unha evolución semellante foi a do BBVA, cuxas accións pasaron de valer 4,7 euros
a 12,4 en medio ano. No
mesmo período, o Banco Popular pasou dos 3,3 aos 7,5 euros.
Caja Madrid, que non cotiza
en bolsa, foi, das cinco grandes,
a entidade que máis sufriu no
primeiro semestre. Inmersa
nunha loita interna polo poder,
gañou pouco máis de 575 millóns de euros, lonxe dos máis de
1.000 millóns do mesmo período de 2008. As caixas galegas
tamén sufriron acusadas reducións de beneficios, aínda que se
mantiveron lonxe dos números
vermellos. A primeira metade
de 2009 foi especialmente dura
para Caixa Galicia, que reduciu
as ganancias un 70%, até os 54
millóns de euros. Caixanova fíxoo nun 32%, até pouco máis
dos 65 millóns de euros.

Un rolo de papel deseñado coma se fosen billetes de dólar, na Bolsa de Frankfurt (Alemaña).
KAI PFAFFENBACH / REUTERS

descontento. Nun artigo publicado no Xornal de Galicia, indica que “perplexidade é a senSantander,BBVA,CajaMadrid, sación que empeza a producir o
La Caixa e Banco Popular
desigual reparto das consegañaron 9.311 millóns
cuencias da actual crise”.
no primeiro semestre”
Vence critica en especial
que, “tras uns meses de alarmismo catastrofista, o capital
conseguiu poñer ao seu servizo
recursos públicos fabulosos e
Ocapitalconseguiupoñer
diñeiro a prezo de saldo desde
ao seu servizo recursos
os bancos centrais. Con iso e
públicos fabulosos e diñeiro unhas marxes de comisións
a prezo de saldo”
aos clientes cada vez máis escandalosas, os bancos xa vol[Xavier Vence]
ven lucir cifras de beneficios
Catedrático da USC.
astronómicos e as Bolsas soben como a escuma de novo”.
O profesor conclúe: “o notáCRÍTICAS POLO EMPREGO DAS AXUDAS bel é que nesa guerra de clases
PÚBLICAS. A falta de crítica logo –que diso se trata– seguen a
de que se coñecesen estes datos contar cunha enorme nómina
sorprende a algúns economis- de propagandistas: a inmensa
tas. Xavier Vence, Catedrático tropa de economistas dos seus
de Economía Aplicada na Uni- servizos de estudos e a artillería
versidade de Santiago é unha pesada dos directivos dos bandas voces que expresaron o seu cos centrais”.G

’’

’’

As 15 maiores entidades do mundo
recuperan o valor previo
á quebra de Lehman Brothers
As grandes firmas do sector valen en Bolsa practicamente o
mesmo que antes do que algúns
cualificaron como o maior desastre financeiro da historia, a quebra do banco de investimento
Lehman Brothers. Aínda que os
expertos prognostican grande
inestabilidade nos mercados, a
recuperación non tardou nin un

ano en chegar. As grandes inxeccións de capital e axudas públicas efectuadas polos gobernos
europeos e o estadounidense
están no cerne das espectaculares alzas. O medo dos analistas é
que os directivos destas grandes
entidades non teñan aprendido
as leccións sobre a xestión do
risco derivadas da crise.G
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A crise non mina a fortaleza da Seguridade Social. Octavio Granado, secretario de Estado, sinalou que “o sistema mantén unha boa
saúde financeira e os cidadáns poden estar moi tranquilos acerca do
seu correcto funcionamento, que garante as pensións e todas as prestacións económicas”. A Seguridade Social rexistrou un superávit de
9.000 millóns nos sete primeiros meses do ano.G
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Derrogación eólica: o amiguismo
queda só en defectos de forma
Xurxo González

Unha das promesas sobre as
que o PP asentou a pasada campaña electoral era a derrogación
do decreto eólico e a anulación
do concurso polo que o goberno
bipartito pretendía repartir 2.300
MW de potencia. A comezos do
mes de agosto, cando remataba
o simbólico período dos cen primeiros días de goberno conservador na Xunta, Xavier Guerra,
conselleiro de Economía e Industria, anunciou o cumprimento deste compromiso.
Non obstante, o equipo de
Feixóo non foi quen de derrogar
o decreto do bipartito antes das
vacacións, e semella que haberá
que esperar meses até que comece a funcionar a nova política eólica galega. O último
Consello da Xunta antes das vacacións de verán só puido aprobar un informe “polo que se regula o aproveitamento eólico
en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental”. Este documento, segundo expertos en
dereito administrativo, non
pasa dunha declaración de intencións sen validez xurídica.
Aínda así, o conselleiro de
Economía e Industria asinou
unha resolución pola que sus-

pende a tramitación do concurso. O obxectivo é aprobar
canto antes unha nova lei. Con
todo, o gabinete de Xavier Guerra indica que a autorización dos
novos parques levarase a cabo,
como moi cedo, a finais do segundo semestre do ano que vén.
UNHA NOVA TAXA SUBSTITUIRÁ A PARTICIPACIÓN PÚBLICA.Bernardo Tahoces, director xeral de Industria,
argumentou que “a participación pública é unha tacha directa e infranqueábel”, que converte o concurso do bipartito en
ilegal. Máis aínda, a fórmula do
reparto como concurso público
é inconstitucional segundo os
conservadores. Esta última non
deixa de ser unha opinión, xa
que o predecesor de Tahoces no
cargo, o economista Anxo Calvo
Silvosa, publicou recentemente
un artigo na revista Análise Empresarial na que explicaba polo
miúdo o proceso seguido polo
bipartito e defendía a legalidade
do proceso. Ademais, non existen sentenzas xudiciais ao respecto. En canto á participación
pública, está contemplada nas
leis que se aplican en Navarra e
Euskadi. Mesmo en Galicia hai
pequenos parques municipais
en mans de concellos.

JÉSSICA BARCALA / AGN

O PP limítase a anunciar a creación dunha nova
lei que substitúa ao decreto do bipartito, pero
non dá detalles sobre as supostas irregularidades
cometidas polo anterior goberno

O director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Anxo Bernardo Tahoces [á dereita] e o conselleiro de Industria, Xavier Guerra.

’’

A participación pública
é unha tacha directa
e infranqueábel”
[Bernardo Tahoces]
Director xeral de Industria.

’’

OPPempregaosmesmos
argumentos que
as grandes corporacións”
[Fernando Blanco]
Ex conselleiro de Industria.

Os parques eólicos non quedarán exentos da compensación á sociedade. O PP prevé
que a nova lei eólica cree un
novo imposto, chamado “canon ambiental”. A contía será
fixa e dependerá do número de
muíños. Así, un parque que non
supere os tres estará exento. De
catro a sete deberá pagar 2.300
euros por cada un. Se a instalación está composta por entre
oito e 15 pagará 4.100 euros por
unidade, contía que ascenderá
até os 5.900 se supera esa cifra
de aeroxeradores.
O BNG criticou a eliminación da participación pública.
Fernando Blanco, ex conselleiro de Industria, lamentou
que os argumentos que em-

prega hoxe a Xunta sexan os
mesmos que utilizaron as grandes corporacións para meterlle
presión cando desenvolvía o
decreto. Pola súa banda, Xaquín Fernández Leiceaga, portavoz do PSdeG no Parlamento
criticou a implantación dun canon eólico xa que o PP se opuxo
á aplicación do canon hidroeléctrico nos mesmos termos
cando estaba na oposición.G

?

UERE SABER MÁIS?
“Un conxunto de reflexións
sobre o proceso e a resolución
da convocatoria de novos
parques eólicos de 2008”.
Anxo Calvo Silvosa, en Análise
Empresarial, nº 39.

Empresarios opóñense á nova política da Xunta
As principais reaccións entre os grupos seleccionados polo bipartito viñeron das cooperativas gandeiras e
dos conserveiros, que vían no negocio eólico unha posibilidade de
impulsar dous sectores importantes para a economía galega. Xosé
Sancosmed, presidente da cooperativa láctea os Irmandiños, afectada pola paralización do concurso,
explica que a viabilidade da mesma
depende do negocio eólico. Cos réditos do mesmo as cooperativas
asociadas en Ventos Cooperativos

pretendían crear o xerme do ansiado grupo lácteo galego.
Xulio Bernárdez, un dos principais accionistas de Aucosa, que
agrupa varias conserveiras, considera que o anteproxecto elaborado polo PP introduce poucos
cambios respecto á norma do bipartito e “obedece a reivindicacións de grandes operadores”. Este
empresario advirte de que a “os recursos xudiciais por unha ou outra
banda poden paralizar o proceso”.
Bernárdez conclúe que o conflito

’’

Non se entende ben
que unha cuestión que
parecía totalmente dentro
da legalidade teña que ser
derrogada”
[Eduardo Ximénez]
Presidente da patronal de Lugo.

arredor do desenvolvemento eólico en Galiza “non deixa de ser
unha disputa entre grandes promotores nacionais e mesmo multinacionais”.
Con todo, as consecuencias
para o sector eólico e para outros
implicados poden ser tan serias
que mesmo causaron reaccións
por parte da patronal de Lugo.
Eduardo Ximénez, presidente da
Confederación Empresarial Lucense, indicou que “non se remata
de entender ben que unha cues-

tión que parecía totalmente dentro da legalidade teña que ser derrogada”.
Mesmo se pronunciou a Asociación Eólica Galicia, que usualmente se caracteriza pola prudencia. A derrogación do decreto causará, na súa opinión, a paralización
do sector, falta de criterios obxectivos para seleccionar as ofertas e
un canon inxusto imposto sen diálogo. Este colectivo teme que a
nova lei “perpetúe vellos criterios
discriminatorios”.G
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Augas turbulentas
no piragüismo
A dimisión do presidente da FEGAPI
recrúa as divisións internas
Antonio Cendán

A recente dimisión de Modesto
Teixeiro Valledor vén a amosar
a desorganización, a nivel federativo, dentro do piragüismo
galego, circunstancia que non
impide que os padexeiros galegos sigan a sumar importantes
éxitos a nivel estatal e internacional, sendo nestes momentos a especialidade deportiva
nas que destaca un maior número de deportistas da nosa
comunidade.
En Galicia encóntrase a mellor organización de clubs a nivel estatal e onde tamén son
máis potentes. Aí están os
exemplos do Kayak Tudense, o
Ría de Aldán ou o combinado
de Mondariz. Durante a temporada que está piques de rematar os piragüistas galegos
acadaron podios en todo tipo
de eventos e competicións,
ademais de ser un dos deportes
que se encontra máis estendido por todo o país, principalmente na zona das Rías Baixas,
aínda que antano a área de Lugo e o Alto Miño proporcionou
importantes triunfos, salientando o título mundial de K-4,
en 1975, cando a selección española estaba composta por
un grupo de padexeiros que
adestraba nas augas do Miño
ao seu paso pola bimilenaria cidade. Daquela integraban o
combinado o xa mítico Luís
Gregorio Ramos Misioné e e
outros dous padexeiros que
botarían raíces en Lugo: Luís
Díaz-Flor e Celorrio.
Pero, a pesar destes éxitos,
as augas baixan revoltas. Na

opinión do técnico de Mondariz, Emilio González, que fora
responsábel de Augas Bravas
da FEGAPI, ademais de contar
coa dimisión do xa ex-presidente, sinala que “á Federación
agárdaa un futuro negro se non
se arranxan os problemas que
xa veñen de antano”. González
quéixase da escasa democratización do organismo e dalgúns
asuntos de corrupción dos que
non cre que haxa que pasar páxina. Do principal organismo
galego de piragüismo desapareceron, ao parecer, medio millón de euros cando Xosé Manuel Paredes ocupaba a súa xerencia. Este desfase administrativo contábel ten que ser esclarecido, segundo González,
para quen non se continúen
dando asuntos deste tipo. González considera tamén que o
antigo xerente, despois de ser
destituído, intentou dar un golpe de timón contra Teixeiro Valledor, pero que non tivo éxito,
xa que os seus antigos rivais
convertéranse nos principais
aliados. Do mesmo xeito, entende tamén que o ente federativo “está moi politizado” e que
neste momento collera o rumbo que lle marque o actual Goberno da Xunta.
FEDERACIÓN FRACTURADA.González
sinala ademais que o piragüismo, a nivel organizativo, fracturarase en tres bandos: un próximo a Paredes, os antigos partidarios de Alfredo Bea, que fora
o candidato alternativo, e os de
Modesto Teixeiro. Para González, o cese deste último prodú-

Modesto Teixeiro Valledor e Santiago Sanmamede.

’’

A diferencia do que ocorre
na federación, os clubs
están ben organizados”
[Emilio González]
Adestrador do Mondariz

cese nun momento intranscendente xa que as principais
competicións xa remataron.
Laiase tamén da actitude sectaria dalgúns dirixentes que impediron o acceso á presidencia
da Federación Española deste
deporte de Santiago Sanmamede, ao non apoialo moitos
clubs na súa carreira electoral.
Este último é unha das opcións
que baralla o técnico de Mondariz para ocupar a presidencia
da FEGAPI, aínda que pode ha-

ber sorpresas. Emilio González
apunta tamén que Xosé Manuel Paredes “é un cadáver federativo e xa non ten opcións
nin credibilidade”.
Respecto a situación do noso piragüismo di que non se ve
influída pola mala xestión federativa, xa que, a diferenza do
que ocorre nesta entidade, os
clubs están ben organizados, e
a xente que se ocupa deles traballa con seriedade, de aí que
os éxitos non se resentisen.G

Apoio a Alfredo Bea
Da mesma opinión que Emilio
González é Estevo Alonso, técnico
do Kayak Tudense, para quen a
xestión do xa ex-presidente da
FEGAPI “foi nefasta”. Criticou tamén con dureza a chegada de Teixeiro á presidencia xa que “nunca
foi quen de conectar cos clubs”.
Tamén, ao igual que González,
lembra o descuberto que supostamente hai no organismo e que
e debe investigar. Tamén resalta o
traballo das persoas que estaban

na Federación a nivel administrativo, das que pon de manifesto a
súa profesionalidade e sen as que
non sería posíbel que o organismo seguise funcionando.
Respecto a quen debe rexer o
piragüismo galego, Alonso é partidario da candidatura de Alfredo
Bea, a quen o club do que é técnico “apoiará sen reservas” coma
xa fixera antano. Do mesmo xeito, negou que el tivese intención
de presidir a FEGAPI, debido ao

compromiso que mantén co piragüismo en Tui.
Independentemente de cal
sexa o futuro federativo, o que
non pode negar ninguén é que o
piragüismo galego é un deporte
que podería servir de espello para outras modalidades deportivas, polos éxitos que segue a acadar. Ao fin é ao cabo é o que lle interesa aos afeccionados. O bo ou
mal funcionamento federativo
resúltalles moi alleo.G
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O Cabo de Cruz gaña a Liga galega de traíñas. O equipo do Cabo de Cruz
de Boiro impúxose na Liga galega de Traíñas que vén de rematar trala a disputa da XVII Bandeira de Vigo, na que se impuxo o Náutico da Cidade olívica,
que foi segundo na clasificación xeral. Pola súa banda, o Mecos Bueu alzouse co triunfo na primeira Bandeira Liga do Noroeste feminina por diante do
AD Rías Baixas, que foi segundo. G

BICICLETA

Rocío Loureda, a gran promesa do ciclismo galego

‘Ás rapazas nin sequera nos pagan os desprazamentos’
Antonio Cendán

Coa súa gran actuación nos
Campionatos de España xuvenís de ciclismo, Rocío Loureda
(A Coruña, 1991) estase a converter na gran promesa feminina deste deporte en Galicia.
Aínda que non partía coma favorita, acadou a prata na contra reloxo, e escapóuselle o ouro nun sprint despois de subir
un porto, pero volveu a estar
no podio cunha presea de
bronce. No mundial de Sttutgart (Alemaña) obtivo unha
meritoria trixésimo sexta posición, que lle serviu para ser
a primeira española na carreira. Ademais, esta era a
primeira vez que tomaba
parte nun Campionato do
Mundo. Aínda que a bicicleta no ámbito feminino está a anos luz
de gozar do recoñecemento que
ten nos homes,
Rocío Loureda

di que “o ciclismo é a miña motivación”.
De onde lle provén a afección?
Xa dende pequena. Aquí hai
moita afección. A bicicleta foino xa todo para min, era a clásica rapaza que estaba sempre

enriba dela. Pero houbo algunhas probas, entre elas a carreira entre Cambre e Betanzos.
Logo, viron que se me daba
ben, e dixéronme porque non
me animaba a competir nun
equipo e de aí saltei xa a correr
en distintas carreiras da Copa
de España en categorías
inferiores e penso que
con éxito.
Que representa o ciclismo na súa vida?
É moi importante,
pero teño a pretensión de comezar o vindeiro curso unha carreira
universitaria, xa que
unha muller non pode
vivir da bicicleta. Aínda
así, co ciclismo construín
parte da miña filosofía, debido a súa dureza, aprendín
que os estudios e outros aspectos da vida pódense superar si se loita, con moito esforzo.
Estes dous podios foron im portantes?
Estou satisfeita, porque a contra reloxo non era o meu forte.
A min gústame correr máis en
liña e non tanto en carreiras
cronometradas. Agardaba algo
máis do fondo en estrada, xa
que había unha ascensión a un
porto, alí ataquei e quédamos
cinco corredoras no sprint final. Tampouco se me dá ben o
sprint, pero tes que aceptar as
carreiras tal e como son.
Como está o ciclismo feminino en Galicia?
A verdade é que mal. Hai rapazas que o deixan ao pouco de

’’

Hai Tour de Francia e Giro
de Italia para mulleres,
pero apenas saen nos
medios de comunicación”

entrar en competición, porque,
ademais de ser moi custoso,
carecemos de apoio suficiente
para competir. Eu teño que correr cun equipo de Pamplona,
o que tiñamos en Galicia desapareceu. Para disputar unha
competición en condicións temos que saír fora, aquí somos
tan só quince ciclistas e non
conseguimos formar suficiente
pelotón. Vaste a Euskadi ou
Navarra e alí igual se xuntan
máis de 140 ou 150 corredoras.
Ademais, o material ciclista é
moi caro. Cando comezas a
competir non tes patrocinador
nin tampouco equipo polo que
estás obrigada a adquirir un
equipamento en condicións.
Cales son esas carencias ás que
se refería?
Cando hai un campionato, aos
homes páganlles a estancia
nun hotel, a nosoutras nin iso.
E xa non che digo nada á hora
de cobrar ou dos premios que
nos conceden, que son completamente irrisorios comparados cos que lles dan aos rapaces. De feito, hai Tour de
Francia e Giro de Italia para
mulleres, pero apenas sae nos
medios de comunicación,
mentres que as carreiras masculinas aparecen constantemente.
E as axudas da Administra ción?
Non me queixo. A Deputación

da Coruña apoioume. Pero o
certo é que unha vez deixáronme sen unha bolsa, na denegación indicaban que puxera demasiados eventos. Debían de
contribuír algo máis
Concilia ben a vida académica
coa deportiva?
No meu caso si, pero hai xente
que ao chegar a unha determinada idade abandona a bicicleta ou calquera outro deporte porque sabe que del non vai
vivir, ademais hai que dedicarlle moitas horas aos adestramentos e as competicións
coinciden moitas veces co calendario lectivo, polo que, as
veces, tes que renunciar ao deporte. Este ano centreime en
superar o segundo curso de
bacharelato e logo a selectividade e foime ben. Ademais, a
min encántame a vida académica e sempre loito por levar
as mellores notas.
Cales son as súas metas deportivas?
O meu principal proxecto é o
Campionato de España sub 23
do vindeiro ano. Tamén me
gustaría estar noutras competicións deportivas de alto nivel,
pero hai que ir pouco a pouco.
Non me propoño metas a moi
longo prazo. Ademais, ao comezar o curso que vén os meus
estudos universitarios, estarei
en función de como me vaia
neles. De non poder compaxinalos co deporte, tería que deixar un pouco de lado o mundo
do ciclismo.
Non lle di nada Londres 2012?
Pois é a aspiración de calquera
deportista que teña algo de autoestima e ilusión, pero aínda
falta moito tempo. Tamén me
gustaría correr en probas internacionais de envergadura coma o Giro ou o Tour feminino,
pero dependen de tantas circunstancias que neste momento non fago plans.G
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A 50 ANOS DA MORTE DE CABANILLAS

Luís Rei, biógrafo

‘Cabanillas foi o sucesor de Curros e Pondal
como primeiro poeta galego’
Xan Carballa
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

D

espois dunha dedicación de máis de
vinte anos á figura
de Ramón Cabanillas, Luís Rei (O Grove 1960) publica, no cincuentenario da súa
morte, unha rigorosa biografía,
Ramón Cabanillas. Crónica de
desterros e saudades (Galaxia)
de quen, no seu tempo, foi recoñecido como Poeta da Raza,

unha denominación que o situaba como sucesor de Curros e
Pondal e figura central da literatura galega do momento.
A Cabanillas non lle gustaban
as biografías, dicía que o que
interesaba non se contaba e o
que se dicía era inventado, vostede saltou esa idea do autor e
leva anos empeñado neste traballo que agora publica.
Botei máis de vinte anos xuntando papeis. A partir da aparición, da man de Xoán Antonio

Pillado, de El Cometa, unha revista satírica de Cambados de
1910, empecei a querer divulgar un aspecto descoñecido de
Cabanillas: o cambadés descoñecido anterior á súa gloria de
escritor. Outro momento decisivo foi a aparición das cartas
da República, da man de Pillado tamén, porque eran dirixidas ao seu avó. Daquela aparéceme un Cabanillas disidente
dos seus amigos de sempre e
vitalmente afundido. No 2001,

despois dunha exposición dos
facsímiles destas cartas, xa me
decidín. Roberto Vidal Bolaño
veu vela e diante dos paneis
imitaba a Cabanillas e daquela
falamos da posibilidade de facer unha obra de teatro musical que levamos adiante despois da morte de Bolaño (Camiño longo. Entre as roseiras
de Cabanillas). Desde 2003 xa
estiven empeñado na escrita e
foi cando empezaron a aparecer de continuo materiais.

