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CON ESTE NÚMERO Á VENDA

Roberto Varela, conselleiro de Cultura.
Diplomático de carreira. Estableceu boas
relacións con todos os sectores, aos que
lles prometeu continuidade. En privado,
confésase presionado polos grupos máis
retrógrados do partido. Gústanlle
Wagner, Joyce e Méndez Ferrín. 27.
A.G.N.

Ignacio López-Chaves, deputado do PP
e ex portavoz de Cultura. Non se lle
supoñen amplos coñecementos. Acúsano
de impulsar desde atrás o recorte
económico que están a sufrir todas as
artes. Acaba de presentar unha moción
contra o galego no concello de Vigo.
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10 DE SETEMBRO DO 2009

Cando se inicia o curso parlamentario, o portavoz do grupo
do PSdeG-PSOE, Xaquín Fernández Leiceaga analiza a situación política actual e avanza a
forma de proceder do seu partido neste período. Para este dirixente, o Goberno está paralizado, e preocúpase máis de actuar
no plano ideolóxico que na acción executiva.
Como ve o comezo do curso
parlamentario? Haberá máis
actividade?
A actividade da oposición practicamente comezou ao día seguinte da designación de Feixóo
como presidente, o que ten que
comezar é o labor de Goberno e
a toma de decisións. Estará mediatizado polas dificultades económicas, que deberían obrigar a
dirixir a acción cara os colectivos
que están nas peores situacións
e a manter o nivel dos servizos
públicos básicos como rede de
soporte das economías máis
precarias. Auguramos movementos sociais demandando
unha liña como esa e desde o
PSdeG trasladaremos esas demandas ao Parlamento.
Como pensa que van actuar o
Grupo Popular e o Goberno?
Vexo moi parado o Goberno,
máis interesado en mover aspectos ideolóxicos que pensa
que van galvanizar o seu electorado e que introducen divisións
como a cuestión da lingua e pretenden revisar todo o pasado,
demolendo o que se construíu,
mesmo ás veces con consenso.
É soberbia de gobernante que
ve o 2009 como ano cero. Vexo
pouco pulso para enfrontar a
crise, para defender o territorio.
Iso vailles traer custe electoral.
Pero faltan máis de tres anos
para as eleccións.
Xa pasaron seis meses e os tem-

pos na acción política son moi
curtos, mentres que na administración son moi longos. Cando non se inician as medidas no
ano un, córrese o risco de que
non estean en funcionamento
no ano catro. Ademais, consolídase a idea da inación. Empeza
a haber empresarios e cidadáns
que así nolo trasladan. Por
exemplo, en todos os países,
para manter a demanda, estase
a recorrer á licitación pública.
Aquí está baixo mínimos e ademais anúlanse iniciativas por
motivos peregrinos. É un demérito constatábel. Na educación, non só está a cuestión da
supresión da gratuidade dos libros de texto, tampouco están
listas infraestruturas que xa estaban preparadas para funcionar. A Lei de Dependencia, que
ía coñecer un impulso decisivo
nos primeiros noventa días de
Goberno, está paralizada.

OS ORZAMENTOS.
En todo caso, o proxecto de Orzamentos definirá realmente o
Goberno.
Nos meses previos ás eleccións,
Núñez Feixóo insistía en que
eran os únicos que vían que a
crise era dramática. Era falso,
todos o contemplabamos, pero
en todo caso, fixo dúas promesas: que ía baixar os impostos e
que non habería máis déficit.
Non baixou as taxas, a supresión da gratuidade dos libros de
texto pódese interpretar tamén
como unha suba de impostos,
e ademais contempla un endebedamento máximo. Enfrontámonos a un escenario orzamentario complicado, pero hai
que establecer prioridades; nós
apostaríamos polos servizos
públicos básicos, cando o que
vemos é un recorte na sanidade

e na educación. O da austeridade é unha cortina de fume sen
grosor.
Pola forma de actuar a Xunta,
parece que vai haber uns presupostos que nada terán que
ver cos anteriores.
Necesariamente serán diferentes porque hai menos recursos
e porque o Goberno é distinto,
pero os cambios orgánicos inicialmente dificultarán a comparación. Esas diferenzas
constataranse co tempo porque nos tres anos e pico de Goberno progresista vemos como
a educación e a sanidade coñeceron un impulso importante.
No ensino, ademais de facer
unha enquisa sobre o idioma,
o Goberno retirou a gratuidade

dos libros de texto, como vostede citaba antes. Prevé unha
reacción importante?
Nos primeiros meses os Gobernos gozan de certa impunidade, pero o certo é que haberá
un tránsito progresivo na percepción desta medida, xa que o
número real de afectados o primeiro ano é reducido. Irá véndose co tempo, por iso non haberá moita contestación social.
O que sucede é que acontece
igual en todos os campos do
Goberno. No agro, nas empresas, no paro, noutras Comunidades puxéronse en marcha
complementos específicos para reducir o impacto da crise,
aquí o conselleiro de Medio
Rural [Samuel Juárez] mira pa-
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’’

editorial

A DESGRAZA
DE ZAPATERO

A

SdeG-PSOE

ano un, córrese
amento no ano catro’

’’

Nósapostaríamospolos
servizos públicos básicos,
cando o que vemos
é un recorte na sanidade
e na educación”

’’

GripeA:Pecharemosfilas
cos gobernos, pero
criticaremos as medidas
partidistas ou as que
busquen a confrontación”

’’

Escándalos:Seestamosasí
agora, que pasará
dentro de tres anos?”

’’

Asupresióndodecreto
paralizou o deseño de Galiza
como gran potencia eólica”

’’

Compartimosaobservación
do presidente da Academia
sobre a lingua”
JESSICA BARCALA / A.G.N.

ra outro lado e sinala a Europa,
como se Galiza non tivese case
as competencias exclusivas en
agricultura. E todo oculto tras
un gran velo de propaganda.
Haberá moita propaganda, pero poucos anuncios nos me dios de comunicación.
Boa parte dos medios están entregados ao Goberno: mérito
de Núñez Feixóo, pero cando
hai unha medida impopular,
acompáñase cunha campaña
específica. A última, a dos libros de texto, custou 190.000
euros.
Outro aspecto é como podan
actuar os pais fronte a un andazo de influenza A.
Hai que ser responsábeis e respectuosos cos protocolos inter-

nacionais. Non imos entrar en
demagoxia. Hai que explicar os
riscos pero non ir un milímetro
máis alá. Pecharemos filas cos
gobernos, pero criticaremos as
medidas partidistas ou as que
busquen a confrontación.

ESCÁNDALOS.
Xa hai algúns escándalos como
o da directora xeral de Colocación, até que punto é relevante
e até onde se trata dunha resposta da oposición ás críticas
vertidas contra o bipartito?
Os escándalos non son tanto un
problema en si mesmo como a
resposta que se lles dá. Até un
gobernante presidido polas boas intencións como Obama tivo

’’

Noutrascomunidades
puxéronse en marcha plans
para combater a crise, aquí
mírase para outro lado”

’’

OconselleirodeMedioRural
sinala a Europa. Pero Galiza
ten competencias
case exclusivas no agro”

dificultades. A cuestión é a actitude. O bipartito tamén as rexistrou; ao principio un delegado
provincial realizou unha xestión
inapropiada e dimitiu. Feixóo
mantivo a xente, como a direc-

tora xeral de Colocación, cando
era suxeito pasivo dunha condena non recorrida. A doutrina
[Luís] Carrera [o candidato do
PP por Ourense que dimitiu antes das eleccións polos seus problemas co fisco], unha vez rematada a campaña electoral,
abandonouse. Se estamos así
agora, que pasará en tres anos?
Todo isto configura un panorama no que a oposición non ten
un traballo difícil que facer, con
todo, dirixentes do seu partido
insisten nunha alternativa ao
PP integrada exclusivamente
polo PSdeG. Non teme que iso
consolide a Núñez Feixóo?
Hai un campo abonado pero o
máis difícil é chegar aos cidadáns coas nosas propostas. Vimos dunha situación de Goberno compartido no que prevalecían os elementos identitarios
do Executivo. Iso non pode
acontecer na oposición, debe
haber coincidencias e diferenzas, para que ao final decidan os
cidadáns que proxecto prefiren.
Cada forza ten uns elementos
específicos. O PSdeG non é nacionalista e o BNG si, o PSdeG
ten unha orientación socialdemócrata que non ten o BNG. Isto non impide a colaboración
despois das eleccións, pero non
debe haber unha proposta monolítica que, por outra banda,
pode espantar a cidadáns que
non se verían reflectidos nun
proxecto máis integrado.
Por último, como interpreta a
posición da patronal eólica sobre a nova política enerxética e a
reprimenda do presidente da
Real Academia, X.R. Barreiro,
sobre a polémica do idioma?
O presidente da Real Academia
constatou que por primeira vez
hai un ensaio para usar a lingua
como elemento de división para obter réditos electorais en
sectores que poden ser decisivos. Compartimos a observación do presidente da Academia. Con respecto ao plano eólico, non coñezo os motivos de
fondo que levaron a actuar así a
Feixóo, pero a supresión do decreto paralizou o deseño de Galiza como gran potencia eólica.
Tiña outras alternativas.G

desgraza de José Luis
Rodríguez Zapatero é
que leva cinco anos e medio gobernando coa axenda política do Partido Popular na caluga. Salvo o primeiro golpe da retirada da
guerra de Irak, non foron
demasiadas as ocasións
nas que o presidente foi
quen de marcar a iniciativa.
Até Pasqual Maragall, unhas das referencias do socialismo ibérico, e piar no
que se apoiou Zapatero para chegar ao poder, acabou
defenestrado, como o propio líder catalán conta nas
súas memorias.
Hoxe dentro do partido
socialista –e a maiores da
confrontación co grupo
Prisa– medran as voces críticas contra as alianzas parlamentarias escollidas polo
Presidente que son consideradas moi radicais por
este sector. Non obstante, é
tamén dubidoso que iniciar o curso político con
propostas de pactos a Raxoi, en temas tan sensíbeis
como educación e enerxía,
vaia servir para mellorar os
resultados do PSOE nas enquisas. As posturas conciliadoras coa dereita en Navarra, e máis tarde no País
Vasco, veñen marcando
unha significativa liña de
renuncias á España plural
anunciada nun principio.
As sondaxes demoscópicas indican que, concesión tras concesión, o
PSOE retrocede. Someterse á axenda do PP non o
salva, igual que non salvou
a Touriño. Máis ben ocorre
o contrario: Raxoi sostense
e sobe.
A única contrapartida é
o caso Gürtel e estalle servindo de pouco, porque o
electorado que máis pode
cambiar de opinión non
percibe nos socialistas un
verdadeiro programa propio, nin ideas, nin alternativas, fronte ás que destilan
con contundencia os seus
adversarios.G
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Charina Giráldez