Segundo todas as persoas que
se ocupan na materia biografar
é un traballo incesante, que non
remata nin cando se publica.
Por poñer un exemplo: co orixinal entregado, o xornalista Benito Leiro tráeme a novela Madridgrado de Francisco Camba
(1939) no que se conta a vida
dun grupo de galegos disidentes da República que viven baixo as bombas dos seus teóricos
amigos no Madrid de No pasarán. Na novela aparece >>>
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>>> Cabanillas en moitas peripecias desde a fame á crítica de
Portela Valladares, de quen
Camba di que, sendo primeiro
ministro, pasaba as tardes perdendo o tempo de palique con
Cabanillas. Daquela voltei a reescribir un aspecto que cría pechado. Sabía do Cabanillas disidente dos galeguistas e dos
gobernos progresistas, do Cabanillas beneficiado do goberno de Lerroux ao tempo que
moi distanciado de Renovación Española e en todo caso
nunca fascista. El era demócrata e republicano de toda a vida.
As súas posicións políticas deixan ver que están moitas veces
vinculadas á súa peripecia vital
e as dificultades materiais.
Marchou a Cuba con 34 anos,
sete fillos e media vida vivida.
Era un funcionario municipal,
que en 1905 se fixo arrendatario de consumos, un traballo
especialmente impopular.
Despois montou a axencia
Fernández e Cabanillas pero
non daba arrancado, porque
ademais é o momento no que
máis se radicaliza e chega a escribir en 1910 un soneto en El
Cometa pedindo un atentado
contra Riestra, que o era todo
en Pontevedra. En Cuba ten
unha vida de aventura e liberdade total para escribir, pero o
que máis fai son poemas saudosos. Traballa como viaxante
de augas minerais, escrebe en
Suevia e no verán de 1912, cando ven a Galicia, aquí está fervendo o agrarismo de Acción
Gallega e el contacta con Castelao e Basilio Álvarez. Regresa
á illa e ponse a organizar a chegada do Abade de Beiro en xira
propagandística e tamén o
asalto á directiva do Centro
Gallego da Habana. Publícase
daquela Abriendo el surco de
Basilio Álvarez que prologa a
inmediata saída de No desterro de Cabanillas. Daquela gaña abondo para manter a familia, era un home estruturado
e adicado á literatura e á revolución. É cando escrebe o de
que “corra o sangue a regos”
no himno de Acción Gallega.
Que Antón Vilar Ponte lle critica.
Dille que non lle gusta a simplificación das cidades como “coveira da canalla” nin a violencia
excesiva. Pero foron grandes
amigos e traballaron xuntos en
proxectos como O Mariscal.
A súa obra irrompe como un pé
de vento na literatura galega.
Basilio no prólogodi que é o sucesor de Curros Enríquez, aínda

que moitos dos versos dese primeiro libro eran saudosos, pero
modernistas, e non só de combate. A nosa literatura estaba
nese momento baixo mínimos
e Murguía escribía que o Rexurdimento non ía ter continuidade. A aparición dun bo poeta
nun momento que o país ardía,
con Vento Mareiro que xa é un
libro perfecto, é saudada por todo o progresismo galego e convérteo no poeta do momento. O
agrarismo cae porque estamos
na I Guerra Mundial e irrompe o
nacionalismo galego. Porteiro
Garea chama por Cabanillas e el
participa a fondo nas Irmandades da Fala. Daquela nos primeiros anuncios de saída d’A
Nosa Terra soaban como posíbeis directores Aurelio Ribalta,
Antón Villar Ponte e Cabanillas.
Foi “o poeta” daquel momento
do nacionalismo. Á morte de
Pondal, Villar Ponte preséntao,
desde A Nosa Terra, como o seu
substituto natural. Cabanillas
involúcrase e comprométese a
fondo con toda a súa calidade.
Foi unha traxectoria meteórica:
marcha en 1910, sen ter intención de se converter en poeta, e
en 1920 ingresa na Academia e é
para todo o mundo, non só os
nacionalistas, o poeta número
un indiscutíbel. En 1921 foise a
Madrid, acaso despedido de
Mos polo caciquismo, non sei se
buscando unha aventura literaria, pero o certo é que deixa de
ser a persoa estruturada que fora e pasa a ser un bohemio, sen
paraxe.

ACADEMIA ESPAÑOLA, HOMENAXE
E DISTANCI CO GALEGUISMO.
Cando a ditadura de Primo de
Rivera promove, insolitamente,
o plurilinguísmo da Real Academia Española, Cabanillas e Cotarelo son os escollidos. Empezan ahí os seus roces e distanciamento co nacionalismo?
En 1927 fanlle unha gran homenaxe en Vigo e A Nosa Terra
amosa afecto a Cabanillas pero
distancia coa homenaxe. A posición non era desprezar a representación, iso dicíao moi
pouca xente porque o galego
non estaba en condicións de
desperdiciar unha ocasión así,
aínda que se poñía o acento na
Academia Galega. Pero a homenaxe considerábase un acto
da Ditadura, aínda que un dos
animadores principais era Isidoro Millán e na comisión organizadora estaba Arbones.
Presidírono unha chea de mili-

Ramón Cabanillas.

’’

Cabanillaséoinventor
do teatro galego con
vocación de chegar á xente”

’’

AVilarPontenonllegustaba
a simplificación das cidades
como “coveira da canalla”
nin a violencia excesiva
do himno agrarista
de Cabanillas”

’’

Aíndaquesebeneficiou
do goberno de Lerroux,
Cabanillas era demócrata
e republicano”

’’

Oseunome,conAurelio
Ribalta e Antón Vilar Ponte
soaba como primeiro
director de A Nosa Terra”

tares e non foi case ninguén.
Castelao e Asorey achegáronse
e déronlle unha aperta case
furtiva e Vítor Casas e Ánxel
Casal estiveron porque había
que vender os libros. Non sei se
Cabanillas se sentiu agraviado
por isto, porque no 1931 foi
candidato do galeguismo, pero
si que colleu distancia. A homenaxe tróuxolle canda ela
pensións das deputacións pe-

ro non eran moitos cartos.
Aínda que despois restaura o
trato, sobre todo a través da relación con Otero Pedrayo ou
coa chegada do Estatuto, os
textos de Cabanillas nunca
deixan de ser dun patriotismo
indisimulábel.
El era un home que se sentía
ferido, convencido de que o
dera todo, e non levaba ben
que se criticasen determinadas
posicións e levounas ao terreo
persoal. A súa obra foi indeclinabelmente en galego, agás
uns artigos, e cando volta nos
anos 40 segue fiel ao galego
con versos evocadores pero tamén combativos na medida
do posíbel. Galicia sempre foi o
seu compromiso.
Non só na poesía, tamén en
i n i c i a t i v a s c o m o As Roladas ,
Cabanillas tiña o imperativo da
comunicación, de facerse
comprender e chegar á xente.
As Roladas, que foron un anticipo dos Ultreias, créanse no
1922, cando grande parte do
nacionalismo galego é arredista. Irlanda está fervendo e collas os textos que collas todos
van nesa dirección. Era unha
iniciativa para a infancia, cun
catolicismo exacerbado e un
interese etnográfico que antecede o Seminario de Estudos
Galegos. El quere que en cada
parroquia haxa unha Rolada de
rapaces que recollan o patrimonio etnográfico e os xiros da
fala do lugar. Para el o valor social da obra literaria é principal,
tanto n’A man de santiña
(1919), que outros entenden
como comedia amábel pero eu
estou coa interpretación de
Emilio Insua, de participación
no debate político. Pensa que
nesa altura a principal actividade de ocio das masas é o teatro
e Cabanillas quere levar as Irmandades a esas masas e face-
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lo cunha obra de nivel cultural
alto, pero amábel, dirixido a
que a burguesía coruñesa se
sentise cómoda coa obra. Até
aquel momento as historias do
teatro galego eran tremebundas e a xente fuxía. Cabanillas é
o inventor do teatro galego con
vocación de chegar á xente e facerlle chegar o país, como fixo
despois co Mariscal e outrora
don Dona Urraca ou Xelmírez.
Chama a atención que un laico
como Vilar Ponte conecte tan
ben co Cabanillas católico e
traballen xuntos.
No principio da República asinou en Logos o manifesto contra a laicidade da Constitución,
xunto a Otero e Risco. Pero
non me consta que tivese rupturas por estas cuestións aínda
que puido influír no distanciamento co galeguismo.
Unha distancia que, xa no
franquismo, se recompuxo?
Completamente. Cabanillas foi
home de grandes afectos e
mantivo contacto co Castelao
exiliado, que tiña en Buenos Aires un poema de quen sempre
foi amigo presidindo o seu
cuarto [pódese ver en Cambados na exposición Cabanillas e
os artistas galegos do seu
tempo]. Eran distancias de colegas e Cabanillas escrebe un
poema estarrecente cando morre o rianxeiro (A Castelao ¿De
que morte morreu a nosa prenda?). Os dous nunca viviron da
súa obra e Castelao fíxolle prácticamente as portadas de todos
os seus libros. Como non ía haber diferencias entre os compoñentes dunha xeración que ergueru un movemento político e
cultural de tanta importancia.E
despois está a relación permanente con Otero Pedrayo, que
sería a figura na homenaxe de
Padrón en 1958. Un catedrático
expulsado e outro o maior poeta do país que nos anos corenta
malvivía con prazas provisionais nos concellos. Na correspondencia entre os dous vese
que foi unha época devastadora pero sempre cunha identificación absoluta co país. Cando
se editou a súa obra completa,
en América e ordenada por Del
Riego, Cabanillas foi o que conseguiu que non lla editara Bibliófilos Gallegos, que era o “galeguismo” do réxime, porque
sabía que lle tocarían os poemas do que el chamaba en carta a Paz Andrade, “os meus
tempos bravos” e non estaba
disposto. Nunca renegou de
ningunha parte da súa obra.G
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O mes dos abrazos en Compostela
Máis de 90 mil persoas
pasaron polo festival
que presentou noventa
propostas
de diferentes países

Silvia Cerneira

‘'A historia de
O fillo do mar
é máis común
do que parece’
M.B.

Procedentes do mundo das orquestras, os integrantes da Banda da Balbina veñen de gañar
con O fillo do mar o concurso A
polo ghit, co que a Radio Galega
e Vieiros buscan a canción do
verán. A peza Estomballada, unha chanza da visión idílica do
agro coa que participaron o pasado ano no certame, tivo grande repercusión mediática. Mesmo a orquestra Cinema a incluíu no seu repertorio.
Cales son as claves para un tema
converterse no éxito do verán?
Debe ter un ritmo fresco que
faga mover ao público, un retrouso apegadizo e unha letra
de temática intranscendente.
Como xurdiu O fillo do mar?
Dunha historia que nos contou
un músico amigo de Ortigueira.
Argallamos a música e a letra ao
noso xeito. Co tempo decatámonos de que a situación retratada, da familia que aparece debaixo das pedras para cobrar
unha herdanza, é máis común
do que parece.
Quen é a Banda de Balbina?
Esta formada por Ramón e por
min. Ramón xa se presentara a A
polo ghit con outras bandas e o
ano pasado xurdiu a posibilidade de crear e presentar ao certame os nosos proxectos baixo o
nome da Banda da Balbina. O
grupo naceu para A polo ghit.
Como valoran a iniciativa da
Radio Galega e de Vieiros?
Parécenos interesante tanto
pola repercusión como polo
feito de dar visibilidade ao traballo dos non profesionais. A
música non sempre dá para
comer, pero existen moitos
músicos que despois de desenvolver o seu oficio noutros ámbitos aínda lle dedican horas á
musica desinteresadamente e
por paixón. Iniciativas como
esta serven para valorar e dar a
coñecer o seu esforzo.G

Lara Rozados

A iniciativa botou a andar o
ano pasado e nesta segunda
edición acabou de consolidarse: o Festival dos Abrazos, organizado pola Concellaría de
Cultura compostelá, rebordou
todas as expectativas xa na súa
primeira quincena, en que superou as cifras de público do
ano pasado: máis de 60.000
persoas pasaron polos concertos e actividades do festival só
nas dúas primeiras semanas.
Foron en total 90.000 as que
gozaron del ao longo do mes.
Presentáronse 90 propostas, das que a metade eran galegas (dende o jazz de Abe Rábade até o hip hop de Malandrómeda) e a outra metade
chegaba dende todos os recantos do mundo. E mesmo houbo propostas conxuntas, en
que dialogaron artistas galegos
e internacionais. Cos chamados “abrazos multiculturais”,
creáronse aliaxes coma a brasileiro-mozambicana de Napalma, a euskera-saharaui que
puxo no mesmo escenario as
txalapartas de Oreka TX e os
cantos de Aziza Brahim, iraniana-armenia, co Barbod Ensemble, marroquí-andaluza,
coa Orquestra Chekara de Tetuán e Jóvenes Flamecos, e
mesmo luso-sueca, co Stockholm Lisboa Project.

Actuación de Malandrómena.

’’

OFestivaltratadeconverter
Compostela en referente
cultural internacional
durante o mes de agosto”

nais coma o fado portugués, os
ritmos xitanos dende Romanía, o canto yoik dos lapóns

JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

con Skaidi, ou o guzheng, unha
especie de cítara chinesa, con
Meng Wang. Mesmo João
Afonso homenaxeou ao seu
tío, o Zeca, no parque que leva
o seu nome, o mércores 26. As
artes escénicas, dende a danza
e a performance até o Teatro
de Marionetas de Porto, as
plásticas e as cinematográficas, coas proxeccións de Curtocircuíto nas rúas e prazas da
cidade, completaron un mes
de actividade frenética.

DA MÚSICA CLÁSICA Á ARTE DIXITAL.
Houbo momentos para a innovación, favorecidos a través
do espazo “Crea(c)ción en
aberto”, que encheu o parque
de Bonaval ou a Praza de Pratarías de música experimental,
circo, danza contemporánea,
ou artes dixitais. Tamén na
sección Abrazos Off, convocada por primeira vez este ano, as
propostas máis arriscadas e
novas potencialidades empregaron as rúas da cidade como
plataforma, coma a danza de
Begoña Cuquejo ou as performances de L.I.B.A. Colectivo.
Tampouco faltaron grandes
concertos, coma o da Real Filharmonía de Galicia e o da Orquestra Sinfónica de San Petersburgo, e músicas tradicio-

Outro momento do Festival dos Abrazos.

JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

Outra novidade deste ano
foi a edición do Catálogo de espazos de Compostela, que
contou coa participación de
Marcos Calveiro, Paula Carballeira e Rosa Aneiros, cunha
proposta literaria innovadora e
persoal: describir os recunchos
da cidade en menos de 200 caracteres, acometendo, respectivamente, as “Estacións de
paso”, “Campo aberto” e “Espazos íntimos”. Editáronse
4.700 exemplares deste catálogo e pódese acceder ao seu
contido tamén en internet
(http://festivaldosabrazos.org
/espazos.php).

DE CARA AO 2010. Este ano, de feito, amais do aumento de público, destacou o avance na
“redescuberta e catalogación
dos espazos singulares da cidade con esta iniciativa, “que
ten a vontade de continuar
nesta dirección até definir un
novo plano urbano dende a
creación e a arte”.
O Festival dos Abrazos encara o seu futuro coa vontade de
“seguir converténdose nun instrumento aglutinador de propostas artísticas e de participación social”, facendo da cultura
e da creación alicerces do desenvolvemento da cidade,
“promovendo o diálogo intercultural”, e sobre todo, “convertendo a oferta cultural de agosto
en Compostela e en Galiza en
referente internacional da innovación” e proxectando Galiza, e a súa capital en concreto
“como escenario da creación,
da imaxinación e das ideas”.G
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Sexa como for, os mitos son idealizacións
de persoas ou feitos reais, que axudan a exÉ unha cuestión que ninguén pode contestar plicar a historia dun territorio ou dunha culao 100%. Está claro que é unha figura mítica, tura a través do tempo. Así acontece cos misaída duns antiquísimos escritos irlandeses
do século XI ( os Lebor Gabála Érenn en língua gaélica, ou Libro das Conquistas) no
que se explica a invasión de Irlanda polos fillos de Breogán,Ith e Miles ou Bile, provintes
de Brigantia, a actual Coruña ou Betanzos.
Algúns historiadores falan deste libro
como unha invención mítica da historia irlandesa. Outros danlle máis creto, e pensan
que pode recoller as antigas tradicións orais,
transmitidas entre sí polos druidas célticos.
A lenda, en calquera caso, foi recollida no
século XIX por escritores como Eduardo
Pondal, e a figura de Breogán foi incorporada ao himno galego e ao acervo cultural
do noso país como patriarca simbólico da
antiga nación galega.
Outro escrito galego, anterior ao irlandés,
tamén fala dun home (neste caso un
monxe) que descubre unha illa desde unha
gran torre fronte ao mar.

Existiu realmente Breogán?

tos gregos, e outros máis modernos, como
podería ser a figura castelá de El Cid.Os héroes conforman, cos seus feitos extraordinarios, unha representación ideal do carácter
dun pobo, nación ou cultura. Ao longo dos
séculos, os mitos confúndense coa realidade, ao ser asumidos pola xente como algo
importante e representativo de algo propio.

Fixo el a Torre de Hércules?
O nome de Torre de Hércules é bastante
moderno. O antigo faro romano foi coñecido durante séculos como Farum Brigantium. Aínda que non podemos sabelo, é tamén factible que houbera algunha torre de
observación no lugar en que os romanos
construiron o seu faro, e que sería reconstruído en diversas ocasións ao longo da súa
historia. Hoxe en día, unha efixie en pedra
que representa a Breogán está situada perto
do antigo faro, lembrándonos a lenda ou realidade do pai de todos os galegos que un
día divisou a illa de Irlanda...
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ESCRIBIR E LER
Antonio García Teixeiro

A

Neste barullo de letras agáchanse os nomes de sete
ríos de África. A atopalos!

Solucións:

Río Limpopo - Río AlArab - Río Congo- Río
Orange - Río Volta

Trebos de catro follas:
No debuxo hai 4 destas
características.

’’

Escribireler
son verbos
marabillosos
que producen pracer”

Neste campo de trebos hai uns cantos que teñen
catro follas. A ver si tes a sorte de atopalos e decirnos cántos destes hai!

Ríos de África:
Río Nilo - Río Zambeze -

índa sinto cóxegas no
estómago cando lembro o concerto que Leonard
Cohen deu en Vigo en agosto. Conseguiu hipnotizar a
un auditorio engaiolado pola
súa presenza. Milleiros de
persoas gozamos das cancións do septuaxenario cantautor canadense coa emoción contida. O concerto fíxome voltar ao libro Soldado
de la vida de A. Manzano. Revisei partes da súa biografía,
relín textos e poemas e detívenme nalgunhas entrevistas que o volume contén.
“Sinto que escribir é máis como enfrontarse ás cinzas de
algo que ardeu. É detallar a
evidencia máis cá experiencia”. Gústame esta reflexión
de Cohen. E agora que comeza un novo curso académico permítanme que insista. Máis que agoniar os nosos
alumnos coa gramática (sen
prescindir dela, claro), fagamos que lean e que escriban.
Escollamos os libros axeitados. Recomendémoslles narrativa, si, pero tamén poesía
e teatro. Ilusionémolos coas
nosas lecturas variadas nas
aulas. Busquemos referencias para saber que textos debemos utilizar. Leamos nós
os títulos que imos achegarlles. Non cometamos os
erros do curso pasado.Todos
nos equivocamos, pero hai
que rectificar. Teñamos preto algún libro didáctico que
nos axude a atopar camiños
novos. Ou sexa, sigamos poñéndonos ao día. Escribir e
ler son dous verbos marabillosos que producen pracer.
Un leva ao outro. Son dous
verbos que o alumnado debe
conxugar na práctica case
diaria. Dúas caras desa moeda que gardamos no peto. O
vello Leonard centroume para escribir esta primeira columna. Mentres preparo tarefas pendentes, escoito Dear
heather, un disco seu de
2004. Relouco de gozo e todo
resulta máis levadeiro. G

O Arroás, unha escola diferente
Mar adiante.
Autor: María Victoria Moreno
Editorial: Xerais. Col. Merlín

A editorial Xerais vén de recuperar Mar
adiante cuxa publicación no ano 1973
supuxo para a autora María Victoria
Moreno, o seu primeiro libro en galego
á vez que unha das novelas fundadoras da Literatura Infantil en lingua galega. O libro comeza cunha invitación,
ao xeito de dedicatoria en verso, a todos os nenos, en especial á súa filla Mª
Begoña, para que se mergullen no universo dos sentimentos a través das palabras transcritas por unha profesora á

que a estadía no Arroás lle permitirá
coñecer outra maneira de ensinar. Así,
por medio da súa voz narradora sabemos da existencia dun barco, alcumadoO Arroás, que foi construído por
Miguel, un mariñeiro de Portosouril
amigo dos cativos para que estes non
fosen tirados ao mar polo seu mestre
por mor de non saberen a táboa do
sete. A travesía cabo dunha tripulación, un tanto especial, composta polo
vello e sabio capitán, Xosé Luís, polo
poeta Suso, o debuxante Xaime, o
amigo das estrelas Tino e mais a agarimosa cociñeira Lola, vai significar unha
aprendizaxe vital para os nenos que

descubrirán,
entre outras
cousas, a impor tancia
da solidariedade, o perigoso e enganoso dos
prexuízos
ou a historia
de amor entre un vagalume e o Luceiro. As delicadas ilustracións de Manolo Uhía son
un complemento plástico da palabra
escrita.G
Alba Piñeiro
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A Terra Chá lembra a Manuel María
Na celebración do seu quinto cabodano
Lara Rozados

A asociación Xermolos e a Fundación Manuel María organizan, o vindeiro 8 de setembro
en Outeiro de Rei, “Memoria
da chaira enteira”, no quinto
cabodano de Manuel María.
Logo do xantar, ás 15h00 , haberá un recital nas Penas das
Rodas, e ás 18h, unha ofrenda
floral no camposanto de Santa
Sabela, a carón do Miño. Amais
do rito da navalla, que este ano
se lle entregará ao xornalista vilalbés Xulio Xiz, terá lugar un
recital poético-musical, coa interpretación da obra de Manuel María por Miro Casabella,
Mini e Mero e Tino Baz. A entrega da navalla é un rito derivado da afección do poeta
chairego por estas ferramentas

’’

Oritodanavallaterá
este ano como protagonista
a Xulio Xiz”

(sempre levaba unha no peto).
Esta sorte de “comuñón laica”
na súa memoria consiste en
que, despois de cortarse o pan
e o queixo coa navalla, as persoas asistentes beben un vaso
de viño, e, a seguir, entrégaselle
o coitelo a unha ou varias persoas en recoñecemento ao seu
labor a prol da lembranza de
Manuel María.
Amais, este ano o Instituto
de Estudos Chairegos, tamén
partícipe na homenaxe, edita

unha escolma de artigos de
Manuel María. “Son artigos
publicados n’A Nosa Terra, de
temática chairega, que sacamos nunha edición facsimilar”, explica Manuel Castro
Santamariña, presidente do
Instituto. O IESCHA celebrará
no quinto cabodano do poeta
o Día da Cultura Chairega, coa
presentación do volume e
unha actuación da banda municipal de Vilalba, no Auditorio
desta localidade. “Estarán presentes Saleta Goi, viúva de Manuel María, e Manolo Roca,
que levou boa parte do traballo
de compilación”. “Alguén dicía
que Manuel María foi o inventor da Terra Cha”, explica Castro, “e polo menos o inventor
literario si que foi. Pero non só
eloxiando a terra, a natureza e a
paisaxe, tamén polo seu compromiso. É un referente a nivel
literario e persoal”.G

Manuel María.

A poesía de Celso Emilio
segue a ser popular 30 anos despois
L.R.

A pasada fin de semana homenaxeouse tamén a un dos nosos poetas máis influentes. Os
seus poemas son dos máis musicados das nosas letras, dende
Voces Ceibes até o hip hop ou o
punk. Morreu o 31 de agosto
do 79 en Vigo, e foi a Celanova
que o viu nacer o 6 de xaneiro
do 1912 a que acolleu un acto
na súa memoria.
A asociación Arraianos organizou un acto popular que
comezou o sábado ás 18.30,
no cemiterio de San Breixo de
Celanova. Xa pola mañá, tivo
lugar no Alto do Furriolo (A
Bola) o acto co que Arraianos
lembra cada ano ás cinco persoas que, no 29 de agosto do
36, foron asasinadas polo
franquismo na Poza das Ras.
“Por iso escollemos o 29”, explica Aser Álvarez, presidente
da asociación. Despois tivo lugar unha alborada con gaiteiros polas rúas de Celanova,
que rematou diante do busto
do poeta, onde se realizou
unha lectura dramatizada dos
seus artigos en Faro de Vigo,
na sección “La jaula de los pájaros raros”, dende a que reflexionaba sobre aquel tempo
(os 50), a través de temas que
son ben actuais aínda hoxe: as

’’

Osseuspoemassondos
máis musicados das nosas
letras, dende Voces Ceibes
até o hip hop ou o punk”

agresións ao medio ambiente,
a situación do agro, a emigración, as desigualdades sociais
ou as guerras imperiais. “Aí
está a grandeza de Celso Emilio”, explica Álvarez: “é un fenómeno totalmente contemporáneo, non só na súa poesía, senón tamén nos seus artigos xornalísticos. Chegou no
momento xusto a dicir o que
tiña que dicir”.
Xa ás 18h30, no cemiterio de
San Breixo, tivo lugar un recital
que se foi intercalando con música: cancións de Suso Vaamonde sobre poemas do autor
ou a versión de “Deitado rente
ao mar” de Dios ke te Crew. Tamén estivo presente a propia
voz de Celso Emilio, en dúas
gravacións del mesmo lendo os
seus poemas, “unha forma de
traelo alí”, explica Aser. Os poemas foron os de Manuel Vila-

Ramón Nicolás, estudoso da obra de Celso Emilio Ferreiro, intervindo na homenaxe.

nova, que recitou “A tarde chaia
de verán”, escrito no 79, ao
pouco de morrer Celso Emilio;
de Baldo Ramos, que escribiu
uns textos “moi fermosos e sentidos”, ex profeso para este día;
Vítor Campio, que tiña tamén
un par de sonetos escritos para a
ocasión; e Aser Álvarez, que recitou “Eiquí será”, xusto antes da
ofrenda floral que realizou o fillo
do poeta, Luís Ferreiro, acompañado polo clarinete de Chicho Estévez e outro poema coa
guitarra de Gregorio González. A
seguir tivo lugar un diálogo poé-

tico de Ramón Nicolás, especialista en Celso Emilio (recentemente publicou en Xerais Con-

versas con Celso Emilio, e poden ler unha entrevista con el a
este respecto no número 1.355
de ANT). “É pouco habitual velo
nese rexistro”, apunta Álvarez
sobre o investigador. Mais da
poesía de Celso Emilio destaca a
posibilidade de dialogar con ela,
de musicalizala, de facela propia. “Poucos puideron popularizar así a poesía”, explica Álvarez,
quen lembra como nunha homenaxe que se lle fixo no Pazo
dos Deportes de Madrid, ao
pouco de morrer, xuntáronse
12.000 persoas, algo que lembra
o multitudinario enterro de Curros. Os dous de Celanova, de
feito, son a expresión máis clara
de como a poesía pode mobilizar a xente. De Celso Emilio, “o
seu compromiso político, ético
e cívico, nunca caduca”, afirma
Álvarez, quen lembra como a
asociación Arraianos naceu precisamente nese cemiterio no
2004, no 25 aniversario da morte
do poeta. “Foi como coller a súa
pegada, o camiño que el deixara
trazado, manter viva esa
chama”, e remata con ese verso
da irónica “Nota necrolóxica”
(Cemiterio privado, 1972), que
tamén está gravado como epitafio no camposanto de San
Breixo “mais o lume que alampea / xamais o veredes morto”.G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 A praia dos afogados. Domingos Villar. Galaxia.
 Monte Louro. Luís Rei Núñez. Xerais
 Os bicos de Tina. Afonso Eiré. A Nosa Terra.
 A vida do outro. Carlos G. Reigosa. Xerais.
 O Museo da Inocencia. Orhan Pamuk. Galaxia

MALDITAS!
Rexina Vega

‘C

regos indonesios alertan
de que o Facebook incita
ao adulterio”. “O primado católico en Inglaterra e Gales alerta de
que as redes sociais supoñen un
risco de suicidio porque fomentan relacións transitorias”...
Neste verán que agora remata os ordenadores continuaron
acesos, probablemente moitas
máis horas que nos precedentes.
Algo está a mudar, pois, no noso
xeito de comunicarnos en xeral e
tamén en relación concretísima
co sexo. A conclusión que se desprende da fobia da igrexas é clara: con Myspace, Tuenti, Facebook ou Twitter fódese máis,
con máis xente, máis rápido e
con menos prexuízos.
Entendida como vía de futuro, esta nova forma contribuiría
a liberarnos a todos, en particular as mulleres, porque dinamita
o concepto de amor romántico,
ou, cando menos, o volve tan
múltiplo e accesible que acaba
sendo un mero atrezzo para facer xurdir a fantasma do desexo.
Se isto fose realmente así, se as
mulleres puidesen proclamar,
amparadas por este filtro electrónico que permite poñer en
contacto e esquivar o perigo físico da violencia do macho, o que
verdadeiramente queren facer
co seu corpo, teriamos unha batalla gañada. Sexualidade feminina consciente, sen máis.
Pero, ai!, como ben apunta a
miña admirada Ana Bande no
seu imprescindible blog, no
mundo virtual os homes continúan a ser machos en competición pola femia, e nós seguimos
agardando a chamada do mellor
dotado. Hai aínda un camiño
longo que percorrer para reivindicar o noso desexo espido. O espazo dixital debería comezar a
conformar novos usos que desterren de vez as pexas analóxicas
que nos lastran. Para bailar e bailar, con alegría.

’’

ConMyspace,Tuenti,
Facebook
ou Twitter
fódese máis”

crítica

NON FICCIÓN ¬
 A cociña de Larpeiros. Benigno Campos. Galaxia.
 Curuxás. Carlos Parrado. A Nosa Terra.
 Cartas de republicanos ... X. Alonso Montero. Xerais.
 Galicia solidaria. X. Ríos, Carlos Teixo (editores). Xerais.
 Catro historias de emigrantes. M. Losa. Galaxia.

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.

Da miseria
á opulencia
Monte Louro
Autor: Luís Rei Núñez.
Edita: Xerais. 683 pp.

O título escollido para comentar
esta semana é o do último Premio Blanco Amor, Monte Louro,
autoría de Luís Rei Núñez. A novela, segundo se contemple co
desapaixonamento que provoca a distancia (frialdade se queren) ou aproveitando o pulo
emocional que
a densidade da
historia lida
(coa contundencia do seu
remate happy
end, entre outros factores) provocará diferentes (e mesmo
contrapostas) opinións. Dixemos a historia lida, e para comezar cómpre aclarar que o conxunto desa historia está formado por tres historias diferentes,
localizadas na bisbarra de Muros, en Barcelona e Bos Aires.
Tres historias que teñen un protagonista común que se chama
Delio, no tempo de Muros, Artemio, no de Barcelona, e Iago a
partir de aí. A de Delio en Muros
e unha historia daqueles primeiros anos da miseria franquista. A
de Artemio en Barcelona segue
sendo unha historia gris, mellor
que a pasada, mais aínda non
satisfactoria. A de Iago en Bos Aires chega a ser unha historia de
opulencia. E aínda hai unha
cuarta parte, que cose as outras
tres e lle achega o final feliz.
Nótase moito esa necesidade
da costura, sobre todo cando o
narrador se adica a volver contar
cousas xa narradas. Mais volvamos ás tres partes, o conxunto
evolutivo é a historia da persecución dun amor grande, verdadeiro, invencíbel; un desafío que
tampouco deixa de lembrar a picaresca, sobre todo nas dúas primeiras partes e nos comezos en

Luís Rei Núñez.

X.E.A.

Bos Aires. A consecución dese xa a porta aberta á non pasividaamor é o desafío de Delio-Arte- de do lector. Porque do resto é
mio-Iago, iso e mellorar social- un narrador á vella moda, ao
mente. Para vencer nese desafío, que lle gusta contar, compraprimeiro colle amores cunha céndose no acto a través da súa
muller casada (Muros) e é rexei- predilección polo circunloquio,
tado por outra (da súa idade) e resulta verdadeiramente hábil
dunha posición social superior. asumindo os puntos de vista
Logo (Barcelona) volve recuncar das personaxes. Tan clásico que
nos amores cunha caao lector só lle permite
sada (Mariona, esta vez
ser espectador, e aplaué unha casada rica)) e
dir se lle prestou (e para
Anovela
rexeita os doutra súa
iso está o final feliz).
non está
igual, Silvia. E en Bos
Agás nas pasaxes do
Aires, tampouco lle re- lograda en
manicomio, e non porsultan ben os amores canto ao
que o narrador se apiacunha muller (tamén cosido das
dar, senón porque o
maior ca el) e propon- diferentes
lector achará natural
se, e logra, triunfar no partes”
preguntarse: onde eseido económico e nos
tán os tolos, fóra ou
amores con outra mudentro? Virtude colateller, Inés, que non está casada ral e inagardada. Porén esta
mais é de tal estrato social que os cuarta parte atende sobre todo a
pais o rexeitan.
coser, recupéranse personaxes
E a onde leva todo isto? Pois fundamentais para tratar de feao manicomio da cuarta parte, char a historia, da primeira parao cosido da cuarta parte e o seu te non hai queixa, mais da sehappy, moi happy, end. Un ma- gunda só se para en Mariona,
nicomio no cal se relatan pasa- Silvia e outras personaxes fican
xes absolutamente delirantes, no esquezo, de xeito que o cosimerecen o salientado polo valor do non resulta satisfactorio cointrínseco e tamén porque é a mo debera.
única vez en que o narrador deiO discurso, que vai gravi-

’’

tando, sobre si mesmo, chegado certo momento especialízase en novelar a moral “da
bondade”, e nel mesmo se atopan explícitos os seus referentes, literarios (Tolstoi, Jorge Andrade, a lenda do holandés
errante) e mesmo musicais e
cinematográficos, que contextualizan a historia que se relata
e a súa intencionalidade.
A novela, contendo unha
historia, de raigame realista,
pensada para agradar, como xa
comezamos a ver, non está lograda en canto ao cosido das diferentes partes e o narrador peca de exceso de circunloquios,
alongando o tempo de lectura
ao ralentizar o de intelección da
historia. E, querendo ser tamén
unha novela da emigración
(Barcelona, Bos Aires), aínda
que só sexa polo tempo que o
protagonista pasa nela, fica moi
coxa neste cometido. Porque o
propio protagonista se afana en
non relacionarse con outros galegos, a problemática da emigración fica á marxe, ArtemioIago só se ocupan do seu progreso económico e amoroso.
Estando Iago en Bos Aires, por
exemplo, non esquece referir o
enterro de Castelao. E mesmo
hai un momento en que Iago
semella a piques de converterse
ao galeguismo, logo de vivir á
súa marxe, desde o seu amor
pola lingua galega. Pouco despois tolea. Acenos. Son acenos
no ar, desexos do narrador, uns
desexos que non foron tidos en
conta senón a última hora, nin
cando se concibiron as personaxes nin cando se pensou a
historia, do contrario non pasaría por alto toda a actividade que
o colectivo galego levou adiante
na quinta provincia, tanto no eido cultural como no político e
social, aproveitaríase unha sinerxia, non se fuxiría dela.
E velaí teñen. Decidan. Se
mercan o libro, asegurarán as
tardes dunha semana para a
lectura. E en tanto tempo poderán familiarizaranse cunha historia que regala final feliz. Personaxes e historia que, vistos friamente, deixan que desexar e inclusive poden incomodar.
X.M. Eyré
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Música para un Ouveo, improvisación sobre Ginsberg.O teatro Rosalía
de Castro da Coruña acolle este xoves 3 de setembro o último traballo do
compositor galego Borja Costa[na foto] Música para un ouveoé unha peza
para quinteto en que se traballa, a través da improvisación grupal, tanto musical coma oral, o coñecido poema Ouveo de Allen Ginsberg, que será recitado por Xoán Abeleira, e terá a Manuel Rivas como mestre de cerimonias. O
día seguinte repítese o concerto no Auditorio Caixanova de Vigo, con Fran
Alonso como condutor. O poema de Ginsberg está traducido ao galego por
Daniel Salgado (Positivas, 2007).

LIBROSDEFONDO.

Caride Ogando,
cronista
proteiforme
Crónica de sucesos
Autor: Ramón Caride Ogando.
Edita: Ir Indo, 1991.

Nos comezos da década dos
noventa Ramón Caride Ogando era un poeta que laboraba
por descubrirse
e un narrador
que acababa de
nacer. Certamente, a publicación autoeditada dos poemarios Paisaxe
de verde chuvia (1986) e Tudo
quanto há no mundo (1989) e

a aparición do seu primeiro li- ro, en rigor, debería esbro de relatos, Os ollos da noi- cribir unha ducia, pois
te (1990), conseguiron ir dan- a particular “Crónica
do a coñecer o seu nome entre cero” prologal asinada
o lectorado galego dapor Camilo
Franco é outro
quela hora. Mais, a
relato que moi
meu ver, o pulo defi- Narracións
ben pode sunitivo á escena literaentre as que
ria de noso non lle
marse ao conchegou ata o xurdi- se contan
xunto, aínda
que o pai sexa
mento de Crónica de algunhas
sucesos (1991), o pri- das mellores diferente,
meiro título con enti- historias
pois o alende ciencia
dade do autor.
to que o fai
agromar
Hai agora dezaoito ficción
anos a nosa literatura daquela
participa
andaba explorando altura”
do mesmo
camiños, tenteando
substrato
posibilidades, endo que se
alimentan
saiando fórmulas. Había moitos baleiros que en- as restantes tramas
cher, tanto temáticos coma do volume.
estilísticos, igual formais que
As crónicas de susocioestéticos, así que todas cesos –no sentido de
as achegas eran, en principio, “sucedidos”, como esbenvidas, mais non todas elas cribirían outros– que
desfilan por estas páxinas
resistiron o paso do tempo.
Non é o caso das once his- deixaban adiviñar xa o sólitorias que compoñen Crónica do narrador no que acabou
de sucesos. E escribo once pe- por se converter Caride >>>

CONTADELIBROS.
Darse a escoitar
Xerais edita as obras
premiadas no III Premio
‘Diario Cultural’ de Teatro
Radiofónico,
que organiza a
Radio Galega.
Peter Buckley,
de Rubén
Ruibal e César
Candelas,
unha historia
de boxeadores; Servizo de
información, de Paula
Carballeira, unha comedia
sobre o teléfono, e O xou mas
gou on, de Eva Freixeira
Ferreira, divertimento
circense.

’’

O xénero nas táboas

Ramón Caride Ogando.

Elaine Aston é a autora do Manual de Práctica Teatral Feminista, que agora ve a luz na ‘Biblioteca de
Teatro’ de
Galaxia. A
profesora británica
buscou escribir unha guía
para que creadores e lectores poidan explorar os métodos para construír e
apreciar un teatro feminista e
representar o xénero sobre as
táboas. Inclúe un glosario
sobre teoría feminista e dos especialistas na materia.

Roteiro cinematográfico
Namberguán. Guión de
cinema, de Euloxio R. Ruibal, é
un roteiro cinematográfico
que xira ao redor da cobiza.
Construído
con formato
de comedia, o
texto condúcenos a través
dos mecanismos do neoliberalismo capitalista de raíz
autóctona galega para
descubrir diferentes
subtramas narrativas. Edita
Laiovento. 

28-31 critica.qxd

1/9/09

22:26

CULTURA.30.

Página 4

ANOSATERRA
3-9 DE SETEMBRO DE 2009

crítica
CONTADELIBROS.
Galiza napoleónica
As campañas do mariscal Soult
en Galiza e Portugal (1809),
redactadas polo militar francés,
ven agora a luz en galego grazas
á edición que preparou Paulo
Nogueira
Santiago. No
libro, o alto
mando que
chegou a ser
duque de
Dalmacia e
que compartiu goberno con Napoleón Bonaparte, lembra o paso das súas tropas por Galiza e como o
pobo lle gañou a primeira batalla ao exército de Francia, até
entón invencíbel.

Os primeiros galegos
Edições da Galiza presenta As
tribos calaicas. Proto-história
da Galiza à luz dos dados
linguísticos, de Higino Martins
Estêvez. O libro fai un percorrido pola antiga
Gallaecia coa
guía do pouso
da lingua, que
vai indicando
de que xeito
vivían e en
que crían os
antigos calaicos. Valéndose da
lingüística pero tamén da
bibliografía antiga, Martins deseña un mapa vívido do que
puido ter sido o que hoxe
chamamos Galiza na era
prehistórica.