ASEMANA

Traballos na canle do Sil.

anunciou a presentación dunha iniciativa do BNG no Parlamento para esixiren a posta en
marcha dunha rede destas características antes do inicio do
2010. Ademais, criticou que a
Consellaría de Traballo e Benestar desestimara a iniciativa
por considerar que non era “un
obxectivo necesario” dentro
das políticas do departamento.
Como resposta, a Xunta esgrimiu un informe negativo da
asesoría xurídica con supostas
“infraccións non subsanábeis”.G

BOCIXA

DENUNCIA ADEGA

CÉSAR ANTONIO MOLINA
DEIXA O CONGRESO

‘IBERDROLA E FENOSA TENTAN
FURAR A RIBEIRA SACRA’

PEPE FERRÍN / AGN

A Asociación para a Defensa
Ecolóxica de Galicia, Adega,
acusa a Iberdrola e Fenosa de
pretender “furar a Ribeira Sacra
con centrais soterradas e construír nos montes enormes lagoas artificiais para lle dar saída ao
seu produto”, coa escusa de
“garantir o subministro” ou “almacenar excesos da eólica”.
O colectivo denuncia que
estas empresas bombean auga
pola noite, momento no que o
prezo e a demanda da enerxía é
menor, para turbinala polo día
e colocala no mercado cando a
demanda e os prezos soben.
Adega considera que “especulan coa electricidade a costa das
subvencións públicas e do noso patrimonio natural”.
En Galiza, segundo publica
na súa páxina web, Iberdrola
desenvolve tres proxectos hidroeléctricos que sumarán unha potencia de case 1000 MW e
que figuran entre os principais
desenvolvementos hidroeléctricos do Grupo para os vindeiros
anos. A compañía asegura estar
a estudar “todas as alternativas
viábeis” para facelas compatíbeis co coidado da natureza e
subliña que permitirán o investimento en enerxía eólica.
Pola súa banda, Adega considera “escandaloso que este
especulativo negocio se pretenda disfrazar como a alternativa
necesaria ou a consecuencia directa do medre das renovábeis”. Os ecoloxistas sosteñen
que malia non ter un subministro continuo, “as flutuacións da
eólica non adoitan coincidir cos
momentos de alta e baixa demanda. E de coincidir excesos
na rede, expórtanse preferentemente a Portugal e Marrocos e
moi rara vez se desconectan
instalacións para manter a estabilidade do sistema”.G

O ALCALDE DE NEGREIRA
RENUNCIA AO CARGO

César Antonio Molina en Santiago,
na súa etapa de ministro de Cultura.

A XUNTA ALEGA
‘PROBLEMAS XURÍDICOS’

BENESTAR SUPRIME A REDE
DE CANGUROS
A deputada do BNG Ana Pontón denunciou a supresión do
concurso público para adxudicar a prestación dun servizo de
atención domiciliaria a menores de 12 anos que puxera en
marcha o Goberno anterior.
Tratábase dun proxecto piloto
en catro áreas, que abranguía
39 concellos, cun orzamento de
534.800 euros e que tiña como
obxectivo primordial conciliar a
vida laboral e familiar.
A viceportavoz do Grupo
parlamentario nacionalista

O rexedor do municipio de Negreira, o socialista Xoán García
Fuentes, presentou a súa renuncia ao cargo por 'motivos
persoais'. Antes do 16 de setembro, celebrarase un pleno para
elixir o novo alcalde, similar ao
de investidura, no que cada grupo proporá o seu candidato.
Tras a votación, o substituto
asumirá oficialmente o mando.
O seu compañeiro de partido, o ex ministro de Cultura César Antonio Molina, tamén
abandona as súas responsabilidades públicas, neste caso no
Congreso. O deputado pola Coruña xa comunicou oficialmente a súa decisión coa intención
de incorporarse á Universidade
Carlos III.
A súa dimisión pon o senador por designación autonómica Xavier Carro como seguinte
na lista para optar ao posto, tras
o que sería necesaria a elección
dun novo membro na Cámara
alta en representación de Galiza. Outra das posibilidades é
que ocupe o escano Esther
Couto, que vai a continuación.G

O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, na
presentación da campaña a prol da 'gratuidade universal'.
PEPE FERRÍN / AGN

CONSIDERA QUE
CUSTARÁ UN 25% MÁIS

O PSDEG CONTRA A AXUDA
‘SOLIDARIA’ PARA LIBROS
Os socialistas galegos puxeron en marcha unha campaña para defender a “gratuidade universal” dos libros de
texto aprobada polo bipartito. Deste xeito, o PSdeG quere denunciar o novo sistema
que calcula “será un 25%
máis caro”.
A campaña levarase a cabo en todas as comarcas durante o primeiro trimestre.
Co coñecemento de que
“existen plataformas” que
reivindican o modelo anterior, os socialistas “alimenta-

zación” da Consellaría, polos
catro recursos que ten presentado o sindicato contra medidas da Xunta en materia educativa: ás subvencións a catro
centros concertados que segregan alumnado por razón de sexo; o currículo escolar de Infantil; a “enquisa-trampa” sobre o
uso do galego nas escolas; e a
circular “ilegal” enviada ás Es-

rán esa conciencia social”
para conseguir que se revogue a chamada “gratuidade
solidaria” do PP que consideran “retrógrada”.
O PSdeG complementa a
campaña coa presentación
no Parlamento dunha proposición non de lei para
conseguir que se volva ao libros de balde para todos.
"Os socialistas non permitiremos este ataque a un dereito consolidado", subliñou a voceira do partido,
Mar Barcón, tras censurar
que “un dereito encamiñado cara á igualdade de
oportunidades se converte
en algo parecido á beneficencia”.G

colas Oficiais de Idiomas que
estabelece instrucións sobre
admisión e horario de profesorado “que empeora as súas
condicións laborais”.
Ademais, anunciou a convocatoria dun paro no caso de
que a Consellaría de Educación
e Ordenación Universitaria
continúe coa súa “persistente
persecución” contra o galego.G

CON CATRO RECURSOS
PRESENTADOS E UNHA FOLGA

A CIG-ENSINO VATICINA
‘UN CURSO CONFLITIVO’
O secretario xeral da CIG-Ensino vaticinou un curso escolar
“máis intenso que os anteriores”, marcado por unha “conflitividade” que se podería prolongar durante todo o ano. Anxo Louzao lembrou que “por
primeira vez se inicia o curso
cunha folga”, en relación á convocada polas Escolas Oficiais
de Idiomas.
Do mesmo xeito, destacou
que o inicio das clases estará
caracterizado pola “xudiciali-

O secretario xeral da CIG-Ensino, Anxo Louzao, en rolda de prensa.
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A política lingüística non logra consenso
A Real Academia
Galega acusa
á Xunta
de crispar
a sociedade
X.C.

Foi en Celanova, durante o acto de entrega, o 6 de setembro,
do Premio Casa dos Poetas, un
certame ligado á memoria de
Curros Enríquez, símbolo
principal da poesía civil e a rebeldía, cando o presidente da
Academia galega, o historiador
Xosé Ramón Barreiro, saiuse
do protocolo de agradecemento institucional para censurar
en público o presidente da
Xunta, Alberte Núñez Feixóo,
pola súa política lingüística.
Barreiro chamou a atención
sobre a crispación social que estaría inducida polas decisións
gubernamentais, “a institución
que presido non pode gardar silencio nin mirar a outra parte
cando se toman decisións e se
fan decretos que afectan ao futuro do galego de costas á RAG,
que por norma é responsábel do
coidado da lingua”. Barreiro recoñecía nas súas palabras que
non é quen “de dicirlle ao poder
político o que ten que facer”, pero en calidade de representante
dunha institución que ten responsabilidades sobre o idioma
estaba obrigado “a lembrar que
os poderes públicos non deben
crear problemas” en materia
idiomática. Barreiro instou a un

Barreiro, xunto ao presidente da Xunta e o alcalde de Celanova, no acto de entrega do premio.

auditorio no que estaba o conselleiro de educación, Xesús
Vázquez, “a seguir sendo rebeldes [en referencia a poetas celanovenses como Celso Emilio
Ferreiro ou Curros Enríquez]
para loitar pola liberdade, pola
democracia e por unha cultura
galega que sen a lingua aparece
desmembrada”. Lembrou que
políticos e intelectuais teñen a
obriga de “transmitirlles ás novas xeracións a nosa cultura, sen
minorizala nin rebaixala (...) non
creando problemas co idioma”.

FEIXÓO NON REPLICOU. Por inesperado, ou por cálculo de non
abrir unha fronte institucional
difícil de pechar, o presidente
da Xunta limitouse ás loubanzas de rigor á Academia, unha
institución que naceu na emigracion, xunto coa bandeira e
o himno galego, como símbolos de identificación nacional.
Así o lembrou nunha das intervencións previas Xosé Luis
Axeitos, actual secretario da
institución académica, que
afirmou que “o pobo que es-

A.G.N.