Para amantes do libro
Juan Luis Blanco Valdés é editor na Universidade de Santiago e na
sección
pontevedresa
da Uned. Agora escribe Do
orixinal ao
libro. Manual
de edición técnica, editado por
Xerais. Trátase dunha guía
completa sobre o proceso de
edición bibliográfica e atende
todas as parcelas do traballo.

>>> Ogando. Tanto é así que
moitas das historias contidas
no libro logo foron recuperadas polo autor en antolóxicas
posteriores, como A incerteza
dos paraísos (2000) Negros espellos (2001), Escáner (2002)
ou Dedre (2004), onde volven
recollerse máis ou menos reescritas.
E é que moitos dos trazos
característicos da escrita do
ourensán xa figuraban nestas
crónicas. A violencia, a intriga
de finais sorprendentes por
inesperados, o relato “negro”
como crítica do (psico)social,
o caos de magmáticos sentimentos no que aboian os personaxes tras o choque que se
desata no encontro do tradicionalismo do mundo rural e
a sofisticación e mecanización do mundo urbanita, o
suspense desacougante das
tramas fantásticas... cada cousa tiña alí o seu lugar. E todo
hibridando tradicións e lecturas, irmandando a Patricia
Highsmith con Méndez Ferrín, a Onetti con Otero Pedrayo, a Ross Macdonald con
Blanco Amor, nunha escrita
que abala entre dous territorios emblemáticos para o autor: o seu ourensán Louzós e o
ribeirego e pontevedrés Sarou. Narracións entre as que
se contan algunhas das mellores historias de ciencia ficción
daquela altura (é salientable,
neste sentido, a recreación
que practica Caride Ogando
de temas clásicos como o do
eterno retorno, os universos
paralelos ou o tempo infinito),
así como interesantes ensaios
de galenglish ata entón pouco
ou nada transitados.
Volver, máis unha vez, á
lectura desta Crónica de sucesos axudará a mellor comprender a traxectoria e a obra
dun autor que deixou naquel
libro de hai case dúas décadas
mostras acabadas dunha narrativa multiforme e de grande vizo, onde teñen reflexo algunhas das máis impensables
xeiras da camaleónica, abouxadora e impredicible realidade de nós.
Armando Requeixo

Curtas en Bueu.Superando a cifra
de participación do ano pasado, o 7
de setembro comeza a segunda edición do Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu, no que 25 traballos procedentes do Estado español,
Arxentina, Belxica e Esados Unidos
compiten polos premios de xurado e
público. Entre os filmes seleccionados, que se poderán ver até o 12 de
setembro, figuran as películas galegas O pintor de ceos, de Jorge Morais,
e Pola mañá,de Toño Chouza.

MÚSICA.

A mellor
charanga
do mundo
Fanfare Ciocarlia
Data: 22 de agosto.
Lugar: Santiago.

O de Fanfare Ciocarlia, o pasado 22 de agosto, era un dos
concertos máis agardados do
Festival dos Abrazos, aínda que
a troupe romanesa xa pasou
varias veces por Compostela.
En concreto, era xa o seu segundo concerto na Praza da
Quintana, amais de pasaren
hai anos pola Sala Capitol. Nesta ocasión houbo que destacar
o acerto da organización ao
dispor un concerto recollido e
íntimo: na vez de escenario, un
rectángulo valado directamente sobre o chan, para que puidesen tocar ao mesmo nivel
que o público.
Merecen unha mención especial Aló Django, a banda de
swing jazz que actuou como
abreconcertos. Malia breve, o
concerto tivo en si forza abondo como para quentar motores
antes de que chegase a Fanfare,
e notouse ben no entusiasmo
do público. O grupo compostelán, que homenaxea co seu nome ao mestre do gypsy swing
Django Reinhardt, interpretou
con tanto virtuosismo como
frescura clásicos coma After
you’ve gone, de Turner Layton,
Don’t mean a thing, de Duke
Ellington, That’s why they call
me shine, de Cecil Mack e Tin
Pall Alley, e, como non, o Troublant Bolero de Reinhardt. Ás
moi expresivas voces de Xabier
Mera e Mon Orencio sumouse
por veces a da claquetista Gail
Brevitt, quen tamén executou
algunhas pezas de baile. Foron
un descubrimento para boa
parte do público que ía expresamente a ver á Fanfare: toca-

Fanfare Ciocarlia.

ron con arte e tamén con es- dos metais abondou para fapontaneidade, e organizaron o cer vibrar á xente, incapaz de
repertorio de xeito que conse- ficar sentada, o que dificultou
guiron un in crescenun pouco a visibilidado moi efectivo, que
de, tendo en conta
chegou ao cumio cunque estaban a ras de
ha dinámica interpre- Racharon
chan. Para cando cotación da canción po- a barreira,
mezaron coas súas
pular rusa Ochi Tchor- sairon
pezas máis coñecidas,
do escenario e grazas á banda sonora
nie (Ollos negros).
Xa case contra a mesturáronse dos filmes de Emir
media noite fixeron a co público,
Kusturica (Lume lusúa aparición os once coma unha
me, Mesecina, Asfalt
de Zece Prajini (aínda auténtica
tango ou Kalashnique xa estiveran polo fanfarría”
kov), as ovacións e o
medio do público gobaile frenético foron
zando do concerto animparábeis. E, como
terior). “A mellor chanon podía ser doutro
ranga do mundo”, coxeito, acabaron por
mo foi definida entre o públi- rachar a barreira, saír do esceco, viña montar festa dende a nario e mesturarse co público,
fronteira entre Romanía e coma unha auténtica fanfaMoldavia: o vocalista Costicã rria. A ruada percorreu boa
Trifan, como mestre de ceri- parte da Quintana e situouse
monias, recolleu o legado de debaixo das escaleiras, finalIoan Ivancea, patriarca, fun- mente, onde Costicã aproveidador e alma do grupo, faleci- tou para pasar o pucho. Malia
do en novembro do 2006, a non contar xa con amplificasúa capacidade para levantar ción, non perderon forza nino público (e o grupo), e logo de gunha, e temas coma Ederlezi,
varias pezas vivaces e breves peza tradicional que enxalza a
tiña a Quintana no seu peto. O etnia Roma nos Balcáns, proconcerto foi practicamente to- vocaron un arreguizo entre o
do instrumental, pero a forza público. Marcharon contra a
unha e media, deixando gana
de máis (quen os vira en ocaNova cita: Outra oportunidade para
sións anteriores botaba de
gozar da tradición xitana romanesa temenos a súa capacidade de torémola no Festival Reperkusión, de
car durante horas), pero taAllariz, o sábado 19 de setembro.
mén lume no corpo.

’’

Lara Rozados
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O filme Cela 211percorre os festivais.Estará na LXVI Mostra de Venecia,
que ten lugar do 2 ao 12 de setembro, na sección fóra de competición, e tamén representará o audiovisual galego no XXXIII Festival de Toronto, do 10 ao
19 deste mes. Son dúas citas, a italiana e a canadense, de moi importante valor para o circuíto comercial europeo e norteamericano, respectivamente. A
fita, dirixida por Daniel Monzón, conta con Luís Tosar, Alberto Ammann, Antonio Resines, Carlos Bardem e Marta Etura no seu elenco, e foi rodada no cárcere abandonado de Zamora, que foi reconstruído para o filme. Tosar interpreta
un presidiario que leva toda a vida na cadea, cando ten lugar un motín.

CINEMA.

Onde todo
é posíbel

Aquele querido més de agosto
Director: Miguel Gomes.
Nacionalidade: Portugal, 2008.

O cinema de Portugal cun promedio de oito/nove longametragems ao ano leva xa tempo
mergullado no debate cinema
de qualidade versus cinema
comercial. E á vista dos resultados, todo semella indicar que,
se ben o público permanece
de costas, o balanzo cualitativo, deita un saldo alentador.
Neste contexto, Miguel Gomes (1972) realiza a súa segunda longametraxe, Aquele
querido més de agosto, un filme singular que ao recoñecemento do Festival Internacional de Cine de Buenos Aires
vén de engadir recentemente
o premio á mellor fita no Filminho (un encontro fronteirizo esencial para o desenvolvemento das cinematografías
das dúas beiras). Oportunamente, o CGAI clausurou a
programación deste ano cun
ciclo sobre a súa obra.
Na súa xénese, o realizador
parte da seguinte proposta:
contar unha historia actual, en
clave de melodrama, na que a
extrañamente misteriosa desaparición dunha muller deixa conmocionado ao seu marido, até o punto de que ao
centrar por demais o seu afecto na filla acaba nacendo entre
eles unha relación patolóxica
de mutua dependencia; situación que vai ser alterada coa
presenza de familiares emigrados que chegan, como cada ano, ao lugar de orixe para
pasar as férias de agosto.
Con este argumento (tan
familiar para nós) desenvolvido, o correspondente equipo

e unhas establecidas condicións de produción, arrinca a
rodaxe. Mais –como mostra o
propio filme resultante, o proceso da produción audiovisual é tan fráxil como unha
ringleira de fichas de dominó:
a caida da primeira promove a
consecutivo desplome do resto– preséntanse continxencias que botan por terra o plan
de traballo previsto.
Porén o realizador, apoiado
polo seu equipo, decide continuar, incorporando, en feliz
idea, diversas dramatizacións
en clave paródica sobre os citados atrancos, amén de ir filmando as diversas manifestacións que na localidade teñen
lugar nesta época estival: as
festas e outras concentra- Fotograma de Aquele querido mes de Agosto.
cións, as celebracións relixiosas, as orquestras das verbe- agrupacións populares da complexo relato no que docunas, a chegada dos visitantes contorna, mostradas no filme, mental e ficción interactúan á
(periódicos e ocasionais), os a música constitúe mesmo perfección. Delicada considebaños no río, o traballo do sis- unha emotiva homenaxe tan- ración esta, tendo en conta
tema de prevención dos in- to á tradición como ás mani- que a operación de definir a
cendios forestais, o
festacións máis ac- fronteira entre as dúas modafuncionamento dun
tuais do xénero, re- lidades de posta en escena
xornal de edición local
presentado neste se- preséntase, aquí, complicada
de grande repercu- Entreasmoitas gundo caso por gru- mesmo para o espectador
sión nas colonias de definicións
pos, cómpre dicir, máis adestrado, o que se reveemigrantes do lugar, que lle poden con menos medios la como outra das grandes virunha pequena emiso- acaer a filme técnicos e aparello es- tudes do filme. Malia isto, rera de radio, certos su- tan indefiníbel pectacular que os dos sulta especialmente gozoso
cesos acontecidos e non resulta
nosos equivalentes observar este procedemento
aínda vixentes (entre desatinada a coñecidos, pero con narrativo no decurso dun únieles, un filme ante- de musical”
maior creatividade e co plano (cando a xove protariormente realizado
autoría.
gonista pasa do pranto á risa,
na localidade) ou que
As letras das can- situación que se alonga até a
se van producindo no
cións ocupan sempre trasgresión máxima) ou mesdecurso de filmación
o lugar oportuno no mo ensoñar a presenza de po(as secuelas da liorta
relato. Outro tanto síbeis citas e homenaxes (Rosentre un socorrista do río e acontece entre o espazo so- sellini, Erice, Moretti…).
uns marroquinos).
noro e o visual, un dos granUn estimulante diálogo enEntre as moitas definicións des logros do filme, onde o tre documental e ficción, o cique lle poden acaer a un filme son adoita adiantar a transi- ne dentro do cine, un filme
tan indefiníbel non resulta de- ción entre un segmento na- musical, unha historia de
satinada a de musical. Un fil- rrativo visual e outro, as máis amor mediatizada polas somme musical, na mellor tradi- das veces distantes, produ- bras do pasado, o retrato dunción do xénero, onde a músi- cindo un estimulante diálogo ha pequena localidade portuca, lonxe de paralizar o relato, entrambos.
guesa do interior (Arganil, no
fai parte del, axudándoo a proAsí mesmo, con maior ou distrito de Coímbra) nas festas
gresar.
menor protagonismo, os do verán… Todo isto e algunA música xoga un perma- membros do equipo e os in- ha cousa máis ofrece Aquele
nente papel dramático, com- térpretes escollidos integran o querido més de agosto, unha
binando as súas máis variadas homoxéneo elenco que, mer- crónica de reencontros e nofuncións, desde describir e su- cede a un eficaz labor de di- vos encontros “em os dias febliñar a ser elemento narrati- rección de actores, dá como riados à calor do verão”, onde
vo de seu. Interpretada princi- resultado personaxes de gran- todo, mesmo a saudade, sepalmente polas orquestras de entidade e verosimilitude. mella posíbel. 
das festas, bandas e outras
Miguel Castelo
O resultado é un sutil e

’’

’’

COLECCIONABLES
Xabier López López

I

maxino que xa han quedar
poucas dúbidas de que a
cousa remata, que alá nos vai
outro verán e de que a pouco
que nos descoidemos a Pantasma da Vida xa nos está a retratar coas orellas rubias e os
ollos vidrosos na tristísima
cea da noiteboa. É o que ten o
asunto este do tempo. Que
pasa. (E dende hai algúns
anos a unha velocidade realmente espantosa). Confeso
que se algo me irritaba e ben
irritado cando neno, ata o
punto de xerar un odio nunca
superado a certos grandes almacéns, era vivir estas calendas (confortablemente revestidas dunha melancólica agonía) cos raios catódicos lembrando cada cinco minutos a
inminencia da “volta ao cole”.
Por suposto que a mensaxe tiña que ver coa campaña comercial que arrodea o acontecemento, pero eu non deixaba de relacionala cunha sorte
de declaración solemne –e
notoriamente cruel– á mesma
altura ca os partes ou a información meteorolóxica: “Mañá, chuvias”. A “volta ao cole”
era de certo o sinal de saída
cara ao inverno, a matemática constatación de que esa roda sobre a que camiñas (decote con grave risco de cambalear e rebentarmos os fociños) viña de dar outra volta
sobre si mesma. No entanto, e
dun tempo a esta parte, o papel ritual do anuncio vén de
se esluír pola variada competencia dos coleccionables.
Instrumentos musicais, caixas chinesas, barcos, avións,
novelas, bonecas de porcelana... Anticipándose ao brutal
aburrimento que nos vai deparar o inverno, as casas do
ramo toman por nós a molestia de machucar a panacea e
ofrecérnola a cachiños cada
sete días. Mágoa que os coleccionistas de invernos saibamos que nada é, feliz ou infelizmente, o que parece.

’’

Confesoquesealgome
irritaba do final do verán
era a repetida
‘volta ao cole’
lembrada polos
raios catódicos”
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ECOS LUSÓFONOS

O TEATRO EN SÃO TOMÉ:
TCHILOLI
Xosé Lois García

T

chiloli é o nome crioulo da peza teatral: A tragédia do
Marquês de Mântua e do Imperador Carloto Magnano, escrita no século XVI por Baltasar Dias, un poeta cego
da illa de Madeira e da escola vicentina. A peza foi levada
a São Tomé e Príncipe por aqueles emigrantes madeirenses que construíron nestas illas enxeños de azucre. Os
persoeiros invertidos no Marqués de Mantua e de Carlo
Magno tiveron moita popularidade no teatro europeo.
Na idade de Ouro da literatura española, Lope de Vega e
Miguel de Cervantes ocupáronse destes persoeiros. Mais
o Tchiloli é outra cousa ben diferente ao teatro convencional da época en que se representaba esta peza nos teatros portugueses.
Cando os madeirenses integraron nestas representacións negros, estes comezaron a formular unha serie de
elementos propios que estaban nas danzas populares e
no Auto da Floripes. Así comezou ese hibridismo en todo
ese proceso de aculturación teatral afro-europeo. Todas
esas danzas africanas e moitos dos
aspectos do folclore africano foron
introducidos en
São Tomé e Príncipe polos escravos
procedentes das
costas de Gabón,
Camerún e Congo, levados polos
portugueses para
poboar estas illas
en 1471.
Así foi evolucionando ou cambiando de perfil de A
Tragédia do Marquês de Mântua en moi diversas fases e
proxección, con argumentos sólidos que deron como resultado o chamado Tchiloli, cun amplo inventario teatral
de persoeiros e de fórmulas no que se destaca a participación de mais de 50 actores que xorden do pobo. O
Tchiloli é unha representación itinerante que vai dirixida
ao pobo e é este o que participa como actor e espectador,
lucindo diferentes máscaras e florida indumentaria. O
entusiasmo é total, a inventiva tamén ten o seu apousento nunha serie de formulacións tradicionais nos que se
integran novos modelos de actuación.
O Tchiloli, sendo popular, vai alén do espectáculo popular que se desenvolve nun escenario ao ar libre, e no que
se exhibe a danza, a música e a pantomima. A instrumentación musical está formada por frautas e clarinetes de
bambú e por tambores. A poderosa orixinalidade africana
introducida no texto orixinal de Baltasar Dias non se desprendeu de varios aspectos en que, tanto o Marqués de
Mântua como o Imperador Carloto Magnano revelan o
proceso de acontecementos históricos de emancipación e
de xustiza que procura realzar o castigo do crime cometido individualmente ante a xustiza colectiva.
O Tchiloli converteuse nunha das atraccións turísticas
de todo o mundo. O Tchiloli está tan internacionalizado
que acoden a esa representación diversos estudosos de
antropoloxía, etnoloxía, folclore e escenografía. O entusiasmo que produce o espectáculo do Tchiloli non ten precedentes. A súa metamorfose continúa. G

TRIBUNA I Xesús González Gómez.
Crítico literario.

CASTELLET E A LINGUA DE
TORRENTE EN LA SAGA/FUGA...
O pasado 20 de xullo, a Generalitat de Cataluña concedeulle o Premio Nacional á traxectoria artística e profesional a
Josep Maria Castellet. Un
acerto, un máis, por parte do
actual executivo catalán.
Castellet, durante moitos
anos foi algo así como o Petronio das letras españolas e, tamén, catalás: sempre se moveu entre as dúas. En catalán,
ou sobre autores cataláns, escribiu, talvez, os seus libros
máis importantes: Introducció
a la lectura de Salvador Espriu e
Josep Pla o la raó narrativa. Así
como outros “menores”:
Qüestions de literatura, política i societat; Poesia, realisme,
história, etc., e unha escolma
de poesía, conxuntamente con
Joaquim Molas, que marcou
durante anos a poesía catalá
dos 1960: Poesia catalana del
segle XX. E en catalán escribiu
tamén os seus, para min, libros
maiores: Els escenaris de la
memória e Dietari de 1973.
Non fai falta mencionar os
seus libros en español: La hora
del lector, as antoloxías da poesía española do século XX
(tan polémicas) ou aquela outra que armou demasiado rebumbio no seu día: Nueve
Novísimos, cuxa primeira edición contén unha gralla de
imprenta das máis divertidas
da segunda metade do século:
A “Oda a Venecia ante el mar
de los teatros” de Pedro (Pere)
Gimferrer, convértese nunha
“Oda a Valencia….”
A finais deste ano aparecerá, din, o novo volume das súas memorias, continuación de
Els escenaris... Mais, como
queremos falar de historias literarias, referirémonos a algo
que escribe no Dietari de
1973, do que xa se deu noticia
nestas mesmas páxinas. Algo
importante, ou interesante,
para nós, os galegos, porque
tamén é importante (interesante) para eles, os cataláns.
Todos sabemos que Gonzalo Torrente Ballester afirmaba
que comezou a escribir a súa famosa La Saga/fuga de J.B. en
galego, máis que a lingua non
lle «chegaba» e pasou ao español. Aquí acabou todo. Ninguén dixo nada no noso país, só
lamentar que Torrente non

Josep Maria Castellet.

’’

Castelletdácoasolución
de por que Torrente
non escribiu a súa novela
no noso idioma”

continuase. No devandito Dietari, Castellet dá, atinadamente,
coa solución de por que Torrente non escribiu, non puido escribir, a súa novela no noso idioma. É unha anotación do 15 de
maio dese ano de graza de 1973,
despois dunha comida con
Gimferrer e Torrente. Ao longo
da comida, Torrente explica
aos seus comensais que
comezou a escribir a
súa novela en galego, mais que lle fallou a lingua:
“Ao utilizar
unha lin-

Gonzalo
Torrente Ballester
visto por Calros Silvar.

gua máis intelectual que popular atopouse falto de recursos
pola pobreza do léxico galego
neste terreo”. Anota Castellet, e
continúa: “Penso que talvez lle
faltou o valor para innovar ou
que, despois de moitos anos de
escribir en castelán, xa non tiña
forza creadora para facelo [en
galego]. No entanto, a obra é
esencialmente galega e é unha
lástima, acho, que non fose escrita na lingua do país. Xúlgoo
non por un sentimentalismo
paralelo co problema do catalán, senón porque ao longo da
obra –ambiciosa e abondo conseguida– hai unha fibra especial
que falla e é que moitas veces
soa a tradución, malia a corrección e a forza do seu castelán.
Tradución moi ben feita, mais
tradución: dous personaxes galegos até a médula non poden
ter, entre eles, conversas en castelán. A cousa non funciona”.
A cousa non funciona. Entenderano o actual conselleiro
de cultura e máis o seu presidente?G
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Morre Xosé Luís Cabo, investigador da imaxe
e primeiro director do CGAI
X.C.