’’

Sonunpermanente
defensor do idioma galego.
Son académico e
identifícome
coa posición que manifesta
o presidente”
[F. Fernández del Riego]
Ex-presidente da RAG.

quece a súa lingua é un pobo
morto” lembrando a tarefa
dos fundadores e do galeguismo histórico na defensa da
nación en termos lingüísticos.
Foi precisamente un galeguista histórico, o ex presidente da Academia, Francisco Fernández del Riego, un dos numerosos apoios que recibiu
Barreiro. Del Riego reafirmouse como “permanente defensor do idioma galego. Funo
sempre e sereino até que morra. Son académico e identifícome coa posición que manifesta o presidente”.
Na mesma liña houbo pronunciamentos de diversos
académicos, entre eles o último escollido para integrarse
na institucion, o escritor Manuel Rivas que respaldou a intervención de Barreiro como
“unha declaración e un acto
de dignidade histórica. Vai espertar a moitos que están
anestesiados, porque ten habido moita manipulación e
intoxicación. Foi un dos actos
intelectuais máis comprometidos nos últimos anos, co valor engadido de que o fai quen
representa o galego”.
Socialistas e nacionalistas
recolleron positivamente o
pronunciamento de Xosé Ramón Barreiro e reclamaron un
cambio de rumo na política
lingüística da Xunta, que volveu adiar até decembro a presentación do novo decreto do
galego no ensino, que en principio pensaba anunciar a fins
deste mes.G

O PP pide máis castelán nos concellos
H.V.

O Partido Popular reclama que
os cidadáns podan recibir a documentación do concello de
Vigo en castelán, a pesar de
que é un dereito xa recoñecido
e de que nin se rexistraron
queixas nin a anterior alcaldesa, Corina Porro (PP), modificara a Ordenanza de Normalización Lingüística. Trátase
dunha campaña que esta forza
vai estender ao resto dos concellos. A primeira iniciativa,
que se traduciu nunha derrota,
tivo lugar en Vigo o sete de setembro, onde o Goberno municipal lembroulle ao edil que
formulou a proposta que o
concello cumpre a Lei 5/1997
de Administracións Locais

>>>

aprobada por Fraga, que indica que toda a documentación
municipal debe figurar en galego, como lingua propia de Galiza. A polémica na cidade non
rematou porque nun pleno futuro está previsto o debate
doutra moción da mesma autoría e en idéntico sentido na
que se pide a reforma da Ordenanza de Normalización.
O concelleiro popular vigués Ignacio López Chaves foi
quen presentou a moción no
pleno de setembro. Pretendía
modificar a práctica municipal
para que a documentación oficial estivese redactada toda ela
por partida tripla en galego,
castelán e bilingüe, de forma
que fosen os cidadáns quen eli-

xisen o idioma no que reciben
a información do concello. A
concelleira de Normalización,
Iolanda Veloso, sinalou que a
pretensión de López Chaves
era “un número de circo para
evitar que se fale dos problemas reais como a gratuidade
dos libros de texto ou os comedores escolares”.
A iniciativa de López Chaves
xa atopara críticas na xunta de
portavoces porque os partidos
do Goberno municipal, PSOE e
BNG, consideran que procuraba
xerar unha polémica estéril, por
iso lle lembraron a López Chaves
o seu silencio na cuestión mentres el foi concelleiro de Normalización Lingüística durante a pasada Corporación municipal, na

’’

Aprimeiramociónda
campaña foi derrotada en
Vigo. A anterior alcaldesa,
Corina Porro,
non modificara
a Ordenanza
de Normalización”

que Corina Porro foi alcaldesa.
Tamén lle recordaron que o PP
tivo a oportunidade de modificar a Ordenanza cando gobernou a cidade coa maioría absoluta, pero non o fixo.

Na súa defensa, López Chaves argumentou que se produciron cambios sociais que recomendan incorporar o castelán aos trámites municipais. A
concelleira Iolanda Veloso indicou que os cidadáns teñen a
facultade de demandar da Administración que se dirixa a
eles en castelán e que nunca se
rexistraron queixas. Veloso
contou unha anécdota: como
concelleira casou unha parella
en castelán pola solicitude desta última, cando ela mesma, no
seu propio casamento, pediulle ao xulgado que a cerimonia
se celebrase en galego. Só conseguiu que a xuíza lese en galego os correspondentes artigos
do Código Civil.G
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ULTRACATÓLICOS
Damián Villalaín

M

entres Xesús Vázquez
lles nega 500.000 euros
aos comedores escolares de
Vigo, non ten problemas en
agasallar con tres millóns os
colexios que fan da separación
por sexos do alumnado o seu
patético signo de distinción.
As explicacións do conselleiro
para xustificar o dispendio foron, como é norma en Vázquez III, un pequeno, confuso
e insignificante barullo.
Máis ardor na defensa da
canonxía puxo un tal señor
González, que exerce de portavoz destes redutos da carcundia escolar. González podería terse limitado a glosar
rutinariamente a suposta
bondade da medida, refuxiándose no extraterrestre argumentario co que estes subvencionados colexios opusinos xustifican as súas supercherías pedagóxicas e as súas
obsesións sociais e sexuais.
Pero foi máis alá e converteu
as súas declaracións nun canto á “liberdade” e nunha diatriba contra o que o González
entende como desfasados valores dunha “progresía” que
seica moito mal lle leva feito
ao mundo. Interesoume porque é un dos primeiros reflexos que atopo en Galicia de
“La nueva tiranía. El sentido
común frente al matrix progre”, un libro do enfurruñado
escritor ultracatólico Juan
Manuel de Prada que está a
facerse un sitio nas mesas de
noite da dereita clerical deste
país, tan ben representada na
Xunta e no grupo parlamentario do PP.
Despois de décadas de desconcerto e defeccións, o catolicismo talibán –unha das peores pestes da historia de España– reármase de fe e ideoloxía
e pasa ao ataque coa bandeira
da liberdade en ristre. Darán
que falar e haberá que saber o
que din, non vai pasar con outras cousas o que está a pasar
coa lingua.G

’’

Ocatolicismotalibán
reármase de fe e ideoloxía
e pasa ao ataque”
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TRIBUNA I Manuel Veiga.

A XERARQUÍA DA PRAZA DE TOUROS
O pasado 1 de agosto, ás sete
da tarde, houbo corrida de
touros en Pontevedra. Toureaba o coñecido destro José Tomás. Nun palco estaba o ministro de Fomento, Xosé Blanco, que foi interpelado polos
membros dunha peña que lle
pediu, ironicamente, algunha
concreción sobre o AVE. Blanco, como político experto e
populista que sabe ser, ergueuse e saudou os peñistas
con agarimo. Noutro palco
encontrábase Francisco Vázquez, ex alcalde coruñés
(cómpre precisalo porque
agora hai moitos Vázquez na
política galega). Pero a tribuna
máis importante era a que
contaba coa presenza de Fei-

’’

Caléamensaxe?
Pois que se queres mandar
en algo, hai que estar no
tendido que corresponde”

xóo, Louzán, o presidente da
deputación, e Mariano Raxoi.
O murete que os protexía, até
media cintura, tiña ben colocada unha bandeira galega. O
detalle é importante, pois
doutro modo a escena asociaríase á perfección con aquelas
outras tan frecuentes de tempos da ditadura. A bandeira

azul e branca era o único que
deixaba constancia, ante o público presente e na prensa do
día seguinte, de que estabamos nun estado autonómico e
non en 1955.
Lembrar agora este acto lúdico –lúdico para todos menos
para o touro– vén ao caso polo
poder xerárquico que nos
mostra, como sempre sucedeu
nas prazas de touros e agora
sucede tamén en certos palcos
de fútbol. Pero aquí concorren
outras circunstancias, porque
non todos os políticos mencionados se encontran xuntos. O
PSOE cañí está presente, na figura de Paco Vázquez, como
non podía ser doutra forma.
Pero o PSOE de Zapatero, hoxe

no poder central e ao mando
da oposición galega, non quere
ficar á marxe e alí se presenta
en Pontevedra, á hora sinalada, aínda que haxa que aturar
os peñistas. O espazo principal
do foro ocúpao o PP, con tres
primeiros espadas. Falta o alcalde, pero ese é do Bloque, o
que lle dá máis valor ao acto, algo así como un “vamos a defender España allí donde más
falta hace”.
Cal é a mensaxe de todo isto? Pois que se queres mandar
en algo, hai que estar no tendido que corresponde.
Outro dato: o 1 de agosto, á
mesma hora, había convocada unha protesta contra as corridas na Praza da Peregrina.G

CARTAS
FIBROMIALXIA
E FOLGA DE FAME
Para os quen non coñecen a
Eva Maria Alabou, direi que
esta é unha muller de 33 anos,
que vive en Valencia, paciente
de fibromialxia, separada e
con dous fillos, sen pensión
nin paro e incapacitada para
traballar, e que leva 24 días en
folga de fame, sen comer pero
coa certeza das súas xustas
reivindicacións, pois o Instituto Nacional da Seguridade Social acaba de denegarlle unha
incapacidade laboral. O que
pide Eva María non é só para
ela, pois o mais importante é

que esta reivindicación é común a todas as persoas que
padecen esta enfermidade. O
que máis piden é a creación
de unidades de Fibromialxia
en todos os hospitais do Estado que aínda que pareza esaxerado pode dar unha idea da
cantidade de persoas afectadas por esta enfermidade e da
importancia do como afecta
esta enfermidade na calidade
de vida das persoas que a padecen; por iso que ninguén se
estrañe da reacción destas
persoas e da forma en que se
reivindican as súas peticións.
Eva María coa súa protesta está conseguindo concienciar e

mobilizar milleiros de afectados dunha enfermidade horrorosa e difícil de convivir
con ela. A última protesta,
despois do inicio da folga de
fame, foi unha quedada, comezo deste movemento de
apoio masivo ás persoas con
esta enfermidade.
Eva está recibindo o apoio
de asociacións de afectados de
España, así como dos EE UU e
México.
Isto é o comezo e que a cantidade de asociacións de todo o
mundo que están pendentes
do inicio deste movemento
reivindicativo vai en aumento.
Os motivos que estas persoas

teñen son tan fortes que isto tería que acontecer algún día ou
outro pois o que di cada persoa
afectada é un calco que serviría
para todas. Bastante doloroso é
case non poder vivir como para que encima non se lles faga
caso. Todos e todas tiñan outros plans para a súa vida pero
a enfermidade truncounos.
Pode que algunha xente non o
entenda, pero cando o sistema
te mete nunha encrucillada e
xa non tes nada que perder, este tipo de posicións tan decididas e extremas acontecen, así
que ninguén se estrañe.G
Uxío García
(Ourense)
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Manuel Suárez, presidente do Partido Galeguista

‘Podemos recoller votos do PP e do BNG’
Xan Carballa

Endocrinólogo de profesión,
Manuel Suárez (Santiago, 1955)
é o presidente do Partido Galeguista, formación de timbre histórico que vive nos últimos meses diversas convulsións internas. Recoñecendo a mala situación, o dirixente galeguista, que
milita na formación desde os
anos 70, coida que ten un espazo político que se nutra de descontentos no PP e no BNG.
Viven nestes meses un constante conflito de lexitimidades,
mesmo cun congreso convocado para o día 11 en Redondela
que a dirección desautoriza.
A convocatoria só pode ter a
consideración dunha reunión
de compañeiros pero non poden chamarlle congreso porque
carecen da autorización do noso máximo órgano de dirección,
o Consello Galeguista, que acordou suspender á comisión organizadora dese encontro. Só hai
unha expulsión no PG –a de Alexandre Bastos por unha sentenza de vexacións que supón unha
aplicación automática dos estatutos– e catro suspensións cautelares pendentes da decisión
da Comisión de Garantías: Manoel Soto, Antonio Varela, Alfredo Bea e Víctor Otero.
Os resultados electorais do seu
partido en municipais e autonómicas e estas diatribas internas
non amosan un futuro claro.
Deleguei as miñas responsabilidades a fins de 2008. Presentarámonos ás municipais, obtendo
algúns concelleiros e 19.000 votos. Cando regreso á presidencia
atópome cun PG que se presenta ás autonómicas dunha maneira pouco clara, nunha coalición que non aprobou o Consello Galeguista e que tentamos
aclarar agora coa Xunta Electoral de Galicia. Acadamos 890 votos. Así tecnicamente estaríamos liquidados. Pero nese período o PG estivo practicamente
secuestrado por persoas como
as antes citadas e non hai nin actas dese tempo. Todo o mérito
meu ten sido, nesa situación,
darlle voz á militancia e aos órganos competentes do partido.
E detectamos que a xente está
animada a traballar e empezamos a facer candidaturas para
as municipais de 2011.
Daquela queren relanzar o PG,
que campo baleiro aspira a cubrir o seu partido?
Aínda que a nosa presenza institucional sexa mínima, iso debe

PACO VILABARROS

’’

NoPSdeGogaleguismoestá
varrido e hoxe son a forza
máis estatalista de Galicia”

’’

AdirecciónactualdoPPé
agresiva co idioma e reflexa
o que os galeguistas
definían como autoodio”

ser conxuntural. Galicia é unha
nación e precisa un recoñecemento desa realidade nacional.
Ten que haber un partido que
faga esa oferta a toda a sociedade, desde os empresarios aos
traballadores. Na miña perspectiva non debe cinxirse a unha
parte do abano ideolóxico, e iso
diferéncianos do BNG. En Cataluña e Euskadi PNV e CiU conségueno. Nos anos 30 o PG era
capaz de unir a xentes da dereita
como Vicente Risco e marxistas
como Suárez Picallo.
Pero pasaron setenta anos, e
hoxe tanto PP como PSdeG
reclámanse galeguistas e o
BNG nacionalista. Como

pensa distinguir a súa oferta?
Dunha banda hai un electorado
que hoxe se abstén e moitos votantes que escollen entre esas
forzas como mal menor. Iso
percíboo en moitos votantes do
PP que se apuntarían a unha
forza como a nosa se conseguimos que eclosione. En Ourense
ten habido amagos nesa dirección. No BNG as tensións, nas
que por elegancia non debo entrar, tamén fai que haxa votantes
que non están cómodos. Se
conseguimos facer unha oferta
seria temos capacidade para recoller eses votantes.
Non di nada dos socialistas.
Dentro do PSdeG os tempos de
Ceferino Díaz ou Piñeiro e unha
forte sensibilidade galeguista
pasaron. Nesa forza está varrido
o galeguismo e hoxe son a forza
máis estatalista. Gustaríame que
tivesen a forza e independencia
dos seus colegas cataláns.
O PP chegou á xunta cabalgando
elementos agresivos coa identidade do país, particularmente a
lingua. Acredita que esa sensibilidade interna no PP de Galicia
non quedou xa derrotada?
Desgraciadamente o sector
máis identificado coa nación galega non manda no PP galego.
Diríxeo un grupo que ten a desfachatez de definirse como galeguista, que para eles é unha sim-

ple pancarta que vende. Emoción galega non lla nego pero ser
politicamente galeguistas non
son. A actitude coa lingua do PP
déixame pampo. A nosa actitude co galego debe ser exemplarizante, e dígoo tamén como médico que fala galego na súa consulta e son consciente da miña
responsabilidade. A dirección
actual do PP é agresiva co idioma e a identidade galega e reflexa o que os galeguistas de sempre definían como autoodio.
Daquela como vai medrar o PG?
Partido Galeguista, Coalición
Galega e BNG son as únicas tres
forzas, galeguistas e nacionalistas que na historia do país conseguiron elevar a representación política de Galicia. Coalición Galega vén de dirixirse a
nós para propornos conversas
co fin de aumentar a representación de Galicia. ? un elemento
esperanzador.
Con sentenza sobre o Estatut de
Cataluña ás portas o cambio de
estatuto galego será o eixo do
debate político?
O PG presentou no parlamento
unha proposta de reforma íntegra do Estatuto, elaborada por
Xabier González e Manoel Soto.
A única xunto coa do BNG. Era
unha proposta moi soberanista.
Resulta vergoñento que non se
formule a cuestión de reforma
porque estamos quedando fóra
da historia. Temos que reformular as nosas relacións co Estado
porque Galicia é unha nación, e
para definirnos como tal non
precisamos a benzón da Constitución española, que é un elemento de consenso e que probabelmente terá que reformarse. A reforma do Estatuto ten que
modificar as nosas relacións co
Estado e ten que facerse co acordo de todas as forzas galegas,
porque defendemos o elemento
central da vida política galega.
É viábel o consenso partindo do
carácter nacional de Galicia?
Velaí se poderá ver a capacidade
de pacto e negociación da política. Temos que ter obxectivos e
modelo de país, pero ademais
capacidade de acordo e de debate. Non se conseguirán os
máximos que propomos os galeguistas pero tampouco o futuro estatuto pode ser a dependencia absoluta que pretende
Núñez Feixóo. No PP hai moita
máis xente que se identifica con
Galicia como nación que da que
pode admitir a actual dirección
do partido.G

’’

A NEOLINGUA
DE FEIXÓO
Carlos Aymerich

N

a súa distopía 1984, Georges Orwell falou de "neolingua" para se referir á manipulación da linguaxe que, paralela á
manipulación das consciencias,
realizaba o rexime ditatorial en
que a novela se desenvolve. Deste xeito, o Ministerio do Amor
era o departamento encargado
de castigar e torturar. O da Paz, o
encargado da guerra. O da
Abundancia, responsábel por
manter os súbditos no limiar da
subsistencia. E ao da Verdade
encomendábaselle a manipulación das fontes documentais para construír desde elas unha historia oficial favorábel aos intereses do Estado.
Semella que Núñez Feixóo e
os seus conselleiros son alumnos avantaxados do Grande Irmán orweliano. Que outra cousa
senón neolingua, na súa expresión máis pura, é denominar
"gratuidade solidaria" a eliminación da gratuidade dos libros de
texto? Ou "bilingüismo cordial"
o plano que visa a eliminación
da lingua galega? Ou "austeridade" o recorte das prestacións públicas? Ou, en fin, "blindaxe do
gasto social" o programa de desmantelamento da rede pública
de servizos sociais e a privatización dos servizos sanitarios?
Lembremos que Winston
Smith, o anti-heroe de 1984,
acabou aceptando como única
verdade a que predica o partido,
tamén único. “Dous máis dous
son cinco” admitiu finalmente.
Ben é certo que el foi encerrado
e torturado, posibilidades das
que, polo de agora, aínda non
dispoñen Feixóo e os seus. Por
en canto limítanse a amparar a
barbarie franquista, negando a
súa condena e opoñéndose á retirada de honras e rúas aos vitimarios. Así que nós non temos
excusa: Sacudámonos o po da
neolingua de Feixóo e enfrontemos, con toda a nosa forza, os
seus designios destrutivos!G

’’

SemellaqueFeixóoeos
seus conselleiros
son alumnos
avantaxados
do Grande Irmán
orweliano”
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NOVA SELVA
Xavier López Rodríguez

A

necesidade de comunicación que senten os rapaces e, sobre todo, os adolescentes, é sen dúbida a que os anima a buscar na internet ou nas
redes sociais o substitutivo ou o
complemento do que non atopan ou lles escasea nos círculos
próximos. Seica é máis doado
sentirse protagonista, case imposible sentirse ignorado diante do ordenador. Con todo, esa
canle a tantas posibilidades está a mostrar cada día novos riscos. Esa fonte tan xenerosa en
información e posibilidades de
comunicación ou de lecer pode converternos en vítimas,
cómplices ou colaboradores en
delitos. De aí as iniciativas a
prol de limitar ou controlar o
acceso ou o uso desas redes sen
as que moitos mozos se sentirían hoxe tan orfos coma todos
nós se, de súpeto, nos suprimisen o correo electrónico e a internet como a grande e áxil enciclopedia sempre aberta. Polo
xeral, nin os pais nin os educadores estamos preparados para guiar os máis novos por esa
nova selva onde pode estar o
mellor e o peor. Non servimos
para dar exemplo, para explicar como andar con sentido
común nese universo en fervura. Non sabemos dar as claves
para actuar cunha prevención
razoable, para que os mozos
non atopen os seus futuros hipotecados por pretéritos erros.
Temo que tampouco estamos
formados para procurar que as
enormes posibilidades que
achega a internet sirvan para
favorecer a liberdade de expresión e non para fomentar a
proliferación de amigos de tirar
a pedra e esconder a man, amparados pola ilusión de impunidade. Non sería doado dicir
se hai máis almacéns de insultos anónimos ou máis mostrarios de intimidades, nesta selva
onde é moi doado entrar e moi
difícil saír sen deixar rastro ou
sen secuelas. Toca facer camiño andando. E lamber as feridas, se as hai.G