O 28 de agosto pasado morreu
Xosé Luís Cabo, que foi unha
das figuras principais na restauración da memoria visual
de Galiza, tanto desde o seu
traballo persoal de investigador e editor, como nas facetas
que o levaron a impulsar algunhas das principais institucións creadas no país coa autonomía para restaurar o noso
patrimonio audiovisual.
Autor de Memorias do Sar
(Edicións A Nosa Terra, 2005),
As imaxes do traxe en Galicia e
As imaxes do patrimonio arquitectónico desaparecido (os dous
realizados xunto con Xosé Enrique Acuña e editados por Ir Indo en 1992), Cabo nacera en
Compostela o 20 de agosto do
57, realizouestudos de cinematografía en Madrid e foi creador
do Arquivo de Imaxe de Galicia.
Entre o 85 e o 89 colaborou na
organización das Xornadas de
Cine e Vídeo de Galicia (XOCIVIGA) do Carballiño.
Dende o 1990 foi responsábel
do departamento de fotografía e

documentación do CGAI, un organismo que que dirixiría entre o
1999 e o 2006. Durante esa etapa
conseguiu que o organismo se
constituíse na auténtica filmoteca e fotototeca do país. Cando el
deixa esa responsabilidade en
2006, o centro almacena e conserva 2.186 copias de 1.920 títulos diferentes entre curtametraxes e longametraxes relacionadas con Galicia, as máis antigas
delas datadas en 1913. O centro,
por lei, é onde deben depositarse
copias de todas as producións
subvencionadas pola Xunta. Cabo impulsou decididamente a
conversión do centro no núcleo
de recuperación do patrimonio
audiovisual, rastrexando a Galicia do interior e a emigrada ou
exiliada, onde se resgataron importantes materiais, e sempre
cunha vocación de proxección
pública do centro, que desde a
sede coruñesa, que sempre
amosaba con agarimo ao visitante, mantiña unha intensa
programación de exhibicións e
un incesante traballo de publicacións e libros especializados.

Comisario de exposicións e
crítico, o labor editorial foi unha
das querencias e dedicacións
de Xosé Luís Cabo até o fin. Editor do selo Ara Solis realizou unha ampla labor investigadora
no cine e na fotografía en Galicia. Ademais das obras citadas,
entre as súas achegas neste
campo destaca a obra de referencia Espectáculos precinematográficos en Galicia (1990) e
Cinematógrafos de Compostela 1990/1986 (1992). Tamén foi
coautor de Compostela. Memoria fotográfica (1996); Galicia
en la memoria. Crónica fotográfica 1882-1960 (publicada por
La Voz de Galicia) e Dicionario
do Cine en Galicia. 1896-2008 ,
entre outras obras.
O seu traballo á fronte do
CGAI culminou con brillantez
ao recuperar para Galicia o legado fotográfico e filmográfico
de Julio Cortázar, máis de 4.000
imaxes nas que se inclúen as
fotos que o escritor arxentino e
a súa dona na altura, Aurora
Bernárdez, realizaron nunha
viaxe a Galicia en 1957.G

XAN CARBALLA

Poesía para un mundo alternativo
Do 4 ao 5 de setembro celébrase en Salvaterra o
XXIII Festival de Poesía do Condado, organizado
pola Sociedade Cultural e Desportiva do Condado
M.B.

Superar a crise para repetir
modelo ou renovar as engrenaxes para construír unha realidade alternativa no futuro? Esta é a
cuestión central que formula o
XXIII Festival de Poesía do Condado, unha das citas fundamentais coa poesía e a reivindicación
do sur do país, que desta vez se
celebra do 4 ao 5 de setembro en
Salvaterra de Miño. Co pano de
fondo da crise económica, a Sociedade Cultural e Desportiva
do Condado artellou unha programación que baixo o lema
“Outro mundo é necessário.
Construamos a alternativa” dálle cabida tanto á poesía e á musica como ao debate, ao audiovisual e aos xogos tradicionais.
O festival ábrese nas Covas
de Dona Urraca e na Casa do
Conde coa inauguración ás
19h30 das exposicións de pintura e fotografía. Nese mesmo espazo proxectarase o documen-

tal Mulheres da raia, recentemente recoñecido no festival
Filminho co premio Cinema
Minhoto. A súa directora, Diana
Gonçalves, narra por vez primeira a realidade do colectivo
de mulleres raianas que cruzaban a fronteira entre Galiza e
Portugal para gañarse a vida.
A primeira xornada pechará
co espectáculo Noite galega,
que contará coa participación a
partir das 22h30 do grupo musical Covalblu, que achegará os
temas do seu traballo Mai, e da
charanga de Turres Band.
Por limitacións no orzamento, a organización reduciu de
tres a dous o número de días nos
que se celebra o festival, pero
mantén como punto forte da cita o recital poético musical da
tarde do sábado. Na nómina de
poetas galegos figuran Anxo Angueira, Xabier Xil, Susana S.
Arins, David Pobra e Mario Regueira. Tamén recitarán J. Alber-

Anxo Angueira[á dereita] é un dos poetas convidados ao Festival do Condado.

te Corral, Dores Tembrás, Carlos Santiago, Brais González,
Manolo Pipas, Alberte Momán,
Filipa Leal e Oscar Mourave.
O espectáculo, que será conducido polo actor Carlos Blanco
na zona das Murallas, rematará
co actuación dos grupos musicais Covalblu, Quempallou,
Skárnio, Jon Luz e Rebeliom.

? UERE SABER MÁIS?

scdcondado.org/festival.htm

MOVEMENTO SINDICAL E CRISE. Outro dos pratos fortes terá como
protagonista o movemento
sindical. Lidia Senra, Xerardo
Abraldes e Manuel Caamaño
reflexionarán na mesa redonda que se celebrará na Casa do
Conde o sábado ás 13 horas sobre o futuro da crise económico dende o plano sindical.
Xa pola tarde, nas Covas de
Dona Urraca, proxectaranse
as curtametraxes Por nada, de
Dani de la Torre, O pintor de

ceos, de Jorge Morais, Uruguay 2030, de Rafa de los Arcos e The Werepig, de Sam Ortí, gañadoras todas elas na pasada edición do Festival de
Cans, e desenvolverase da
man da actriz e contadora de
contos Paula Carballeira, a
festa infantil con obradoiros e
animación de rúa. Completan
o programa o campionato de
billarda e a feira popular na
que participan colectivos sociais e artesáns.G
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Cruceiro
de San Cibrán,
de 1754.

COMARCAS DE GALIZA

Verín, máis alá do entroido

Das augas medicinais ás chanzas dos peliqueiros. Dos bosques
protexidos do Támega aos restos castrexos de Cualedro.
A comarca de Verín encerra un rico patrimonio natural e cultural que
agora se repasa na nova entrega da colección Comarcas de Galiza
Mencer no Macizo Central. Laza.
M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

A

nova entrega da colección Comarcas de
Galiza de Edición A
Nosa Terra, achégase
ao interior de Ourense para deterse en Verín, unha comarca rica en patrimonio natural, con
varios espazos protexidos como
o río Támega e o Macizo Central, e, especialmente destacada
polo aspecto etnográfico asociado ao entroido que nela se conserva. Está integrada polos concellos de Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra,
Riós, Verín e Vilardevós.
Os restos topados de cerámica e de gravados ao aire libre
levaron a Taboada Chivite a
afirmar que a comarca estivo
habitada dende fins do Neolítico e comezos da Idade de
Bronce. Do mesmo xeito, quedan probas da ocupación romana na comarca, por onde
pasaba a calzada que unía diversas vías, e onde se levantaron edificacións e sepulturas.
Despois dunha curta ocupación árabe, a comarca organizouse ao redor do castro de Verín, baixo o dominio do Mosteiro de Celanova, ao que Afonso
VII doou en 1155 a vila de Verín e
a de Mixós. Ese privilexio sería
confirmado por outros reis, pero non sería até os Reis Católicos
cando se concedeu o primeiro
título de Conde de Monterrei.
Foi para Sancho Sánchez de

Ulloa, en 1474, en recompensa á
súa fidelidade. Posteriormente,
este núcleo de poboación adquiría importancia da man do
asentamento na zona dos conventos dos franciscanos, mercedarios e xesuítas.
Cómpre destacar que na historia económica recente da comarca xogou un papel destacado a riqueza que posúe de augas
medicinais, que sería clave do
desenvolvemento nos últimos
anos do século XIX e primeira
metade do século XX. Actualmente destacan os balnearios
de Cabreiroá, Sousas e Fontenova, que comercializan as súas
augas, así como o de Caldeliñas
de Requeixo, as fontes de de Fumaces e os mananciais do Carregal e o de Fonte do Sapo.

CASTRELO DO VAL. Situado nas
proximidades do Parque Natural do Invernadoiro, e cun
carácter eminentemente rural,
é un dos concellos atravesado
polo río Támega, a principal
vía fluvial da contorna, que,
tras percorrer máis de 50 quilómetros pola xeografía galega
vai desembocar no Douro.
Ademais do patrimonio etnográfico asociado á construción de casas tradicionais, é
obrigado sinalar algúns exemplos dentro da arquitectura relixiosa. Un deles sería a igrexa de
Servoi. A orixe desta parroquia
vincúlase a un mosteiro beneditino fundado no século X, pero a
igrexa actual construíuse no

Castelo de Monterrei. Asentado nun antigo castro, está formado por un recinto amurallado, as Torres das Damas e da Homenaxe, un Hospital de Peregrinos, o pazo dos Condes e a igrexa gótica de Santa María de Gracia. Foi construído entre o século XIII e o XVIII e
está declarado Monumento Nacional.

Pormenor dunha casa en Castrelo do Val.

Plantas nevadas en San Mamede.

Bosque nas abas da serra das Penas Libres.

XVI, con reconstrucións posteriores no XVIII. Tamén se conservan petos de ánimas, como o
de Gondulfes. Estas pequenas
edificacións, levantadas nos camiños, servían para recoller esmola e para invitar aos fieis ao
rezo polas almas do purgatorio.

dunha serie de mámoas e dolmens situados na marxe de Saceda de Lucenza.
No lugar de Saceda escavouse por vez primeira en 1982
o castro, que, segundo indican
as probas científicas, xa contaba con ocupación no 450 a.C.
No conxunto construtivo, rodeado por unha muralla e
adaptado á orografía, topáronse restos de sementes, moedas

CUALEDRO. O mesmo que toda a
comarca, o concello estivo densamente poboado dende antigo, como evidencian os abundantes restos megalíticos e castrexos. Os máis antigos datan
de entre o 4500 e 3500 e trátase

? UERE SABER MÁIS?

Crónica rexiomontana, de Xerardo
Dasairas

romanas e un elevado número
de anacos de cerámica común.
Durante o Medievo, estas
terras pertenceron ao Condado de Monterrei e, en 1710, a
Torre de Lucenza transformouse en forte durante os
conflitos con Portugal.
Pola parroquia da Xironda,
próxima á raia, pasan dous dos
principais camiños antigos a
Portugal, país co que a comarca
mantén importantes relacións
económicas. Neste lugar tópase
a vila romana do Viduedo, o castro de San Millao, e vestixios co-
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Rosetón da igrexa
románica
de Arcucelos.

O monte Meda desde Castrelo do Val.
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Vista dos Montes de Correchouso desde o alto do Fial das Corzas.

Cepas en Oímbra, cos cumes graníticos do Outeiro como fondo. O Val de Monterrei [á dereita] é unha depresión alongada atravesada polo río Támega. É unha foxa tectónica pechada entre dous macizos graníticos fallados que leva asociada fontes termais.

MA G A Z INE.35.

RIÓS. Ademais das numerosas
rutas trazadas en Riós, existe
unha de especial singularidade
por ser o concello membro da
zona de Conso-Frieiras, na que
participan rexións de Italia,
Francia e Portugal. Trátase da
Ruta Europea da Castaña, que
combina traxectos a pé, a cabalo e en bicicleta para dar a
coñecer todo o relacionado
con este produto. Percorrer o
roteiro significa transitar por
soutos de castiñeiros, algúns
deles exemplares centenarios.
Na parroquia de Trasestrada, a
antiga casa reitoral foi rehabilitada e hoxe acolle o Centro de
Interpretación da Castaña.
A antigüidade de asentamentos humanos na zona vén
demostrada polo achado de
dous brazaletes de ouro na Cova das Choias e de vestixios de
pobos prerromanos, que forman parte do coñecido como
tesouro da Urdiñeira. Esta cova, próxima á aldea de Pedroso, é unha formación natural
con amplos arcos, de 8 metros
de altura por catro de ancho.
VERÍN. No centro atópase a ca-

ma O Madorriño, Pedra Mouriña. Tamén se pode ver un forno
comunal ben conservado.

LAZA. Os gravados ao aire libre
das Pisadiñas e das Ferraduras
son só algúns dos numerosos
restos da Idade do Bronce de
Laza, concello no que as tradicións relacionadas con ritos arcaicos e de marcado carácter
etnográfico adquiriron grande
importancia, en especial, os relacionados co entroido e os peliqueiros, que aínda se manteñen na actualidade.
Xa na Idade de Ferro, estas
terras rexistraron unha importante presenza humana da que
aínda se conservan restos en
forma de castros. Un deles, o
asentamento fortificado de
Castro de Laza, foi estudado por
Xesús Taboada Chivite. Tamén
quedan probas da explotación
mineira levada a cabo durante
anos polos romanos.
Laza ten áreas de gran valor
ecolóxico e paisaxístico nos vales dos ríos e nas serras, que gaña especial importancia no
LIC Macizo Central.

MONTERREI. Situado no centroleste da comarca, o concello
ten unha pequena parte no linde con Portugal. As diferenzas

’’

OríoTámega,espazo
protexido, é a principal vía
fluvial da contorna,
que tras percorrer máis
de 50 quilómetros
desemboca no Douro”

’’

PorRiósdiscorreaRuta
Europea da Castaña, que
combina traxectos a pé,
a cabalo e en bicicleta
para poñer en valor
este produto”

de altitude determinan variacións climáticas que condicionan os cultivos. As zonas baixas do val, reúnen condicións
óptimas para o cultivo da vide,
pertencente á denominación
de orixe protexida Monterrei.
Reúne ademais un importante patrimonio histórico e artístico, no que destacan a igrexa
prerrománica de Santa María
de Mixós, construída no século
IX, con caracteres visigóticos e
mozárabes, a de Santa María de
Medeiros, o conxunto de Vilaza

Val do Arzoá no extremo leste da serra das Penas Libres, entre Vilardevós e Riós.

así como a fortaleza e o templo
de Monterrei. Este último conxunto, asentado sobre un antigo castro, inclúe ademais as Torres das Damas e da Homenaxe, un hospital de peregrinos, o
pazo dos Condes (renacentista), e a igrexa gótica de Santa
María de Gracia. O castelo foi
construído entre os século XIII e
XVIII e foi declarado Monumento Nacional.

OÍMBRA. De todos os pobos que
ocuparon esta zona en épocas
pasadas, quedaron restos que
lle confiren ao concello unha
gran riqueza cultural e arqueolóxica. Así, confírmase a presenza dos romanos, xermanos
e árabes a través de castros, mi-

liarios, aras, moedas, mámoas
e dolmens. Tamén cómpre
destacar o elevado número de
edificacións relixiosas.
Os principais valores naturais están asociados aos ríos e
parte do curso do Támega está
protexido.
Fervenza da Ola, en Vilardevós.

pital, centro dos servizos e das
industrias do concello e da comarca e importante nó de comunicacións coa Meseta e
Portugal. Os principais valores
naturais tópanse no entorno
do río, protexidos co LIC Támega. Verín conta ademais
cun destacado patrimonio histórico artístico conformado
por igrexas, pazos e casas tradicionais. Existe unha ruta sinalizada que percorre os distintos
balnearios e fontes de Verín:
Cabreiroá, Santo Antón, Sousas, Fontenova, Fonte do Sapo,
Caldeliñas, Ponte da Pousa e
capela de San Lázaro.

VILARDEVÓS. Tanto os bosques
de ribeira, dos que se pode ver
unha mostra interesante na
área recreativa da Cidadela no
río do Pontón, como os canóns
e fervenzas asociadas ás canles
fluviais van compoñendo o
mapa natural máis destacado
do concello, que tamén goza
dun rico patrimonio etnográfico e histórico artístico.
Pola condición limítrofe
con Portugal, Vilardevós foi
testemuña de intercambios e
movementos de mercancías
procedentes do contrabando,
ao igual que moitos enclaves
da raia.G
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Mar Caldas
Vigo (1964), artista visual que emprega
a fotografía, o texto e o vídeo. É profesora
na facultade de Belas Artes de Pontevedra.
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viaxar.comer.mercar
seu aparello de personalidade
propia. Movistar acaba de
crear un servizo pioneiro no mercado das

DESEÑO.

Tunear o móbil
Aínda que son moitos os modelos de móbil que existen no
mercado, moitos usuarios teñen a necesidade de dotar o

comunicacións
de telefonía. O servizo ‘Personaliza’ permite dotar de imaxe
propia e exclusividade o aspecto externo do teléfono de peto.
Dirixido aos usuarios máis
mozos, esta área de Movistar
permite ‘tunear’ o aparello e
dotalo de personalidade. En
principio esta novidade solo se
ofrece para os modelos Nokia
5310 Xpress Music e o Sony
Ericsson w595, aínda que está

previsto que nos próximos meses se amplíe a máis terminais.
A colección que ofrece Movistar neste servizo único consta de trinta deseños obra de
creadores noveis enmarcados
en todos os estilos e tendencias, dende o cómic ao ecléctico e postmodernista.

Para mercar o ‘vestido’ para
o móbil, o interesado ten que
acceder á web www.zona.movistar.es, ketete, Terra e Pix
Box, elixir o deseño e agardar a
que nun máximo de 7 días a
compañía telefónica llo entregue no domicilio. O cliente pagará polo ‘tuneado’ 23 euros

adicionais ao custo do aparello
telefónico.
O servizo ‘Personaliza’ está
dispoñíbel exclusivamente para a venda on line, as novas altas de contrato e para clientes
que procedan de portabilidade
doutras operadoras.G
Eva Estévez
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ESCOLA.

Mochila
que pesa
os libros
A multinacional italiana Giochi Preziosi vén de lanzar unha nova liña de mochilas escolares que inclúen un ‘asa báscula’ que avisa cando a carga
dos libros sobrepasa o peso
recomendado tendo en conta
o peso de cada crianza.
Cada bolso inclúe un asa
especial, na parte superior,
que emite diferentes sinais
acústicos e luminosos se o rapaz leva máis peso, seguindo
estudos feitos por pediatras e
traumatólogos, nos que tamén se menciona que preto
do 50% das nenas e o 70% dos
nenos de 15 anos sufriron algunha vez dor de costas pola
sobrecarga das mochilas escolares.
Para pesar a carga a mochila suxeitarase pola asa e suspenderase no aire para que a
báscula se active e calcule a
carga. Inmediatamente a asa
acenderá unha luz verde se a
carga é apta, marela, se é superior á recomendada e ver-

mella, se é moi superior ao recomendado.
As mochilas, que se comercializan en librarías, tendas de
material escolar e grandes almacéns, poden atoparse en
marcas de Giochi Preziosi como Gormiti, Wrestling WWE,
Tartarugas Ninja e H2O, todas
elas series moi coñecidas entre os cativos.
O prezo recomendado destas modernas e saudábeis carteiras de levar ao colexio é de
25 euros. Máis información en
www.giochipreziosi.esG
E. Estévez

MERCAR.

Roupa,
deseño e cultura
reciclada
Rematadas as rebaixas, aínda
quedan opcións de mercar
obxectos orixinais a bo prezo.
O mercadiño ‘Reciclaxe’, que
este sábado día 5 de setembro
se celebra en Vigo, merece ser
visitado polos cazatendencias
e curiosos. Neste singular
mercado o público atopará
roupa de segunda man, outlet
e de novos deseñadores, complementos, cómics, singles,
obxectos de decoración para o
fogar ou aparellos electrónicos, entre outros reclamos.
A oferta de ‘Reciclaxe’, na
que non faltará a exposición
de obras de artistas consagrados e emerxentes, e a música

en directo de coñecidos pinchadiscos da cidade, poderase
coñecer visitando cinco locais
da coñecida zona de ocio vigués de Churruca. Concretamente A Casa de Arriba, Club
Vademecum, Lolita, Soho e O
monstro dun solo ollo, que
abrirán de 11 a 23 horas para
acoller esta singular oferta comercial.
O programa desta edición
de ‘Reciclaxe’ inclúe obradoiros de reciclaxe para crianzas
a partir das 12 horas no local
Ruralita e unha sesión vermú
con pinchos e tapas a prezos
populares nos mencionados
locais.
Máis información en reciclaxe.blogspot.comG
Eva Estévez
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1.371 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

O segredo dos Hoffman, de
Lagarta, Lagarta, é un dos poucos títulos de teatro adulto nesta
volta vacacional, e que poderemos ver no Carballiño .
Coordenado por Gonzalo Vilas
AS PONTES
¬CINE. Grandes Cómicos do
Cine Mudo Con Música en
directo. Unha montaxe a cargo da
compañía Ancestral Servicios Musicales, Sl. Este venres 4, ás 21:30,
no Parque Municipal.
¬ TEATRO . No fondo do mar.
Obra para os pequenos, polo
grupo Os Quinquilláns. Terá lugar o sábado 5, ás 21:00, no Parque Municipal.