’’

Non servimos para explicar
como andar
con sentido
común nese
universo
en fervura”
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A Xunta só informará
dos incendios máis graves
Retorna a política
informativa
de Fraga
sobre os lumes
H. Vixande

O Goberno da Xunta vén de rescatar a política informativa sobre os incendios forestais e decidiu dar conta só dos máis graves, como acontecía na etapa
de Fraga, cando ocultar o problema implicou dificultar que a
sociedade tomase consciencia
da necesidade de resolvelo.
Este ano, como os dous anteriores, a climatoloxía facilitou
o control dos incendios forestais e o seu número reduciuse
de forma significativa. Con todo, a Administración decidiu
introducir algúns cambios e a
partir de agora desaparece a
práctica que inaugurara o goberno bipartito de informar de
todos os lumes con transparencia a través dunha páxina de renovación diaria. Tamén se recupera a metodoloxía de Fraga
de considerar conato de incendio un lume que afecta a menos
dunha hectárea de monte raso
e media de arborado.
A Consellaría de Medio Rural
emprega un informe da organización ecoloxista Greenpeace
para xustificar a súa nova política informativa. O traballo, titulado “El futuro en llamas”, estima que un incendio grande é o
que se estende ao longo de 500
hectáreas. A partir de aí, a Xunta
sinala que un de 52 hectáreas
como o rexistrado en Navia de
Suarna os primeiros días de setembro, non é un lume “de
grandes nin medianas dimensións”, co que xustifica que só se
informe cando supere as 20
hectáreas. De todos os xeitos, a
maioría dos incendios na Galiza
son inferiores ás 20 hectáreas,
por iso a partir de agora poucos
lumes chegarán ao coñecemento da opinión pública.
A decisión de recortar a información dos incendios non
se xustificara oficialmente nos
tempos de Fraga, mais nalgún
momento chegara a suxerirse
que se trataba de non animar
os pirómanos. Con todo, ocultar o problema á sociedade dificultou a toma de consciencia

Helicóptero do Servizo de Extinción de Incendios.

’’

MedioRuralsóinformará
de forma automática dos
incendios forestais de máis
de 20 hectáreas, rematando
cunha política de dar conta
de todos os lumes”

’’

Taménserecupera
a metodoloxía de Fraga
de considerar conato
un lume que afecta a menos
dunha hectárea de monte
raso ou media de arborado”

’’

Amaioríadosincendios
son inferiores ás 20
hectáreas, por iso a partir
de agora poucos lumes
chegarán ao coñecemento
da opinión pública”

sobre o mesmo e levou a considerar que os recursos económicos para dotar as brigadas
de extinción tiña unha razón

política: tecer unha rede clientelar no rural.
As sospeitas sobre as verdadeiras intencións de Fraga
acentuáronse coas prácticas estatísticas do Goberno para ocultar a dimensión do problema.
Considerar que se trata dun lume cando supera a hectárea de
monte raso implicaba deixar fóra do cómputo moitos incendios. Ademais, nos 16 anos de
Fraga, os servizos de loita contra
o lume asimilaban foco con lume, de forma que se un incendio tiña varios focos, pasaban a
ser varios lumes, pero como a
súa dimensión era reducida,
desvirtuaban a súa importancia
ao quedar en varios conatos.

PREVENCIÓN. A actual Consellaría de Medio Rural tamén distingue entre conato e incendio
–algo que acontece noutras
partes do Estado–, mais non
recorreu aos métodos de Fraga
no relativo aos focos. Así, a estimación do queimado coincide

Arquivo A.N.T.

coa que realiza o Servizo de
Protección da Natureza da
Garda Civil. Deste xeito, evita
contradicións consciente de
que o Estado deixa nas mans
das Comunidades autónomas
a difusión da información sobre os incendios forestais.
Por outra banda, aínda que o
novo Goberno rachou co modelo de transparencia do bipartito, si mantén a política de subvencións ás comunidades de
montes para os traballos de prevención. Porén, os cambios na
Xunta atrasaron este ano a entrega dos cartos, de modo que
tamén se demoraron as podas
até finais de verán e principios
de outono. O secretario da Organización Galega de Montes
en Man Común, Claudio Quintillán, asegurou que “sería preferíbel non repartir os cartos este ano e gardalos para a primavera que vén, que é o momento
no que hai que realizar eses traballos, desa forma pode intensificarse a prevención”.G

Cuadrillas mal preparadas
Os sindicatos alertaron da
baixa preparación dos traballadores temporais das
cuadrillas de loita contra incendios. Ao comezo da campaña, este colectivo duns

4.200 empregados recibe
dúas clases de instrución en
Monforte, algo que non
abonda para que exerzan o
seu labor con seguridade e
capacidade.G
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ENPOLEIROALLEO
A DESLOCALIZACIÓN
DE EMPRESAS
A PORTUGAL E O IDIOMA
Henrique Monteagudo faise
eco en El País da deslocalización de empresas galegas que
marchan para o norte de Portugal e sinala que a lingua non parece ser a causa. “O idioma galego, atranco para o investimento estranxeiro?”, pregúntase lembrando un informe do
Club Financeiro de Vigo que
sostiña a tese de que o galego
era un factor que dificultaba a
instalación de empresas en Galiza e o desembarco de profesionais cualificados, os cales
non desexaban que os seus fillos teñan que estudar en galego. O secretario do Consello
da Cultura engade: “Baixo o titular “Vinteoito empresas auxiliares de Citröen xa se foron a
Portugal”, un xornal ofrece ampla información sobre o desvío
de investimentos cara ao país
veciño, a costa do sur de Galicia. No artigo debúllanse os factores determinantes: solo industrial barato, salarios baixos,
mellores conexións con vías de
alta capacidade... Sorpréndeme non atopar ningunha referencia ao idioma. Seica a República portuguesa non dá facilidades especiais para que os
directivos e técnicos forasteiros
que alí se instalan escolaricen
os seus fillos e fillas en linguas
distintas ao portugués. Ignoro o
que opinará de semellante
atropelo o Círculo Financeiro
de Vigo e compañía, que non
hai moito tempo puxeron o
grito no ceo pola suposta imposición do galego no ensino”.G

’’

Seconsolidanovosapoios,
o PSdeG será alternativa
ao PP por si só”
[Carlos Fernández]
Presidente da Federación Galega
de Municipios e Provincias.

’’

Anosaculturadeixou
de inspirarse no rock
para facelo no porno”
[Legs McNeil]
Autor de O outro Hollywood.

nia/Cruña/A Cruña» sería
unha molestia para os letreiros
da N-6. Penso que a política
lingüística do PP perdeu o
norte, e que se está a meter nun
envurullo que, ademais de ser
cada vez máis ridículo, resulta
tamén máis difícil de resolver.
E moito me temo que non van
servir de nada as chamadas ao
consenso cando só se fan para
recompor os disensos que primeiro se crean a pau de cego.
Por iso fai ben o alcalde Losada
ao dicir que A Coruña está preparada para cumprir a Lei e vivir sen o seu «L». E por iso permítome dicir –con permiso de
David Raposeiras, o meu alcalde– que os de Forcarei tamén estamos dispostos a vivir
sen o «y». Aínda que se a Xunta
quere seguir progresando polas brañeiras do conflito, quizá
teñamos que saír xuntos á rúa

–coruñeses e forcaricenses–
berrando «Viva o ‘’Y’’, viva o
‘’L’’, viva a torre de Babel».G

AS ESCOITAS E
ESPERANZA AGUIRRE
Reproducimos un texto de Jesús Maraña en Público que
non ten desperdicio: “Sobre as
dez da noite do pasado martes
1 de setembro, soou o móbil
de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Non o chamaba Zapatero,
porque o ministro do Interior
ten gravada unha melodía especial que só soa cando se
trata do presidente do Goberno. Era Esperanza Aguirre.
—Alfredo, quero pedirche
desculpas. De verdade que
non quería dicir iso nin mencionarte neste asunto.
Referíase a presidenta da
Comunidade de Madrid ás declaracións que pola mañá fixera en Telecinco, onde acusou directamente a Rubalcaba
de ordenar realizar escoitas telefónicas ilegais a dirixentes do
PP. Antes de aceptar as desculpas e de esixir a Aguirre que
rectificase en público, o ministro permitiuse un desafogo.
—Mira, Esperanza, tédesme xa até as pelotas. Que é
iso de que ‘escoitas, habelas

Esperanza Aguirre e Alfredo P. Rubalcaba.

hainas’. Déixate de caralladas.
Pois claro que as hai, as que autorizou o xuíz e as que fixeran o
tal Pena e compañía. As conversas publicadas estaban na
denuncia orixinal, e as gordas
gordas de verdade non se filtraron. Así que xa está ben, que levades todo o puto verán mentindo e calumniando.
—Veña, Alfredo, non te poñas así. Xa me coñeces e sabes
que non ía contra ti. Nós tamén
temos que defendernos”.G

AS NOIVAS DE RYANAIR
A inauguración da base de Ryanair no Porto –até o momento
só era un destino como Santiago– abórdaa a prensa galega
facendo lecturas localistas e ignorando que precisamente ese
localismo é o que está a permitir
á cidade do norte de Portugal
consolidarse como o principal
aeroporto do noroeste da Península. O mesmo día, o venres
4 de setembro, o xornal de Santiago El Correo Gallego sinala en
portada que “Ryanair segue interesada en Lavacolla”, mentres
o Atlántico Diario de Vigo afirma
que “Ryanair tamén pensa en
Vigo”. Tecnicamente, as dúas
afirmacións son certas ou polo
menos non faltan á verdade. O
mesmo presidente desa compañía de baixo custo, Michael
O’Leary, na súa visita ao Porto
nas súas declaracións foi condescendente coas cidades galegas respecto o seu futuro porque
nunca se sabe que pode acontecer, pero a noticia era que os irlandeses apostan por Portugal e
non pola Galiza. Non se contenta quen non quere.G

A TOPONIMIA E BABEL
Despois de que o líder do PP na
Coruña, Carlos Negreira, se
manifestase a prol de recuperar o topónimo deturpado en
castelán, desde a súa columna
en La Voz de Galicia, Xosé Luís
Barreiro fai unhas matizacións.
“Se algo ten dimensión social é
o nome, e porque o mito de Babel consiste precisamente en
perder a capacidade de determinar cada cousa mediante
unha soa palabra. Se triunfa a
idea de que cada cal se chame
como máis lle guste, os de Forcarei témolo fácil, porque un
rótulo en plan «Forcarei/Forcarey» –vaia estupidez!– sería
funcional. Pero me temo que
un rótulo que dixese «A Coruña/La Coruña/Coruña/Clu-

OS MODELOS
DAS POLÍTICAS
Mª Xosé Queizán

C

ando Concepción Arenal
adoptaba a vestimenta
masculina, para ir de oínte ás
aulas universitarias ou para
asistir ás tertulias nos cafés de
Madrid, facíao por modestia,
para non chamar a atención
nun espazo onde a presenza
das mulleres era escandalosa.
Lonxe quedaron aqueles prexuízos. As pioneiras feministas, como Emilia Pardo Bazán,
Rosalía ou Clara Campoamor,
celebrarían a presenza actual
de mulleres en ámbitos públicos, académicos e políticos.
Non é necesario hoxe vestir
como homes para estar á súa
altura. Pero tampouco me parece aceptable ese desfile ostentoso, con eses modelos rechamantes, eses taconazos e
aderezos que locen as políticas
para asistir a reunións de traballo. Porque diso se trata.
Non van a festas ou vodas. Van
ao Parlamento, a sesións plenarias, a roldas de prensa, a actos políticos, onde as sedas e
brocados resultan mesmo
horteras e inadecuadas. Non
son lugares de exhibición, son
espazos laborais. Tampouco é
oportuno que cambien de modelo cada día e en cada ocasión. Isto é propio dun consumismo extremo e un mal
exemplo para a cidadanía. Sus
señorías deberían recapacitar.
Están aí grazas a que moit@s
predecesor@s se esforzaron
para conseguir a liberdade e
igualdade, non para esaxerar
os atributos e as diferenzas sexuais. Tamén están aí para
contribuír á mellora das súas
conxéneres. Non digo que se
deban culpar, pero cómpre recoñecer que non están tendo
moito éxito neste labor. A violencia, prostitución e morte
das mulleres non deixa de incrementarse. Compaxina máis
con prendas discretas que con
ese alarde de brillo e color.G

’’

Nonmepareceaceptableese
desfile ostentoso
que locen as políticas
para asistir
a reunións
de traballo”
A tirapuxa toponímica outra vez reeditada.
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A Xunta quere recuperar
’’
as competencias sobre a fusión das caixas VERBAS,
MULLERES

E TRABALLO

PP e BNG opóñense
a unha medida que
reduce a autonomía
galega, mentres
o PSOE apoia o FROB

María Reimóndez

‘A

Xurxo González

O 7 de setembro a nova Xunta
comezaba a delimitar a súa estratexia sobre Caixanova e Caixa
Galicia. Alfonso Rueda conselleiro de Presidencia, e Marta
Fernández, conselleira de Facenda, anunciaron que lle solicitarán ao goberno central unha
comisión bilateral para negociar
o Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB). Antes
das vacacións, os conservadores
anunciaran a intención de interpoñer un recurso de inconstitucionalidade contra esta norma
estatal por considerar que invade competencias recollidas
no Estatuto de Galicia.

Os conselleiros de Presidencia, Afonso Rueda,e de Facenda, Marta Fernández Currás.

’’

Oprazopararecurrir ante
o Constitucional remata
o día 27, pero Rueda avoga
por arranxalo
nunha comisión bilateral”

Agora a Xunta non retira
esta ameaza, pero avoga por
“intentar arranxar as discrepancias entre ambas Administracións de forma pacífica
e evitar recorrer ao Constitucional”. Con todo, o prazo
para iniciar o procedemento

XOÁN CRESPO / A.G.N.

xudicial remata o 27 de setembro, polo que os tempos
están moi apurados. O principal motivo de disputa é que o
FROB elimina a autorización
obrigatoria por parte da
Xunta para disolver ou fusionar Caixanova e Caixa Galicia,
que aparece no Estatuto de
Autonomía.

O BNG APOIA Á XUNTA. Carlos Aymerich, portavoz do grupo
parlamentario do BNG,
apoiou a postura do PP, pero
urxíu a que o goberno galego
fose máis alá e “presentase xa
o recurso de inconstitucionalidade, porque os prazos corren
e é preciso defender as competencias de Galiza”. O BNG leva
reclamando que se inicie este
proceso desde o mes de xullo,
poucos días despois de que se
aprobase o FROB. Con todo, o
dirixente nacionalista afirmou
que con este paso Alberte Núñez Feixóo, presidente da
Xunta, non se pronunciou sobre se autorizaría unha fusión
das caixas galegas con outras
foráneas, “e ten que facelo
canto antes”.
O PSdeG A FAVOR DO FROB. Os socialistas defenderon o decreto
do goberno central. Manuel
Vázquez argumentou que a
inxerencia nas competencias
das comunidades autónomas
xustifícase pola “emerxencia e
excepcionalidade da norma”,
que ademais amplía a garantía
dos cidadáns sobre os seus depósitos. Así e todo, o líder dos
socialistas galegos insistiu en
que “a Xunta non debe permitir fusións que non estean lideradas por caixas galegas”.G

s mulleres non son quen
de manexar a técnica”.
“Se unha muller se nega a pasar o ferro ou a limpar, a relación vai ao garete”. “Igual ca un
coche, a muller precisa suspensión, uns tacóns de menos
de sete centímetros fan que
perda a figura”. Estas son algunhas das afirmacións vertidas polo señor Kiese, xerente
de vendas de Audi en Finalndia
á revista Anna. Se vinculamos
as súas afirmacións ao seu
cargo veremos que hai pouca
sorpresa. Nos contornos laborais masculinizados é habitual
este tipo de mentalidade. Hai
uns anos escoitei nun congreso
un “gurú” das finanzas dicir
que atraer investimento estranxeiro era como levar unha
muller á cama e a “metáfora”
continuaba durante media
hora. As poucas mulleres que
había na sala ficamos pálidas. A
integración das mulleres no
contorno laboral obriga non só
a poñer baños mixtos senón
sobre todo a cambiar este tipo
de mentalidades e a facer inaceptable a expresión de tales
ideas publicamente. Despois
aínda hai quen pregunta por
que non hai máis mulleres en
certos sectores. As palabras de
Kiese explican as ideas dominantes en moitos deles: os empresarios non contratan mulleres porque teñen moitas destas
cousas na cabeza e denigrarnos no traballo non ten consecuencias, máis ben está ben
visto. Por fortuna, en Finlandia
non, pois o señor Kiese tivo
que dimitir por decisión de
Audi. Mira ti, por unhas palabriñas. Agora quédanlle os foros de machitos na rede para
consolarse e buscar apoio, eses
que se senten agredidos pola
idea de que ser muller non significa ter eivas, estar para servir
ou ser un cacho de carne.G

’’

Despoisaíndahaiquen
pregunta por que
non hai
máis mulleres
en certos sectores”
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’’

ESTE 11
DE SETEMBRO
Jordi Porta
Presidente de L’Òmnium Cultural

A

comemoración do 11 de
setembro destes últimos
anos caracterizouse por combinar os aspectos festivos cos reivindicativos. Os segundos teñen
un papel máis importante na festa nacional deste ano. O incumprimento do Estatut por parte do
goberno español, as dificultades
por mellorar o financiamento, a
anunciada sentenza do Constitucional... son sobrados motivos
para lembrar e reclamar que somos unha nación e queremos
decidir o noso futuro.
Desde L’Òmnium queremos
facer memoria da nosa traxectoria. Somos unha entidade cultural mais sempre tomamos postura sobre a situación política e
institucional porque inflúe sobre
a nosa cultura e lingua.
Como xa repetimos outras
veces, Òmnium deulle amparo
público ao Estatut aprobado polo parlamento de Catalunya o 30
de setembro do 2005 porque tiña o apoio do 89% da nosa representación parlamentaria.
Posteriormente, a desunión
entre as forzas políticas catalás e
as rebaixas impostas polo Congreso dos Deputados remataron
un texto que foi aprobado polo
Parlament e tamén polo pobo
de Catalunya en referendo.
Òmnium fixo unha consulta
interna nese referendo do 2006.
O 44,61% dos socios estaba a favor do si e o 38,98% do non. O
28% non se quixo definir e o resto votou en branco. Con estes resultados, como entidade non
podiamos recomendar un comportamento concreto. O feito foi
que o Estatut se aprobou polo
Parlament e pola cidadanía.
A manifestación anunciada
contra a sentenza do Constitucional non é para defender o Estatut senón para defender o respecto á vontade popular libremente expresada. É unha reivindicación democrática.G

’’

A manifestación
anunciada é para defender
a vontade popular
libremente expresada”

Mariano Raxoie Javier Arenasen Málaga.

Cal é o programa económico do PP ?
Os populares inician o curso definindo
como ‘fracaso’ a actual política económica
do goberno, en especial as súas medidas
para parados e pensionistas. Que alternativa
se desprende do seu discurso?