XXIII Festival da
Poesía do Condado
O Festival da Poesía do Condado,
un clásico evento cultural da fin do
verán, celebra a súa xa XXIII edición,
coma sempre, en Salvaterra do
Miño.
Organizado pola Sociedade cultural e desportiva do Condado,
este peculiar festival consegue ano
tras ano xuntar e intercalar poesía,
música e festa, sen que a primeira,
xeralmente considerada materia
aburrida e dada ao intelectualismo,
impida o bo desenrolo da última.
Na procura sempre de temas de
actualidade e de compromiso social
e político sobre os que xire o evento,
o lema deste ano será o de “Outro
mundo é necessário”, onde os organizadores salientan a necesidade,
dentro da crise económico-social actual, de procurar rachar co sistema
socio-político imperante, a través
dos movementos sociais de base.
En canto ao programa, o venres 4,
ademais das habituais exposicións
de fotografía e pintura, proxectarase
o filme Mulheres da Raia, de Diana
Gonçalves, e actuarán os grupos
Covalblue The Turres Band.
Ao día seguinte, sábado 5, haberá
campionato de billarda, feira artesanal, curtas do festival de Cans, e o
prato forte do Festival poético-musical, presentado por Carlos Blanco,
e coa intervención de Anxo Angueira, Xabier Xil, Susana S. Aríns,
J. Alberte Corral, David Pobra, Mario Regueira, Dores Tembrás, Carlos Santiago, Brais González, Manolo Pipas, Alberte Momán, Filipa
Leal e Oscar Mourave. E coa presenza dos grupos Covalblu, Quempallou, Skacha, Jon Luz (Cabo
Verde) e Rebeliom(Hip-hop + Dj's)
XXIII Festival da Poesía do Condado,
venres 4 e sábado 5, Salvaterra de
Miño.

BAIONA
¬ MÚSICA . Tumbling Dice.
Banda vilagarciá de rock and roll
clásico, mesturado con blues, baladas e bossa nova. Actúan este
venres 4, ás 23:30, na sala Marrucho . E o sábado 5, á mesma hora e
no mesmo local, actuación da
banda River Mind.
BEMBIBRE
¬EXPO. Máis que auga. Ao longo
de 42 fotografías do autor madrileño Ezequiel Martínezrepásase a
importancia da auga para a vida.
Até o 25 de setembro, na sala de exposicións temporais do concello.
BUEU
¬EXPO. Pinturas de Jano. Esta
exposición de pintura estará aberta
até o 13 deste mes, na Sala Amalia
Dominguez Búa.
¬MÚSICA. The Ford Broncos.
O grupo de rock alemán actúa este
domingo 6, ás 21:30, na Sala Aturuxo.
CAIÓN
¬MÚSICA. Festival A Salseira.
Conta coa actuación dos grupos:
Fracasados de Antemano,12 Labirinto, Kiler e Cats. Este venres 4,
ás 20:30.
O CARBALLIÑO
¬TEATRO. O segredo dos Hoffman . Catro membros dunha familia, rota por un segredo oculto durante anos, reúnense con motivo do
falecemento da avoa Constanza.
Unha nova producción da compañía Lagarta Lagarta. O luns 7, ás
22:30, no Auditorio Municipal.
CARRAL
¬TEATRO. Viaxe ao País da Fantasía. Un espectáculo dentro da
programación cultural do Xacobeo,
representado polo grupo Alentía
Teatro e organizado pola Fundación Meniños. Este venres 4, ás
20:30, na Praza da feira.
CERVO
¬MÚSICA. Chamito el Flako.
Este guitarrista, cantante, compositor hispano-venezolano actúa o
venres 4, ás 00:00, no Pub O Muíño.

¬ ARTE
Debuxos de Castelao.
Colección Caixa Galicia.
Os debuxos satíricos de Castelao,
en especial da colección Cousas
da Vida, son os protagonistas
desta mostra, a través dos fondos
que posúe a entidade financieira
da obra do xenio de Rianxo.
No trazado dos seus debuxos observamos a influencia dos ukiyo-é
(estampas xaponesas), ademais do
debuxo impresionista, e o modernista das publicacións francesas e
alemás de principios do XX. Hai un
predominio do grafismo, con ritmos envolventes e curvos que
crean figuras totalmente chairas,
sen volume nin sombreado, reducindo ao máximo o decorado no
que se desenvolve a acción.
Castelao tomou partido pola
caricatura e o debuxo humorístico, considerándoos coma a
arte do futuro. O seu autodidactismo permítelle abrirse a novos
medios artísticos e manter unha

CORCUBIÓN
¬ EXPO . Galicia, camiño celeste. Mostra fotográfica de
Xurxo Lobato, que se expón até o
30 de setembro no Museo Marítimo Seno de Corcubión.
A CORUÑA
¬ CINE. Cines Forum Metropolitano. Ciclo Consagrados, que vai
ter lugar neste mes. Esta semana proxéctase O romance de Astrea e Celadón, de Eric Rohmer, con Stéphanie de Crayencour, Andy Gillet
(2007). O xoves 3, venres 4 e sábado
5, entradas a 3 euros,na sala Fernando Rey. E na Sala Marilyn, ciclo Estreas en V.O., co filme Cuscús, de Abdellatif Kechiche, con Habin Foufares, Hafsia Herzi. (Francia, 2007). O
xoves 3, venres 4 e sábado 5, ás 20.15,
entradas a 3 euros.
¬ CINE. Programación CGAI.
A programación retómase o xoves
10 de setembro.
No Centro Galego de artes da Imaxe,
Rúa Durán Loriga, 10.
¬EXPO. George Nelson. Nelson
(Connecticut, 1908-1986) foi unha
das figuras máis significativas do
deseño americano da segunda
metade do século XX. Creou obxectos iconas do deseño moderno de mobles e interiores
como o reloxo Ball Clock (1947), as
lámpadas Bubble Lamps (1952), a
Coconut Chair (1956), o sofá
Marshmallow (1956)... Até o 27 de

Un dos debuxos de Castelao que compoñen a mostra.

actitude máis libre coa tradición.
Aínda que o que máis lle interesaba era o feito de que ambas as
facetas posuían unha evidente
utilidade social, requisito fundamental que debía desempeñar
a arte, na súa idea.
O termo caricatura utilízao
para designar este tipo de debuxo humorístico tan característico da súa obra gráfica, case
sempre agachando unha reali-

setembro, na Fundación Barrié.
¬EXPO. Luís Seoane: unha viaxe
arxentina 1952. A Fundación
Luís Seoane acolle unha exposición
centrada na viaxe que o artista e intelectual galego realizou en 1951 á provincia arxentina de Neuquén, con
motivo da súa visita ao seu amigo
Antonio Baltar. Até o 15 de setembro,
na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. Antonte e pasadomañá:
o que pode ser pintura hoxe.
Exposición pictórica dunha serie de
destacados artistas contemporáneos,
que inciden na innovación e cambios

dade chea de seriedade, de
amargura, de inxustiza...
Moitas das súas obras emblemáticas, presentes na imaxinería
colectiva galega por moitos anos,
poden admirarse nos seus orixinais, nesta exposición que tamén
acolle unha mostra de deseños
do gran debuxante compostelán
Isidoro Brocos.
Até o 27 de setembro , Sede Fundación Caixa Galicia, Santiago.

sobre o concepto clásico de pintura.
Até o 15 de setembro, no MACUF.
¬EXPO. Max: hipnotopía. Max é
o nome polo que tanto os afeccionados ao cómic en xeral como á ilustración en particular coñecen a
Francesc Capdevila (Barcelona,
1956), un dos autores máis importantes do noso país. Até o 6 de setembro, na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. O debuxo animado
americano. Unha arte do século XX. A mostra está comisariada polo historiador de cine Luciano Berriatúa, quen reuniu unha

A exposición Hipnotopía, do debuxante Max, remata este domingo na Coruña.
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O poeta Manuel María é obxecto dunha lembranza poética
e musical, no coruñés Teatro Rosalía de Castro.

¬ MÚSICA

O músico de reggae Fully Fullwood.

Reggae en Culleredo
O 5 de setembro celebrarase a
9 edición do festival internacional de reggae, o Foundation
Reggae Festival, único de Galiza neste xénero e case filosofía musical.
O festival está organizado pola
Asociación Cultural Negus e o
Concello de Culleredo, e con el
colaboran a Deputación da Coruña, e varias empresas que fan
posible levar acabo as iniciativas
da A. C. Negus.
Este ano ademais da música
poderase disfrutar de talleres organizados polas ONGs Ecos do
Sur e Mestura.
Nas actuacións previstas, destaca o grupo Tosh Meets
Marley. O seu líder, Fully Fullwood, é un dos baixistas máis
populares e coñecidos do
mundo. Traballou xunto a artistas
como Bob Marley, Peter Tosh,
Michael Rose, Mikey Dread e
moitos máis. Fundador e Lider da
Soul Syndicate Band, Fully ta-

¬ EXPO
Exposicións sobre
Ramón Cabanillas
Ramón Cabanillas, finado hai 50
anos, está sendo homenaxeado ao
longo deste proclamado Ano Cabanillas, impulsado polo seu concello natal, Cambados.
O que foi coñecido como o poeta
da raza, levou aos seus versos boa
parte do seu pensamento republicano e anticaciquil. O mesmo que o
levou ao exilio e que lle valeu numerosas comparacións con Curros
Enríquez. Tamén cultivou outros
rexistros como a narrativa e a dramática, sendo un poeta bisagra en-

mén ten a distinción de ser membro orixinal da banda Word,
Sound and Power, coa que gravou e acompañou á superestrela
de reggae Peter Tosh até a súa
tráxica desaparición.
Tamén estarán a Kumpania Algazarra, unha formación portuguesa xurdida en Sintra no ano
2004, e o grupo vigués Zamaramandi.
E Junior Tshaka, outro reggaero xenuíno que por case 10 anos
estivo colaborando con numerosas formacións tanto en Suíza
como no estranxeiro. Destacan o
seu album The Jungle, producido
en 2007, por Boto-Produccions .
En 2008, Junior Tshaka viaxa a Dakar, colaborando con músicos africanos como Didier Awadi, Baay
Sooley e Temor Maxime. O seu último traballo,Il Est Temps, foi publicado en 2009, ano no que tamén foi o gañador do European
Reggae Contest.
Sábado 5, desde as 19:00, entrada de balde, no Paseo Marítimo do Burgo, Culleredo.

tre a poesía costumista e patriótica
decimonónica e a vangardista iniciada nos anos vinte.
Dentro das actividades deste ano
adicado á súa memoria, a vila de
Cambados segue acollendo dúas
interesantes exposicións sobre a
súa figura.
A roseira dos recordos, aberta até
o 30 de outubro no Pazo de Torrado, fai un percorrido polas súas
diferentes etapas vitais, sempre
marcadas polos diferentes territorios nos que o poeta viviu: Cuba,
Mondariz, Madrid ou o retorno a
Tragove (en Cambados). Non é un
percorrido meramente informativo, xa que engade comentarios
críticos feitos polo propio autor en

excelente colección de material orixinal en distintos formatos cuxo destino final será a creación dun Museo
da Animación para a preservación e
estudo dunha das artes do noso
tempo. Até o 27 de setembro, na Fundación Luís Seoane.
¬MÚSICA. Concertos Banda
Municipal de Música. Actuacións que terán lugar cada xoves
deste mes de setembro, baixo a dirección de Marcel van Bree, ás 19:30,
na Praza de San Andrés.
¬MÚSICA. Alberto Pérez. En Más
allá de la Mandrágora, Pérez presenta
un panorama do seu traballo posterior aos anos do mítico trío madrileño, no que destacan as súas interpretacións a capella e as súas improvisacións man a man co público. Este
xoves 3, ás 23:00, no Pub Garufa.
¬MÚSICA. Música para un ouveo. Un espectáculo escénico cuxa
base é o desenvolvemento dun sistema de improvisación grupal sobre
o recitado dos textos do poeta norteamericano Allen Ginsberg pertencentes ao famoso poemario Howl
and Other Poems. Música de Borja
Costa cun grupo de corda e piano,
tradución ao galego de Xoán Abeleira. O xoves 3, ás 21:00, entrada libre, no Teatro Rosalía Castro.
¬MÚSICA. Som do Galpom. O
concerto deste prolífico grupo de
Ames terá lugar o sábado 5,ás 23:00,
no Pub Garufa.
¬MÚSICA. Mesoiroc&Folk. I festival rock e folk do remozado barrio de
Mesoiro. O venres 4 estarán Miguel
Costas, Seissenseis, TST, DjTrape,
Arte en Tinta, DJ Héctor Moráne DJ
Pablo Ferreiro. O sábado 5 pasarán
polo escenario Riff Raff, Jacobo Paz
& Dos Mundos, Tonhito de Poi con
Rasa Loba, Alann-Bique e Muxarega. Na Rúa dos Ancares.
¬MÚSICA. Versos para sempre

vida, unha especie de microrelatos
de carácter cómico realizados por
un escritor pouco amigo da autohaxiografía.
Cabanillas e os artistas galegos

cantar. Homenaxe ao poeta Manuel María, nas voces de Dores Tembrás e Santiago Fernández, que recitarán a obra Aventuras e desventuras
dunha espiña de toxo chamada Berenguela, con música de Nani Garcíae a
voz de Mª Inés Cuadrado. O martes
8, ás 20:30, entrada de balde, no Teatro Rosalía de Castro.
¬TEATRO. Seis clases de baile en
seis semanas. Obra de Richard
Alfieri, con Lola Herrerae Juanjo Artero, e dirección de Tamzin Townsend. Unha obra chea de humor e
franqueza, situa da no sur dos Estados Unidos. O venres 4 e sábado 5, ás
20:30, entradas de 21 a 10 euros, no
Teatro Rosalía Castro.

FERROL
¬ACTOS. Arte na Rúa. Cine, pintura e música van unidas en As Meninas de Canido, un proxecto de arte
na rúa que se desenvolve todo o día
do sábado 5 no barrio de Canido.
¬ACTOS. Tertulia cidadá. Como
cada xoves, neste, día 3,haberá unha
tertulia entre as 18:00 e as 19:00. No
Ateneo Ferrolán.
¬EXPO. Arte en Galicia desde
1975. Co título completo de “Realidades, expresións, tramas”, a mostra
recolle fondos de pintura contemporánea galega da colección de
Caixa Galicia. Até o 27 de setembro,
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. A Banda nos barrios.
A Banda Ferrolá de Música desprázase ao barrio de Recimil. Será o sábado 5, ás 13:00, concerto con carácter gratuíto.

CULLEREDO
¬MÚSICA. Foundation Reggae
Festival. Festival de reggae, cos
grupos Tosh Meets Marley, con
Fully Fullwood, Kumpania Algazarra, Zamaramandi e Junior
Tshaka, entre outros (información
aparte). O sábado 5, dende as 19:00,
entrada gratuíta, no Paseo Marítimo
de O Burgo.

FOZ
¬MÚSICA. Scrakeja´t. Un espectáculo dirixido ao público familiar
que fusiona a danza contemporánea e a de hip-hop a partir dun xogo
de palabras que inspirou as coreografías e ritmos. Este venres 4, ás
21:00, na Sala Bahía.
¬MÚSICA. Concerto Lírico.
Unha formación integrada polo guitarrista cubano Francisco Rosase a
bandurra galega de Xulia Dopico.
Presentan unha selección de célebres melodías, coñecidas por todos,
boleros latinos, españois, mexicanos, valses e ritmos tropicais sin olvidar os temas mais representativos
da nosa lírica galega. O sábado 5, ás
20:30, na Sala Bahía.
¬MÚSICA. Concerto Lírico. Concerto lírico para soprano e piano, con
obras de ópera e música galega de
Marcial del Adalid, pola compañía
de Carmen Planas. O domingo 6, ás
20.30, na Sala Bahía.

do seu tempo é a outra mostra,
que remata o día 20 deste mes, na
que se xuntan pezas de grandes
creadores galegos do século XX
que tiveron unha estreita relación
co vate cambadés. Organizada
polo Museo de Pontevedra e o
Concello de Cambados, a mostra
reúne pinturas, esculturas, fotografías, debuxos e libros, e tamén as
dúas esculturas máis soadas (Guerreiro Celtae San Ero) doutro artista
local, Narciso Pérez, morto en accidente con só 25 anos, en 1930.
Ramón Cabanillas Enríquez, moi ligado aos movementos sociais e
políticos da súa época, foi amigo ou
tivo relación con algunhas das personalidades máis destacadas da

cultura galega de todo o século XX,
como Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao, o arquitecto Antonio Palacios, Maside, Luís Seoane, Asorey,ColmeiroouDíaz Pardo, único
artista vivo desta longa lista.
A exposición amosa unhas vinte
obras e bocetos destes artistas,
como o cadro de Castelao O cego
de Padrenda, ilustracións do rianxeiro para libros do poeta, bosquexos de esculturas de Asorey ou un
retrato ao óleo que Díaz Pardo realizou de Cabanillas no 1945.
Un bo achegamento á imprescindíbel figura de Cabanillas, e a nomes senlleiros da nosa cultura.
Até o 20 de setembro e 30 de outubro, no Pazo de Torrado.
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A Feira Franca pontevedresa
chega á súa décima edición,
consolidándose por riba doutras feiras medievaisestandarizadas e con menor participación popular.

O GROVE
¬MÚSICA. Alberto Pérez. En Más
allá de la Mandrágora, Pérez presenta un panorama do seu traballo
posterior aos anos do mítico trío
madrileño. Este venres 4, ás 23:00,
no Náutico.
¬MÚSICA. Rockers go to Hell. En
1998 Álvaro e Kiko, daquela cantante e guitarrista de Mandrágoras,
deciden montar un repertorio de
cancións dos seus ídolos dos anos
50. Dende aquela este grupo coruñés segue homenaxeando a coñecidos grupos e solistas do rock. O sábado 5, ás 00:00, no Náutico.
LARACHA
¬TEATRO. A invasión Pirata. Espectáculo de Novo circo polo grupo
Troula Animación. O sábado 5, ás
20:00, na Praza Eduardo Vila Fano.
LUGO
¬ACTO. Visitas teatralizadas:
Lugo de Alma Romana. Percorrido polas rúas de Lugo para sorprendernos coas súas historias e
personaxes. Duración: 60 minutos.
O venres 4 , sábado 5 e domingo 6,
ás 18:00 e 20:00, na Praza do Campo.
¬ACTO. Demostración en vivo
dos oficios tradicionais. Os
asistentes poderán ver en acción
aos artesáns, ferreiros, oleiros, tecedeiras ou fiadeiras. O sábado 5, entre
as 11:00 e as 14:00, e das 17:00 ás
20:00 , na Praza Maior.
¬EXPO. Ruth Matilda Anderson, unha mirada de antano.
Exposición de fotos realizadas por

PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Niño y pistola. Niño y
Pistola fan pop do de sempre, cancións de tres minutos e medio cargadas de melodías vocais, e fano cantando en inglés. O sábado 5, ás 23:30,
no Pub Leblón.

esta norteamericana en Galiza, nos
anos 20, para a Hispanic Society. Até
o 13 de setembro, no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬MÚSICA. A volta do Agro. Esta
banda tradicional de folk local vai
actuar este xoves 3, ás 23:00, no Club
Clavicémbalo. O venres 4 actuará o
grupo Pants off, e o sábado 5, a formación Few days later. Ambas ás
23.00, no mesmo local
MONDARIZ
¬TEATRO. Chicho e a Santa
Compaña. Este espectáculo de
Lambríaca Teatro está programado para o domingo 6,ás 20.00, no
Auditorio do Centro Social.
MONFORTE
¬MÚSICA. Meu. Un dos grupos de
pop máis salientables do país . Actúan este sábado 5, ás 23:59, na sala
El Otro Caimán.
MUXÍA
¬FESTA. A Volta do Agro. O grupo
de música tradicional lucense actuará dentro da programación de verán de Vai de Camiño. O sábado 5,ás
20:30 , na Praza Cabo da Vila.
NIGRÁN
¬MÚSICA. Sugar Mountain. A
banda rock galega, con varios discos
ás costas, destaca polos seus directos. O sábado 5, ás 23:30 , na sala
Rock Clandestino.
OURENSE
¬ACTOS. Homenaxe a Vázquez

O grupo Sugar Mountain, a quen poderemos escoitar en Nigrán.