César Lorenzo Gil

Ao PP non lle gusta nin a paga
especial de 420 euros para os
parados que consumiron o subsidio nin a anunciada suba para
o 2010 das pensións máis baixas
nin o aumento da presión fiscal
para o capital nun 2%. Mais o
disgusto responde unicamente

á pugna política e ningún dirixente do partido se atreve a contrariar os principios que alentan
cada unha das medidas.
O PP parece non ter claro un
programa de política económica para este momento de incerteza e prefire usar unha estratexia que xa lle deu re- >>>

A suba de impostos marcará a axenda do outono
César Lorenzo Gil

Neste outono, o tema económico
estrela para os populares será a suba de impostos. Até o momento, o
goberno central anunciou que unicamente tocará os rendementos
do capital, que teñen unha retención unitaria do 18% e que pasarán
a tela do 20%. É dicir, unha parella
que abra un depósito para 30.000
euros a un ano cun 3% de xuro percibirá como gaño bruto 900 euros.
Co sistema actual, pagaralle á Facenda 162 euros; coa reforma, 180,
18 euros máis.
Mais o equipo de Mariano Raxoi
considera que este será o primeiro
paso nunha escalada de aumento
da presión fiscal cuxos próximos

destinatarios serán “aqueles que
xeran benestar, riqueza e emprego”,
habitual definición que se entremestura coa de “clases medias”.
O movemento popularé simple:
mobilizar unha parte do electorado
menos politizado e polo tanto máis
móbil na decisión do voto fronte a
unha hipotética ameaza sobre o
seu benestar. O PP iniciou unha
campaña publicitaria cuxo lema é
“Ti non tes por que pagar os erros
de Zapatero”, e que terá o seu colofón na xuntanza convocada en Dos
Hermanas (Andalucía) para o 27 de
setembro e que o propio presidente do PP andaluz, Javier Arenas, cualificou de “marcha pacífica en contra da suba de impostos”.

O tema é electoralmente saboroso pero o propio Raxoi sabe que
ten que manexalo con moita man
esquerda. Unha parte da dereita
está a aproveitar a crise económica
e a falta de diñeiro público para poñer en cuestión a saúde do Estado
de benestar. Óuvense acotío nas
emisoras conservadoras demandas de que se introduza o copagamento na sanidade ou velados
anuncios de eliminar os gastos que
dependen da Lei de Dependencia,
por exemplo.
Se a mensaxe socialista para
xustificar a suba impositiva é de solidariedade cos que menos teñen
nun momento duro (especialmente os parados e os pensionistas),

porase Raxoi da outra banda?

O LAMENTO DOS EMPRENDEDORES.
Para fuxir da cilada, Raxoi clama día
tras día polas vantaxes da redución
de impostos, sobre todo para os emprendedores. Pero os emprendedores, que en España se chaman autónomos, son tamén vítimas da crise e
agora mesmo non dirixen a súa principal queixa contra a Facenda senón
contra a banca, que literalmente afoga a súa actividade. Non encontrou
o PP un xeito concreto para lles ofrecer aos pequenos e medianos empresarios unha saída aos seus problemas de financiamento e de localización de mercados.
Si, en cambio, propuxeron os po-
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Un mozo irá ao cárcere por izar unha bandeira republicana. Un mozo
catalán, Jaume d'Urgell está disposto a ingresar en prisión durante 105 días
por negarse a pagar unha multa de 4.000 euros. A sanción foille imposta
por un Xulgado de Madrid por un delito de inxurias tras escalar pola fachada dos Xulgados do Contencioso Administrativo da capital de España o 14
de maio de 2006, durante unha manifestación na que pedían vivenda digna, para substituír a actual bandeira do Estado por unha republicana.G

AS MEDIDAS CONTRA A CRISE

’’

O PP non explica como
lograr que o fluxo de
crédito volva ao sistema
empresarial nin que os
desocupados volvan ter
traballo unha vez esgotado
o filón da construción ”

’’

A dereita europea
até agora tomou medidas
moi semellantes
ás do PSOE”

PP ?
>>> sultados noutrora: confeccionar unha axenda propia.
O tema estrela será a oposición a unha futura suba de impostos pero ten outras ponlas.
O PP mantén o tradicional ataque ao malgasto que ensaiou
durante a campaña electoral
galega e que lle deu bos resulta-

pularesmedidas para aliviar o stock
de vivendas. Varios dirixentes do
partido admitiron que cumpría
“comprarlles a débeda” aos promotores e converter vivendas libres en
vivendas oficiais a prezo taxado. É
dicir, o Estado asumiría a perda dos
inmobiliarios tras a baixa dos pisos.
Economistas de esquerda xa definiron esta posibilidade como un novo Plan de Rescate Bancario pero
sen ningunha xustificación. Cando
o PP replica que deste xeito se evitaría a perda de emprego no sector,
os críticos contestan que a construción non é unha industria e que a
non ser que se subvenciona non xa
a segunda senón a terceira vivenda,
non ten sentido construír nin un só

dos en marzo. Nas próximas semanas poderían aparecer convocatorias de prensa denunciando duplicación de gasto,
facturas suntuarias de membros da administración ou denuncia de presupostos elevados en propaganda. De todos os
xeitos, os propios populares son
conscientes de que este é un tema que pode acabar por rebotarlles na cabeza.
Outra tentación terá a ver
coa posíbel conxelación dos salarios dos funcionarios. Os socialistas negocian baixo corda
cos sindicatos maioritarios tomar esta medida ao tempo que
a xustifican publicamente na
baixa do IPC este ano e a situación de alarma social diante do
aumento do paro perante un
sector social que xustamente é
consciente de estar por riba da
continxencia do desemprego.
O PP non pode facer demagoxia co asunto. O último goberno que decretou non subir
os salarios dos empregados públicos foi xustamente o de José
María Aznar. É máis, tocáralle
entón a Mariano Raxoi defender as bondades da medida.
MENOS IMPOSTOS, IGUAIS SERVIZOS.
A día de hoxe, a política económica que aplicaría o PP de gobernar segue a ser un misterio.
Nos relatorios internos apenas
hai espazo para lugares comúns

metro cadrado no próximo lustro.

PACTO PP-PSOE? A pesar do ambiente de conflito permanente entre a Moncloa e o PP, unha parte do
partido de Raxoi é partidario de lle
ofrecer a Zapatero un pacto que
“non poida rexeitar” en materia
económica. Este acordo aliviaría as
dúbidas no discurso popular na
materia e devolveríalle ao líder do
centro-dereita a iniciativa parlamentaria. Os que se opoñen consideran que un óso con tanta substancia como unha crise económica non se pode deixar de rillar así
como así, sobre todo se chupada
tras chupada dá a sensación de estar máis perto do poder.G

e reflexións retóricas. “O PP sabe que hai que baixar os impostos para que se poidan ofrecer
iguais servizos”. A idea funcionara a finais do derradeiro mandato de Felipe González e primeiros dos de Aznar. Eran tempos de despegue económico e a
alianza cos axentes sociais para
engordar os fondos de pensións
e outros servizos públicos pagounas a poboación activa, que
perdeu estabilidade laboral e
poder adquisitivo, en especial
pola burbulla inmobiliaria e a
espectacular inflación que provocou a chegada do euro.

Hoxe, o PP non explica como
lograr que o fluxo de crédito volva ao sistema empresarial nin
como conseguir que os desocupados volvan ter traballo unha
vez esgotado o filón da construción. Raxoi insiste en que non
apoia o despedimento libre e
nas últimas semanas incluso
negou que chegase a aceptar
calquera abaratamento.
Se podemos recorrer a outros países nos que gobernan siglas semellantes ao PP para ver
en que consisten as políticas
económicas da dereita europea, decatámonos de que hai

poucas diferenzas co modelo
impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero. Alemaña e Francia non se poden comparar en
canto a tecido produtivo con
España pero procuraron, até o
momento, acelerar a máquina
produtiva ofrecendo alicientes
ao consumo (sobre todo axudas
directas para comprar coche) e
aumentando o endebedamento público para dinamizar a
economía. Liberais convencidos como Angela Merkel ou Nicolas Sarkozy non dubidaron
en gastar diñeiro público para
aliviar as dificultades actuais.G
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Gran Bretaña, a igualdade étnica
non mingua as diferenzas de clase

’’
A FORZA

LATEXOS

DOS TALIBÁNS
X.L. Franco Grande

O modelo de
integración cultural,
exitoso durante
décadas, non supuxo
avances significativos
na superación
das distancias sociais
entre ricos e pobres

A

Ramón Lugrís
membro do Consello Reitor do IGADI
(www.igadi.org)

Haberá uns trinta anos, tres famosos cómicos ingleses – un
alto e fachendoso, outro de
mediana estatura e ben mantido e un terceiro baixiño e comedido – postos diante do público, mantiñan un breve diálogo. O alto dicía, máis ou menos: “Eu ollo de enriba embaixo estes dous porque eu son de
clase alta”. O mediano dicía:
“eu ollo a este de embaixo arriba, mais ollo de enriba abaixo
este outro porque son de clase
media”. O baixiño ollaba os
outros dous e dicía: “eu sei o
meu lugar”.
Eran tempos en que na
Gran Bretaña se falaba de que
xa era hora de superar a loita de
clases e lle dar paso a unha sociedade máis igualitaria. Ao
longo dos anos, chegouse a ter
o convencemento de que,
efectivamente, se acadara unha sociedade aberta e, máis ou
menos, igualitaria; e que as diferenzas nesa sociedade non
eran de clase senón de raza
(consecuencia da masiva chegada de inmigrantes da vella
Commonwealth) ou de sexo.
É por iso que resulta chocante a publicación dun conxunto de ensaios baixo o título
“A quén lle importa a clase traballadora branca?”. A mensaxe
fundamental – segundo o director da publicación – é a de
que a clase volva ter importancia decisiva. “O que esta obra
nos ensina – di– é que as posibilidades que hoxe se lles ofrecen aos nenos están abrumadoramente vencelladas aos ingresos, ocupacións e nivel de
estudos dos seus pais; dito
doutro modo, á clase”.