Gulías. A Fundación Vicente
Risco organiza os actos de homenaxe a este arquitecto. O luns 7 , ás
20:30, O arquitecto Vázquez Gulías,
conferencia por Mario Crecente. O
martes 8, ás 20:30, O valor do Santo
Ángel, por Quico Jorreto Díaz. O
mércores 9, ás 20:30, Unha aproximación á figura de Angelita Varela,
charla por José Luís Cofán, Maribel
Outeiriño eElvira Cuevillas. Rematan os actos o xoves 10, ás 20:30, cun
concerto de órgano na capela do
Santo Ángel. As actividades terán lugar no salón de actos da Fundación
Santo Ángel,na rúa Ervedelo.
¬EXPO. Os Nosos Fondos II . Exposición de fondos pictóricos e e escultóricos do museo ourensán.
Aberta até o 20 de setembro, no Museo Municipal.
¬EXPO.Un verán en mil e unha
instantáneas. Exposición foto-

Dúas exposicións lembran en Cambados a vida e obra de Ramón Cabanillas, de quen se celebra o seu ano comemorativo.

gráfica, dende o martes 8, na Asociación Xuvenil Amencer.
¬EXPO. Virxilio, Vicente e Antón Risco, retallos dunha
amizade. Mostra de obras do
pintor Virxilio Martínez (Ourense,
1925) acreditando as vivencias que
o uniron a Antón Risco.No Museo
Provincial.
PONTEAREAS
¬MÚSICA. Banda Potemkin.
Unha banda coruñesa de rock e fusión, consolidada xa no panorama
musical galego. O concerto é o sábado 5, ás 00:00, no Salón Parroquial.
¬TEATRO. A cadeira voadora. O
grupo Os Sete Magníficos máis un
presentan este espectáculo, sexto
da súa carreira, producido, como os
anteriores, polo Festival Internacional de Clown Galicia. O sábado
5, ás 20:30, naPraza Maior.

PONTEVEDRA
¬ACTOS. X Feira Franca. Nova
edición da Feira medieval que retoma o privilexio concedido polo
rei Henrique IV no ano 1467 que
permitía a celebración dun mercado libre de impostos na cidade
de Pontevedra.
O venres 4 , véspera da Feira Franca:
18:30 -Pregoeiros a cabalo anuncian
a feira nas prazas do centro histórico.
19:30 -Pasarrúas de grupos de música, teatro e malabares.
21:00-Acto de apertura da X Feira
Franca. Espectáculo de música, teatro, pirotecnia.
22:00-Espectáculo de monicreques
coa compañía Kukas na praza da
Pedreira.
O sábado 5,X Feira Franca:
11:00 -Apertura do mercado medieval e dos postos de venda de alimentación.
12:00-Desfile do transporte do viño a
cargo da Asociación Recriativa de
Xeve. Saída dos arredores do convento de Santa Clara até a praza da
Ferraría.
17:30 e 20:00 -Torneo medieval na
praza de touros.
Durante toda a xornada haberá actuacións musicais e teatrais nas prazas; demostracións de oficios tradi-

O grupo galego Potemkim actúa na vila de Ponteareas.
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En Salceda de Caselas os callos
serán os protagonistas esta fin
de semana, adubiados tamén
con actuacións musicais.

cionais; exhibicións de cetraría;
obradoiros infantís; obradoiros de
xogos tradicionais; embarcacións
tradicionais; etc.
¬EXPO. Os pintores de Artal.
A Fundación Caixa Galicia mostra
unha selección de pintura española procedente do Museo de La
Habana, con artistas como Sorolla, Fortuny, Anglada Camarasa, Rusiñol ou Madrazo, entre
outros. Até o 19 de setembro, na
Sede da Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Novos Valores 2009.
Obra seleccionada. O Museo
de Pontevedraacolle unha nova edición da mostra coa selección de
obras do certame Novos Valores.
Até o 13 de setembro.
¬ EXPO . Cidades en Guerra
1808-1814. Cidades en Guerra
1808-1814. Pontevedra na Guerra
da Independencia, que permanecerá aberta até o 4 de outubro,
está organizada en colaboración
coa Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, co gallo
do Bicentenario da Guerra da Independencia. No Museo de Pontevedra.
PORTO DO SON
¬MÚSICA. Los Tempraneros.
Este veterano e experimentado
dúo de músicos arxentinos está
formado por Miguel Mendoza,
que reside desde hai máis de tres
décadas en Galiza, e do seu inseparable compañeiro, o guitarrista e cantante Charlo
Hidalgo. Actúan o sábado 5, ás

tuación para este venres 4, ás 22.30,
na Sala Moby Dick.
SALCEDA DE CASELAS
¬FESTA. Festa dos Callos. Chegando á súa XVIII edición, a festa gastronómica que vai ter lugar o sábado
5 e domingo 6, acompáñase da actuación de Carlos Blanco e Quempallou, entre outros.
SALVATERRA DO MIÑO
¬POESÍA/MÚSICA. XXIII Festival da Posía do Condado.
Clásico e singular evento que
xunta poesía, música e boa festa.
O venres 4 e sábado 5 (información aparte).

Guerilleiro galego da Guerra da Independencia (óleo de Vicente Díaz, 1912)

22:00, na Parroquia de Miñortos As Pardiñas .
RIBADAVIA
¬MÚSICA. Música sefardí. Concerto de Música sefardí, dentro da X
Xornada Europea da Cultura Xudea, o domingo 6, ás 18:30 , no Museo Sefardí de Galicia.
A RÚA
¬MÚSICA. The Sweat. A banda
galega de funk presenta os seus
temas o sábado 5, ás 23:30, no Catro Camiños.
SADA
¬MÚSICA. Os John Deeres. Ac-

SANTIAGO
¬ ACTOS . Falando en verde.
A Concellaría de Participación Cidadá e Normalización Lingüística organiza este obradoiro para
que os rapaces de entre seis e
doce anos coñezan o seu entorno natural en galego. Até o
mércores 9, de 10:00 a 13:00, na
Casa das Asociacións (Antiga estación de ferrocarril de Cornes,
Conxo).
¬ACTOS. Obradoiro de astronomía. Este obradoiro para os
máis novos pretende ensinar aos rapaces até doce anos a observar o
universo. O venres 4, de 18:30 a
19:30, na Biblioteca Pública Ánxel Casal (Sala infantil).
¬EXPO. Exposicións de pintura. Reseña de varias exposicións
abertas na cidade:

A exposición Madrasas(Museo do Pobo Galego) recolle imaxes destas institucións educativas na África musulmana.
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The Homens, aquí nunha caricatura, son a atracción principal das
festas da rúa de abaixo, unha revitalizada festa de barrio de Santiago.

Camiño da Arte de Nova York a
Santiago, pinturas de varios autores norteamericanos contemporáneos, até o 30 de setembro, na Galería Sol&Bartolomé.
Cen anos de pintura galega, de Varios artistas, na Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo.
Místicos encontros e achados
plásticos na obra de Eugenio Granell, até o 31 de decembro, na Fundación Granell.
A vontade das cousas, de Sebastián Romo (México), até o 13 de setembro, no CGAC.
¬EXPO. Debuxos de Castelao.
Debuxos deCousas da Vidae outros
álbums, da colección Caixa Galicia. A
carón da mostra, outra do debuxante compostelán Isidoro Brocos.
Até o 27 deste mes, na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Madrasas de África. O
fotógrafo Luis López Gabú expón

un proxecto nado en 1999 tras da
guerra civil en Guiné-Bissau. Presenta a súa visión das madrasas, escolas nas que se ensina o Corán. Até
o 1 de novembro, no Museo do Pobo
Galego.
¬EXPO. A vontade das cousas.
un despregamento, un panorama
do traballo que Sebastián Romo
(México D. F., 1973) produciu durante
quince anos de traxectoria profesional. Até o 13 de setembro, no Centro
Galego de Arte Contemporánea
(CGAC) .
¬EXPO. En todas as partes. Un
proxecto vertebrado mediante a
aparición de distintas representacións do desexo e das diversas subxectividades que se enfrontan á
norma e ao poder patriarcal. Até o 20
de setembro, no CGAC.
¬MÚSICA. Festas da rúa de
abaixo. A asociación de veciños As
Marías organiza estas festas de ba-

riados, nunha gran carpa. En Soutomaior-Taboadela.

rrio, na rua Espíritu Santo, que teñen
lugar o venres 4 e sábado 5, coa actuación neste día do grupo compostelán The Homens.
¬TEATRO. A Guerra das Galicsias. Dentro do ciclo Escena en familia, a compañía de títeres Cachirulopresenta esta fábula intergaláctica con raíces na tradición galega.O
domingo, ás 12:30 e 13:25, prezo 5
euros, na sede da SGAE.
TABOADELA
¬MÚSICA. Festas de Soutomaior. Volta a desmesura desta
festa, pagada integramente por un
constructor local afincado en Barcelona. Cun orzamento duns
120.000 euros para unha aldea de
85 habitantes, nas festas actuarán:
o xoves 3, Bustamante. O venres 4,
a cantante Rosana. O sábado 5
chegará o paroxismo popular coa
actuación de Isabel Pantoja, para

TOMIÑO
¬MÚSICA. Faltriqueira. O grupo
Faltriqueira encarnan a corrente
máis fresca do panorama xurdido
das fontes da música tradicional, fusionando a polifonía coas percusións
e os instrumentos acústicos. O mércores 9, ás 22:30, na Praza do Seixo e
rúas próximas .
VIGO
¬EXPO. Heteropías. Neste proxecto, Carlos Bunga realiza unha
aproximación á historia recente da
cidade de Vigo, á súa arquitectura e
urbanismo, aos seus cambios e
David Bustamante é un dos “famosos”
transformacións. Até o 18 de outuque actúan nas festas de Taboadela.
bro, no Espazo anexo do MARCO.
pechar o domingo 6 con Camela. ¬EXPO. Santiago Sierra. Sierra
Haberá ademais as orquestras de ri- (Madrid, 1966) é un dos artistas máis
gor, misas solemnes e papeos va- interesantes da escena artística inter-

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Vendo piso en Vigo: Dúas
habitacións, salón/cociña, con
calefacción e dobre ventanal. Zona
García Barbón. Aparcamento
privado.130.000 euros prezo fixo.
Teléfono: 667083719. Chamar de
20 a 22 :00
 Mércanse cacharros de barro
da antiga olaría de Samos.
barraxe@mundo-r.com
 Ofrécese rapaz de 23 anospara
traballar. Experiencia de 4 anos en
SEUR e 2 anos nun protésico dental.
Contacto: 627 12 24 43.
 Licenciado en Xeografía e Historia imparte clases particulares a domicilio en Santiago e cercanías.Todas as materias de letras. Telf: 687
5811 37
 Aluguer de apartamento en
Lira(Carnota), Portocubelo. A carón
da praia. Catro persoas. Terraza, vistas ao mar e ao cabo Fisterra. De
xuño a setembro, de 500 a 600 euros/quincena, segundo época.
981 76 11 44 / 666 84 39 97
 Vendo Buxus Suffruticosa. En terra: 30 ou mais cm. , 4 anos. Prezo: 1
€. En maceta de 1 litro: 15 cm. , 500
unidades. Prezo: 0.50 € . Tamén buxus semprevirens e camelias. En Lestedo, Boqueixón. Tlf: 690 020503
 En Ribadeo, véndese apartamento2 cuartos, garaxe e rocho. 54
m2. Con calefacción eléctrica, mo-

bles de madeira maciza e roupeiros
encaixados. Zona Parque de San
Francisco. Impecábel. Prezo 97.500
euros. Teléfono 672434757.
 Vendo Guitarra Eléctrica Fernandes, 24 trastes, 2 pastillas Humbuckers, mastro palorosa, cor azul
"Oceanburst", impecable estado.
525 €. David , Tel: 610 63 38 82.
 Casa para aluguer de fin de semana ou vacacions, situada á beira
do rio Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63

 Aluga casa en A Veiga (A Mariña)
para todo o ano. Tel. 637 259084
 Alugo piso 3 hab. 2 baños, exterior. Amoblado, moi bó estado. Santiago de Comp. Tel: 679236 477
 Alúgase casa en Ribadeo, amoblada, meses de xullo, agosto e setembro. Tel. 676 727 518.
 Vendo saxofón alto Yamaha
YAS275, perfecto estado.Maletín
con interior acolchado. Estado perfecto. O prezo son 700 € (negociables). Mail: rubentroitinho@hotmail.com
 Vendo Seat 600. Tel: 610 205 247
 Vendo moble cama de 90, con
armarios, estantes, mesa extraíble
debaixo. Tel: 986417582, 669903948
 Busco relación con nais separa-

das ou divorciadas con fillos para
posible amizade e actividades conxuntas, preferentemente de Lugo
ou Ourense. Correo : luadeveran @
gmail.com
Ofrécese rapaza para coidar anciáns e nenos. Experiencia e título.
Mañás e fins de semana. Santiago e
comarca. Tel: 617 407 697.
 Véndese Mercedes BenzMB100
D; Ano 1995; Bo estado. Renovados
recientemente diversos elementos,
radio cd novo. Por 3500 €.
Tlf: 650485043
 Ofrécese moza para coidado de
anciáns e nenos ou limpeza de calquera tipo polas mañás ou por horas e festivos. En Santiago e comarca. 686924339.
 Vendo casa de 90 m2, finca cercada de 1000 m2, a tres quilómetros
de Betanzos. 130.000 euros. Teléfono 617 135836.
 Véndese Peugeot 106vermello
con 38.000 Km. , cinco portas e gasolina. 2.500 euros. Tel.: 655 546 479.
 Quero traballaren artes gráficas.
Experiencia en informática e fotografía e fotocomposición.
Tel.: 620 88 19 35.
 Home das Rias Baixas en Compostela, busca muller 30/40 anos,
sensible, con inquedanzas culturais,
galeguista, boa persoa, con ganas

de amizade ou o que poida xurdir.
Correo: riasbaixas2007@yahoo.es
 Vendo sillón e dúas butacas
(tresillo), coa armazón de madeira. En moi bó estado e económico. Tel: 986 290219, preguntade por Conchi.
 Véndese piso en Xove en moi bó
estado, calefacción, 4 cuartos, 2 baños, salón comedor e trasteiro, 90
m2. , tamén podería ser amoblado.
Telf. 651528712.
 Vendo dúplex de 130m2 na Avenida de Ferrol en Santiago.
656262385.
 Licenciada en Filosofíadá aulas
de letras (lingua, filosofía, francés) a
tódolos niveis en Compostela. Ampla experiencia e flexibilidade horaria, seriedade. Tel: 600 370886.
 Véndese Vespa azul, modelo
ET2 do 99, 50cc, bo estado (durme
en garaxe, cubertas novas e ITV),
con papeis. 600 €. Entrégase en Vigo
a mediados de agosto. Contactar
con Iago/Julia: 636404719.
 Aula de música moderna. Pop Rock -Jazz. Canto, Flauta traveseira,
Guitarra eléctrica, Baixo, Piano, Batería, Composición de cancións.
Tel 658 824 262 • 986 298 530 • Vigo
 Alúgase casa céntrica en Vigo
con pequeno xardín e totalmente
equipada. Dous cuartos. Zona Praza

España. Tamén temporada verán
por semanas. Interesados chamar
ao 615 89 39 85 (Andrés).
 Vendo Audi A3 TFSI Attraction
novo, gañado en concurso. Ten 3
portas, gasolina, cambio manual,
cor vermella, 1.400 centímetros cúbicos, 125 CV. Tel: 636403156
 Mestre xubilado de 63 anos,
viúvo, galegofalante, boa persoa,
culto, que gosta da xardinería desexa amizade con muller de 55 a 65
anos, preferiblemente da zona de
Pontevedra e Vigo. Tel. 986 84 16 98
 Vendo ovos da casa(ecolóxicos.)
Entre Padron e A Estrada, ao pé do
monte Meda, crio galinhas da casa,
de crista pinheira e de Mos. Ceivas
numha zona libre de polución industrial e sen tráfico, beben auga
traida do monte, sen químicas, alimentadas con milho e erva. Tamén
vendemos pitas, coelhos e anhos
criados à maneira tradicional.
Manda e-mail a: ovosdacasa.padrom@gmail.com e envio-che telf.

 Poña aquí GRATIS o 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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Anuncios de balde.

Montaxe de Santiago Sierra, artista presente no MARCO vigués
até o 27 de setembro.

nacional. O seu traballo, vinculado a
estruturas sociais ou políticas, pretende cuestionar as relacións de poder no ámbito artístico e no social. Até
o 27 de setembro, no MARCO.
¬EXPO. Naturnova. A pretensión
deste espazo para a educación medioambiental é tratar de axudar a
concienciar á sociedade da importancia do mantemento do entorno,
enfocando esta actividade principalmente cara os sectores de poboación máis novos. No Centro Cultural
Caixanova.
¬EXPO. Living Together. Mostra
colectiva sobre a noción de convivencia no mundo contemporáneo, e
os seus valores sociais e políticos . Até
o 20 de setembro, no MARCO.
¬EXPO. Do neoclasicismo... Co
título Do Neoclasicismo ao Naturalismo na arte galega. Colección do
Museo de Pontevedra, a mostra, achegará a Vigo case medio cento de

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.

obras dos artistas máis senlleiros do
século XIX, até o 12 de setembro, na
Sala de Exposicións do Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO.En construcción 2. A
mostra quere difundir desde Galiza
o mellor da pintura española e internacional contemporánea (desde
os anos 70 do século XX até hoxe) e
conta xa cunha nómina significativa de artistas. Até o 4 de outubro,
na Fundación Barrié de la Maza.
¬MÚSICA. Kelvis Ochoa e Descemer Bueno. Un concerto
cheo de Son e nova trova, protagonizado por dous dos músicos cubanos máis destacados doColectivo Zancalino enchen as rúas de Vilalba cos seus espectáculos de Novo Circo.
Habana Abierta, e que saltaron á
fama polo filme Habana Blues de mado por un batería, un percusio- La Fábrica de Chocolate.
Fernando Trueba. Este xoves 3, ás nista e un baixista. Actúa o sábado 5, Na mesma sala, o sábado 5, ás
23:00, na sala Contrabajo.
22:00, estarán Woden + Shadows
ás 23:00, na sala Contrabajo.
¬MÚSICA. Álvaro Muras. O estilo ¬ MÚSICA .Dolly Dagger + of the Death + Skydancer. E o
do grupo clasificaríase dentro do Onyria + Lethal Vice. Actua- mércores 9, ás 22:30, os alemáns
funk fusión experimental. Está for- ción este venres 4, ás 21:30, en The Ford Broncos.

¬ CONVOCATORIAS
VII Premio de xornalismo
Johán Carballeira
Convocado polo concello de Bueu, o certame
está aberto a traballos de temática libre pertencentes a calquera xénero periodístico, publicados con firma ou pseudónimo entre o 1 de xaneiro e o 31 de outubro de 2009, ámbalas dúas
datas incluídas. Os traballos, que deberan ter
sido publicados en medios impresos ou dixitais,
estarán escritos en lingua galega.
-Aceptaranse un máximo de 2 traballos por
autor/a. De cada traballo teñen que presentarse un orixinal e 3 copias da páxina ou páxinas completas da revista ou xornal que
acolleu a súa publicación. Dos traballos publicados en medios dixitais deberán presentarse en calquera caso 3 copias impresas,
non aceptándose aqueles traballos que se
remitan por correo electrónico. Tanto nos
orixinais coma nas copias debe figurar a data
de publicación dos traballos.
-As obras presentaranse en sobre pechado, coa
indicación "VII PREMIO DE XORNALISMO
JOHÁN CARBALLEIRA" e sen remite identificador, no seguinte enderezo: CONCELLO DE
BUEU, rúa Eduardo Vincenti, nº 8, 36930 Bueu
(Pontevedra). No interior do sobre, ademais dos
traballos, achegarase unha folla coa seguinte
información: nome do/a autor/a, DNI ou pasaporte, enderezo, número de teléfono e correo
electrónico.
-O prazo límite para a recepción dos traballos
que participen neste certame péchase o día7
de novembrode 2009.
-O premio terá unha dotación única de 1.500 €,
contía á que se lle aplicarán as retencións fiscais
oportunas. O premio, que é único e indivisible,
poderá declararse deserto.
-O Xurado estará composto por tres persoas
vinculadas ao xornalismo galego e máis un/ha
secretario/a. Este xurado valorará positivamente aqueles traballos enmarcados nos xéne-

ros da reportaxe e a entrevista, xéneros nos que
desenvolveu maioritariamente o seu labor xornalístico Johán Carballeira.
-A resolución do premio terá lugar a finais do
mes de decembro. A decisión do xurado, ademais de comunicarse ó gañador ou gañadora
da convocatoria, anunciarase a través dos medios de comunicación no transcurso da semana anterior á entrega do premio.
-O Concello de Bueu resérvase o dereito de reprodución dos traballos premiados, así como
de calquera outro presentado ó certame, na
forma e o medio que estime máis conveniente,
aínda que incluíndo sempre o nome de cada
autor/a.
-A participación nesta convocatoria implica a
aceptación das normas contidas nas presentes
bases, así como a decisión do xurado, que será
inapelable.
II concurso de carteis e
slogans contra a violencia de xénero
A Deputación da Coruña convoca este ano a II
edición do concurso de deseño de carteis e slogans contra a violencia de xénero. O premio
para o mellor cartel e slogan está dotado económicamente con5.000 eurose a Deputación
reservarase o dereito de utilizalo en campañas
de información e sensibilización contra a violencia de xénero. Así mesmo, cos orixinais presentados poderá formarse unha exposición de
carácter itinerante por diversos concellos da
provincia.
O prazo de admisión de orixinais rematará o
vindeiro 30 de setembro. Os carteis, cunhas
medidas de 45 x 65 cm., serán presentados en
soporte dixital e en cartón pluma de 1 cm. de
grosor, sen cristal protector nin marco. Poderá
utilizarse calquera técnica que permita a súa reproducción fotomecánica.
As obras presentadas non poderán ir asinadas e
deberán incluir o slogan elixido, que será valorado en función da súa eficacia anunciadora e
informativa, e deberá ir redactado en galego,

xunto ao texto "25 de novembro. Día Internacional para a eliminación da violencia contra as
mulleres".
Coa convoctoria deste concurso, a Deputación
da Coruña pretende contribuir á sensibilización
da sociedade con respecto á violencia machista
e ao fomento da reflexión sobre a igualdade de
oportunidades entre homes e mulleres.
IV Certame de pintura rápida
en explotacións mineiras
de Galicia Mineira 2009
A Cámara Oficial Mineira de Galicia vén de abrir
o prazo para participar neste certame. A canteira Eidos, situada no concello pontevedrés do
Porriño, acollerá o vindeiro 12 de setembro
esta cuarta edición, organizada coa colabora-

¬MÚSICA. I Serán das Festas
dos Liñares. Dentro da Romería e Festa dos Liñares, terá lugar
esta convocatoria musical, o mércores 9, comezando sobre as
22:00. En Canido.
VILALBA
¬MÚSICA. Extraterráqueos. A
compañía Zancalino presenta a
cinco zancudos cun impresionante
vestiario extraterreste camiñando,
xogando, bailando e mesmo correndo. O xoves 3, ás 20:00, na
Praza da Constitución.
¬MÚSICA. Medieval. Neste segundo traballo o grupo Zancalino achégase á temática medieval. Tres personaxes curiosos que
nos transportarán á época medieval: un cabaleiro "casadeiro" e
os seus dous bufóns-músicos
.Este venres 4, ás 20:00, na Praza
da Constitución.

ción de Grupo DFG e da Asociación de Canteiras de Galicia e co apoio da Consellería de Economía e Industria.
A canteira Eidos, cuxa explotación se iniciou
nos anos 70, é a de maior tradición dentro de
Grupo DFG. O material que se extrae é Rosa
Porriño, cunha produción anual aproximada
de 45.000 metros cúbicos de granito en bloques. Grupo DFG naceu en 1970 da man de
David Fernández Grande, quen dedicou a
súa vida a formar este grupo de empresas,
actualmente liderado polos seus fillos. Con
presenza en Europa, América, África e Asia,
Grupo DFG integra todas as áreas do negocio do granito: investigación, extracción, distribución, elaboración e colocación.
Todas as persoas que o desexen poderán participar no certame. A inscrición é gratuíta e o
prazo permanecerá aberto ata o mesmo día da
cita artística, aínda que cómpre facer unha
preinscrición, remitíndolle á Cámara Mineira o
nome completo, idade, número do DNI e teléfono de contacto de cada participante. As persoas interesadas poden solicitar máis información a través do teléfono 981 139 663; do fax
981 139 664 ou do enderezo electrónico
cmg@camaraminera.org, así como na web
www.camaraminera.org.
O estilo, a técnica e os materiais utilizados en
Mineira 2009 serán libres. Cada participante
achegará o seu material de traballo e poderá realizar a súa obra desde as 10.00 ata as 18.00
horasen calquera punto das zonas sinalizadas
na canteira. A continuación, os traballos, cuxa
temática deberá estar relacionada coa contorna da mina, exporanse na sede da Asociación de Canteiras de Galicia, situada tamén no
Porriño, para seren valorados polo xurado. No
certame outorgaranse tres premios, dotados
con 2.000, 1.500 e 1.000 euros, e cinco accésits de 300 euros. Ademais, todos os participantes recibirán un diploma acreditativo. As tres
obras premiadas quedarán en poder dos organizadores, así como os seus dereitos de autor.
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Xosé Valiñas

Fotograma de Río xeado.

EN CARTEL.
Faime rir
Dirixe: Judd Apatow.
Intérpretes: Adam Sandler,
Seth Rogen.
Comedia. EE UU, 2009

Río xeado

relación interpersoal e só se comunican a través de extensións
robóticas ou da rede.

Dirixe: Courtney Hunt.
Intérpretes: Melissa Leo,
Misty Upham.
Drama. EE UU, 2008

Que lles pasa aos homes
Gamer
Dirixen: Mark Neveldine e
Brian Taylor.
Intérpretes: Gerard Butler,
Zoe Bell.
Thriller. EE UU, 2009

Os anfetamínicos Neveldine e
Taylor, responsábeis, ou mellor
culpábeis, das insufríbeis Crank
–a segunda parte aínda en cartel– irrompen ruidosamente no
terreo da ciencia ficción con
este acrobático thriller virtual
no que o rudo Gerard Butler releva a Jason Statham liderando
un reparto con acenos ao
mundo televisivo. Por aí andan
Michael “Dexter” C. Hall e Milo
“Heroes” Ventimiglia. Co pano
de fondo dos xogos en rede, realidade e virtualidade mestúranse nunha basta vulgarización do vello cyberpunk. Lembren que Bruce Willis está a piques de estrear, co director de
Terminator III, Os substitutos,
outro thriller futurista no que os
humanos perderon o hábito da

Dirixe: Ken Kwapis.
Intérpretes: Scarlett Johansson
Justin Long.
Comedia. EE UU, 2009

A etiqueta ‘Cine independente
norteamericano’ perdeu hai
anos a aura de prestixio. En moitos casos basta xa para que o cinéfilo avezado erga a sobrecella
precavido. Precisamente, por iso
sorprenden gratamente, de
cando en vez, producións como
este Río xeado, triunfador no
Sundance do 2008, candidato
aos Oscar este ano e Cuncha de
Prata á mellor interpretación feminina no último Donostia, que
nos retrotrae ao tempo no que a
difusa etiqueta significaba algo.
O drama da inmigración ilegal
retratado dende o ángulo xélido
da fronteira norte estadounidense onde unha, até entón,
acomodaticia ama de casa
acaba convertida en versión setentrional dos coiotes mexicanos para sacar uns cartos cos
que lle facer fronte á hipoteca.

Hai algo máis ridículo ca unha
comedia romántica con pretensións? Dificilmente. A nova proposta do director de fitas con títulos tan evocadores como A
noiva do presidente, Un para
todas ou Até que o cura nos separe abusa do ton aleccionador
da literatura de autoaxuda –será
cousa da orixe libresca do
guión– e afoga coa súa infatigábel proposta de buscar unha teoría unificadora do todo sentimental. Con formato de comedia coral aglutina un elenco
multiestelar no que salienta especialmente a parte feminina:
Johanson, Connelly, Aniston,
Barrymore... tecendo anécdotas
propias de sitcom televisiva ao

DARREN MICHAELS / NEW LINE CINEMA

Un dos trazos característicos
da fulgurante irrupción do
gurú Apatow na comedia americana foi o feito de se rodear
dunha troupe de estreitos colaboradores, unha nova escola
de comediantes até entón descoñecidos que, rapidamente,
se converteron en recoñecíbeis
imaxes de marca. Curiosamente, na súa agardada nova
fita atopámolo estabelecendo
alianza con Adam Sandler, un
dos máis populares reis do xénero na súa etapa pre-Apatow.
Iso si, ao carón de “Little Nicky”
atopamos un dos musos de
Apatow, Seth “Lea embarazosa” Rogen, compartindo
protagonismo nesta comedia
autorreferencial que fai escarnio –algún dirá que reflexión–
do propio oficio de comediante na que Sandler é o monologuista exitoso que guía na
xungla do show business o

emerxente Rogen ao tempo
que lle busca sentido á súa vida
logo dunha traumática experiencia próxima á morte.

TRACY BENNETT

Gerard Butleren Gamer.

Jennifer Anistone Scarlett Johanssonen Que lles pasa aos homes.

Mel Brooks durante a entrega dos Oscars do 1968

DVD. VENDA.
Os produtores
Dirixe: Mel Brooks.
Intérpretes: Zero Mostel,
Gene Wilder.
Comedia. EE UU, 1968

DARREN MICHAELS / NEW LINE CINEMA

Adam Sandler, Leslie Mann eSeth Rogen [desde a esquerda] en Faime rir.

fío dos distintos epígrafes argumentais nos que se segmenta a
narración.

Co éxito da adaptación celtibérica de José Mota e Santiago Segura e o discreto remake coprotagonizado por Matthew Broderick e Nathan Lane aínda recente, chega que nin pintada a
recuperación dixital do debut
tras a cámara do bufón Brooks,
sen dúbida a máis atinada e mellor rematada das súas farsas
brutais. A primeira versión cinematográfica do musical de Broadway sobre unha parella de
buscavidas do espectáculo decididos a sacar adiante, contra
vento e marea, o peor show de
todos os tempos, un explosivo
Primavera para Hitler, que, inopinadamente, se converte nun
éxito en contra da vontade dos
seus responsábeis. Mostel viña
de facer Golfus de Roma ás ordes
de Richard Lester e Wilder comezaba a tantear o terreo no que
se convertería en referente da
man de Brooks.G
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por Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Open de Málaga.
O circuíto galego de xadrez decaeu notablemente nos últimos anos no número de torneos, no de afeccionados participantes e no de xogadores de
alto nivel, tal vez porque os premios das competicións non se actualizaron
desde que eran entregados en pesetas, ou porque outras comunidades crearon os seus propios circuítos máis modernos e con mellores premios que invitan á viaxe. O caso é que son moitos os xogadores galegos que optan por
participar nas competicións doutras comunidades. Ao XII Open de Málaga
acudiron varios xogadores desde Galicia entre os que destacan os GM serbios afincados na Coruña Dragan Paunovic e Aleksa Strikovic, o vixente campión de España, natural de Muros e residente na actualidade en Navarra, David Lariño, o MI Diego Guerra de Ferrol e o forte xogador compostelán Dan
Cruz, do Club Xadrez Algalia
des mestres. Vexamos agora a partida
Guerra Bastida, Diego 2419
que xogou Guerra co potente GM isStefansson, Hanes 2580
Málaga open12 (5.4) 14.07.2009. B42: landés Hanes Stefansson 1.e4 c5 2.Cf3
e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 5.Ad3 Ac5
Apertura Siciliana. Variante Kan.
6.Cb3 Ae7 7.Dg4 g6 8.De2 d6 9.0-0
En liña coa excelente temporada que Cd7 10.a4 b6 11.Ca3 Ab7 12.Td1
está realizando, o vencedor final foi Cgf6≈ 13.Ah6 Dc7 14.h3 [14.f3 d5≈]
Dragan Paunovic. Strikovic quedou na 14…d5 15.exd5 Cxd5 16.a5 b5
sexta praza e Diego Guerra fixo un ex- 17.Axb5 Guerra fai un arriscado sacrifitraordinario torneo e quedou na no- cio que lle dá a iniciativa a cambio da
vena posición, situado entre os gran- iniciativa [17.c4!? parece máis razoaHorizontais:
1- Protuberancia na espalda dunha persoa, ou lomba nun terreo.
Siglas do Centro Superior de Información da Defensa. 2- Existe. Na
música, enlace de dúas notas iguais situadas na parte forte e débil do
compás. Sigue existindo. 3- Dise (cun matiz insultante) do home que
anda sempre entre mulleres, ou da persoa moi gabanciosa e servil.
4- Señor, dono da casa ou facenda. Poema que ensalza as xestas ou
valores dalguén. Partido de Carod Rovira. 5- Muller de Abraham.
Símbolo do Osíxeno. Ola, medida de capacidade para líquidos equivalente a dezaseis litros. 6- Número asociado á mala sorte. Recipiente para líquidos ben coñecido polos ciclistas. 7- Cría de porco que
aínda mama ou que deixou de facelo hai pouco. Símbolo da tonelada. Deporte que se xoga cuns paos, unha boliña e uns buratos para
metela. 8- Tipo de cervexa. Dela, da súa propiedade. Etnia dispersa
por Tailandia e outros países veciños. 9- Foino até hai pouco, por
exemplo, Ánxela Bugallo.10- Existe. Falaremos, pronunciaremos.
Abreviatura da baria, unidade de presión. 11- Pequeno donativo.
Colleita que produciu a terra nun ano determinado.
Verticais:
1- Exemplar dunha familia e orde de plantas, integrada por especies
de árbores e arbustos propios de climas cálidos e temperados, coma
o boneteiro. 2- Símbolo da hora. Unha das cores do espectro solar,
entre o laranxa e o verde. A 2ª letra. 3- Minguando ou consumíndose algo gradualmente. 4-Produto Interior Bruto. Aquí. Río galego, ese
que Iberdrola seca e enche a vontade últimamente. 5- Aro ornamental, que se pon no dedo. Vogal. Prefixo latino que significa
humor acuoso, soro. 6- A lectura destas siglas fixo tristemente famoso ao presentador Urdaci. Deste reino era raiña Sigrid, eterna namorada do Capitán Trueno. 7- Circunscrición administrativa de Al-Andalus. Símbolo do Boro. Espíritu, esencia espiritual dunha persoa. 8Inseparable compañeiro de Blas. Aseguradora norteamericana que
deu en creba ao principio da crise. Período indefinido de tempo que
non se pode contar. 9- Muller consagrada a cultos e ritos pagáns, a
ofrecer sacrificios aos deuses e a estar ao cargo das cousas sagradas
e dos templos.10- Número 1, en Latín. Cantar coma nun murmurio
para durmir os nenos. número 500 dos romanos. 11- Recear, non
fiarse dalgo ou alguén.

SOLUCIÓNS
autodefinido

doado

crucigrama

difícil

ble] 17…axb5= 18.Cxb5 Db8
19.C3d4 C7f6 20.Ag7 [20.g3!? era necesaria] 20…Tg8± 21.Axf6 Cxf6
22.Dc4 Cd5 [22...Rf8 23.Cc7 Ad5
24.Cxd5 exd5±] 23.a6≈ Cb6?
[23...Ac8≈] Diagrama 24.Cc7+ Rf8
25.Cdxe6+ fxe6 26.Df4+ con ataque
de mate [26….Rg7 27.Cxe6+ Rh8
28.Dd4+ De5 29.Dxe5+ Af6 30.Dxf6+
Tg7 31.Dxg7# ] 1-0.

SUDOKU
difícil

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

AUTODEFINIDO

doado
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César Lorenzo Gil

É

curioso como de repente
as mensaxes minoritarias se converten en verdade admitida por todo o
mundo. Dicir que as bolsas plásticas eran veleno soaba ultraecoloxista hai uns anos. Hoxe é o

PLÁSTICO
Carrefour quen apadriña tal
idea e mata a sospeita de que
deixar de dar bolsas ten a ver
máis co peto que coa Terra
anunciando doazóns de ali-

mentos para os pobres. Tendo
en conta a experiencia de supermercados como Dia (do mesmo
grupo), suprimir as bolsas é un
negocio redondo. Afórrase todo
o plástico até agora regalado e
medran os ingresos por cada
bolsa vendida a cinco céntimos.

Son moito máis contaminantes
as bandexas nas que se serven
alimentos frescos, a cada máis
comúns en todas as seccións e
inservíbeis após o primeiro uso.
As bolsas do súper, mal por mal,
sempre se poden reutilizar co
lixo ou no propio súper.G

É difícil estabelecer unha liña divisoria entre a persoa e o personaxe que se esconde detrás de Rober Bass despois
de 20 anos. Tamén é complicado definir a este artista polifacético que aínda non sabe que persegue cos seus
proxectos. En 'Pornostart', en preprodución, reflexiona, entre outras cousas, sobre o capitalismo.

‘Son obreiro antes que gai’

PACO VILABARROS

Eva Estévez

PACO VILABARROS

Son tres películas pensadas
para proxectar nun museo de
forma simultánea en tres salas
distintas. A primeira ten formato pornográfico. Realizo accións porno e os textos e diálo-

8 400021 303104

1.371
anosaterra
AMAS
Bieito Iglesias

Á

Rober Bass,artista
Este é o seu nome de pila ou de
guerra?
De guerra. Púxenmo para diferenciar a miña vida pública da
privada.
Canto ten de persoa e de personaxe Rober Bass?
Agora son o mesmo.
En que mundo vive?
No da enerxía positiva.
De que exerce na actualidade?
Son profesor de Audiovisuais
nun centro público de Formación Profesional.
Considérase un loitador?
Si. E non porque quixera, senón porque nacín nun medio
bastante hostil e nun momento no que todos estaban
en contra dos gais.
Foi por iso que liderou o movemento en contra do xurado
popular que declarou non culpábel ao asasino confeso de
dous mozos gais?
Iso foi unha cuestión visceral
na que me sentín agredido
como persoa, vigués e gai. Era
a primeira vez na historia que
un asasino confeso saía libre...
Os que teñen a xustiza pola
man son os xuíces ou os pre xuízos?
Os prexuízos, por suposto.
Crearía un conxuro para facer
un mundo máis xusto?
Fago conxuros todos os días. A
pena é que non teño unha
seita que me forneza.
Agora traballa no proxecto
‘Pornostart’. Cónteme...
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gos son frases que a xente enviou a través da Internet sobre
capitalismo, poder e sistemas
de produción...
Que ten que ver o capitalismo
coa pornografía?

O desexo e o capitalismo están
intimamente unidos. O capitalismo sempre ofrece un cambio de status, un desexo de
cambio. O porno traballa directamente co desexo, é un
acto de consumo que produce
o mesmo pracer que ir de compras.
Que conteñen as outras dúas
cintas?
O segundo vídeo é un documental no que fago unha ruleta rusa con 10 persoas entre
as que hai seropositivos para
facer unha transfusión de sangue e falo do custo da medicación desta enfermidade. O terceiro vídeo xirará arredor do
consumismo, a superficialidade e o banal.
Por que fai estas películas?
Porque me apetece.
Cales son as súas obsesións?
Son obreiro antes que gai. E o
que máis me molesta na vida é
a clase sucia. As clases existen e
están aí. Un licenciado non
deixa de ser un obreiro especializado. Case ninguén é
consciente da clase social á
que pertence: é o máis cómodo, pero a min pódeme.
Explíqueme porque non diferenza entre arte e política.
Non existen as obras de arte
sen un discurso político detrás.
Que persegue coas súas creacións?
Non o sei. Supoño que un
mundo máis equitativo e mellor.G

directora xeral de Colocación da Xunta cagouna o
demo pra desempeñar ese
cargo. Non puderon escoller
unha persoa máis cualificada
pra lidar cos problemas de emprego, pois Ana María Díaz López xa probou na súa casa os
métodos expeditivos cos que
pensa rexer os traballadores levantadizos. Un xulgado de Ferrol condenouna por despido
improcedente dunha empregada do lar sen seguro que a
máis laboraba nun restaurante
da familia como axudante de cociña. Ignoramos se cociñaba
mal ou era pouco dilixente á
hora de varrer a morada de dona
Ana María, o caso foi que os motivos non convenceron a xustiza
e o PP (por boca do voceiro Antonio Rodríguez Miranda) intenta salvarlle o pelico mentando a nai. Di o voceador que
houbo un baile de apelidos, que
o xuíz confundiu a directora coa
súa mamai, polo visto apelidada
igual pero co Díaz e o López en
distinta orde. Destarte, a pobreta
vese no transo en que me vía eu
cando me apuñan os escritos relixiosos do finado monseñor e
case tocaio en cognomes Araúxo
Iglesias. A miña madre foi ama
seca en Suíza e exerceu tal oficio
contenta, aliviada ao non ter que
servir señoronas de Ourense. En
Zurique non existían as chachas,
alá a burguesía descoñecía os
complexos da nosa clase media,
que vén do caldo á merenda e
entrégase con torpeza á arte de
parvenir. A mesocracia amplía,
como en fotografía, os pormenores da miseria. Porque non
somos suízos, aquí calquera presumida humilla as criadas.
Nunca sirvas a quen serviu. G

’’

Amiñamadrefoiamaseca
en Suíza e exerceu
tal oficio contenta”