Traballador dunha planta de reciclaxe de Londres.

’’

Amenteneoliberalve
con ledicia que médicos,
profesores ou xuristas
negros, indios ou pakistanís
entren a formar parte dos
niveis altos da clase media”

crecente inxustiza de clase (o
coeficiente GINI de desigualdade é máis favorábel agora
que cando Margaret Thatcher
chegou ao poder), senón como
función da crecente inxustiza
do “clasismo”. O que censuran
non é o feito da diferenza de
clase senón o “desprezo” con
que se trata a clase inferior.

UNHA SOCIEDADE MOI CLASISTA. UnA tese que informa a obra
enteira é a de que o triunfante
pensamento neoliberal ten,
como unha das suas características, unha crecente tolerancia da desigualdade económica xunto cunha crecente intolerancia cara á discriminación
racista, sexista ou homófoba.
Como escribe un comentarista, as universidades son un bon
exemplo: son moito menos racistas e sexistas que hai 30 ou
40 anos, mais, ao mesmo tempo, son más elitistas. A mente
neoliberal ve con ledicia que
médicos, profesores ou xuristas negros, indios ou pakistanís
entren a formar parte dos niveis altos da clase media porque – estiman os neoliberais – a
diversidade é boa para os negocios. Mais unha elite diversificada non é menos elitista pola sua diversidade e, como resposta á demanda de igualdade,
lonxe de ser un obxetivo da esquerda, é política de dereitas.
Os autores participantes no
libro entenden o rexurdimento
da clase non como función da

ha ilustración do “clasismo” é
a que presenta unha colaboradora do libro, Beverley Skeggs,
coa experiencia dunha das
persoas de clase traballadora
que compoñen o seu núcleo
de estudo. Trátase dunha moza e varios amigos seus que visitan unha boutique de chocolates na cidade de Manchester
e comentan con risas cantos
bombóns poderían comer se
tivesen cartos para mercalos,
até que unha compradora os
olla de tal xeito que lles fai entender que ela ten dereito a estar na boutique e que eles están fóra de lugar. O que Skeggs
sinala non é o feito de que algúns teñan cartos para mercar
os bombóns e outros non senón o de que aqueles – personificados na compradora–
desprecen os que non poden
mercalos.
O director da obra, Kjartan
Páll Sveinsson, afirma que as
clases traballadoras brancas sofren diversas discriminacións:
polo seu sotaque (cousa sempre importante en Inglaterra),
polo seu estilo, polos alimentos

LUKE MAC GREGOR / REUTERS

que comen ou polas roupas
que visten. Cómpre non pensar
que estamos diante dun supremacista branco do British National Party. O que se di da situación dos traballadores brancos aplícase tamén ao resto de
etnias que hai no país englobadas no concepto da “cultura da
clase traballadora”. O que
acontece é que a eliminación
da discriminación racial, sexista
ou homófoba non altera a natureza dun sistema que xera
gran número de postos de traballo non especializado, mal remunerado e precario.
A organización editora do libro, Runnymede Trust, foi creada en 1968 co propósito de
promover unha sociedade británica multiétnica e culturalmente diversa. Agora, nesta colección de ensaios, fai unha especie de autocrítica a partir da
premisa de que non abonda
con ter acadado a diversidade
étnica e cultural e de ter gañado (ou pouco menos) a batalla
contra a discriminación racial,
porque a clase divide novamente a sociedade. A igualdade racial esixe respecto polas
diferenzas raciais mais a igualdade de clase esixe a eliminación das diferenzas de clase. E,
como no caso do cómico baixiño do sketch, hai actitudes e situacións que lle marcan á “clase traballadora” o lugar que lle
corresponde na sociedade,
non só na británica senón na
de todo o chamado mundo desenvolvido.G

o menos está claro que
son os talibáns a principal
forza que se opón ao corrupto
goberno de Hamid Karzai,
que non participou na recente
mascarada electoral –un bo
fracaso para o goberno e para
as forzas internacionais–, que
domina boa parte do país, que
está sendo un factor desestabilizador do Paquistán.
A prensa estranxeira, a diferenza da española, ten prestado moita atención a diversos
informes de centros de análise
especializados que axudan a
iluminar a situación e que, en
xeral, veñen coincidir en que
os talibáns teñen unha “presenza permanente” no 72%
do territorio afgán, algo que,
por suposto, nega a OTAN.
O Consello Internacional
para a Seguridade (ICOS),
centro de análise con sede en
Bruxelas, é moi claro: “Os talibáns están en todas as partes e
están para quedar. A súa influencia e a súa presenza van
medrando; están gañando o
apoio local e son o goberno de
facto de moitos distritos e pobos do país. É unha situación
moi grave”.
Outros cren que se ben é
certo que o goberno non controla moitas áreas do país, iso
non quere dicir que o control
sexa dos talibáns, que son forzas que van e veñen, se ben
exercen influencia. Pero poucos poñen en dúbida que van
a máis e que, hoxe, están poñendo en xaque as forzas estranxeiras.
A corrupción do actual goberno e o fracaso da xestión internacional son as principais
razóns da súa forza, hoxe moi
modernizada con sitios na internet, publicacións, distribucións de cartas polas noites...
Por iso tamén se cre que existe
xa o risco de que o goberno
caia nas mans dos talibáns.G

’’

Poucosteñendúbidasde
que, hoxe, están poñendo
en xaque as forzas
estranxeiras”
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Submarinos nucleares:
seguinte paso na rivalidade rexional
A India presenta o seu
novo submarino nuclear
e evita perder influencia
fronte á China.
O Brasil quere facer
o propio tras a compra
dun a Francia

MUNDO.15.

DIPLOMACIA / EE UU-CUBA

OBAMA PERMITE MAIOR
CONTACTO ENTRE FAMILIAS
O presidente
dos EE UU,
Barack Obama,derrogou
varias normas aprobadasporGeorge Bush que
impedían o Barack Obama.
envío de remesas de diñeiro a Cuba. Tamén será máis doado viaxar á
illa desde territorio estadounidense. O goberno cubano gabou o xesto pero indicou que
hai moitas cousas para mudar
paranormalizarasituación.G
PAZ / IRLANDA DO NORTE

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

PARAMILITARES UNIONISTAS ANUNCIAN DESARME

A finais de xullo, o primeiro ministro Manmohan Singh exhibía o submarino INS Arihant,
expresando que a India non tiña ningunha intensión agresiva e non quere ameazar a ninguén. “Queremos protexer os
nosos valores e este é un momento histórico para a organización da nosa defensa". A India é un dos privilexiados países que poden presentar en sociedade os seus avances en armamento nuclear, sen erguer
grandes bochas na comunidade internacional.
Presentación do armamento nuclear e declaración de paz
que paradoxalmente coincidía
na data coa celebración da vitoria na batalla contra Paquistán durante a guerra de 1971.
Aínda que o primeiro mandatario alega que este tipo de tecnoloxías permite que a India figure na vangarda mundial dos
avances da ciencia, o nome do
submarino non deixa lugar a
dúbidas sobre as súas intencións: “ Destrutor de inimigos”.
O INS Arihant, froito dun
custoso proxecto de dous mil
millóns de euros, pode navegar
a velocidades de 15 nós en superficie e a 24 debaixo do mar,
estará en disposición, en dous
anos, de acubillar mísiles k-15
que disparan cabezas nucleares
a obxectivos situados distantes
até 700 quilómetros. Un gasto
así semella excesivo para un país que a pesar do seu importante crecemento economico das
tres últimas décadas aínda convive cun 40% de poboación que
sobrevive con ingresos inferiores a 1 euro diario, en condicións de extrema pobreza.
A India tamén goza da discreción e tolerancia para aumentar

A Asociación para a Defensa
do Ulster anunciou que iniciará o proceso de desarme
en febreiro do 2010. Este grupo paramilitar unionista era
o único que aínda non comezara a desmobilización e
o seu paso á normalidade
considérase polos participantes do proceso de paz de
Irlanda do Norte como un
paso moi longo cara ao final
de calquera tipo de violencia
no territorio. Con todo, a descuberta dun explosivo hai días e as disidencias nos bandos republicanos e unionistas preocupan os mentores
do Acordo do Venres Santo.G
Manobras militares do exército indio no Índico, en febreiro deste ano.

’’

AIndiagastouno
submarino 2.000 millóns de
euros a pesar de que o 40%
da poboación vive
con un euro ao día”

’’

NovaDelhiquere
contrarrestar a estratexia
chinesa denominada
“Colar de perlas”: varios
portos afíns no Índico”

o seu gasto militar nun 25% este
ano, sen ser considerada un perigo para a os equilibrios armamentísticos do planeta. 95 son
os tripulantes da embarcación
que levará torpedos e mísiles,
entre eles 12 balísticos.

CLUB ELITISTA. Mergulla no Índico o seu primeiro submarino
nuclear, incorpórase á elite
mundial de países con capacidade de construír este tipo
de embarcacións. Até o de
agora, tan só os Estados Unidos, Rusia, Francia, Gran Bretaña e a China estaban en posesión deste sofisticado recurso bélico. O Brasil podería ser
o seguinte, tras o acordo asinado entre Luíz Inácio Lula e
Nicolas Sarkozy no Planalto.
Amais de situarse na vangarda da tecnoloxía nuclear, a
India aséntase entre os nove
países con armamento nuclear: cinco con status de nuclearmente armados polo
Tratado de Non Proliferación
(EE UU, Gran Bretaña, Francia, China e Rusia), tres non
asinantes do TNP, pero que
recoñecen posuílo (a India,
Corea do Norte e Paquistán) e
Israel (nin asinante, nin declara telo). Coa botadura do

AMIT DAVE/REUTERS

submarino, a India afina o
control das poderosas rutas
do comercio marítimo no Índico.
Co INS Arihant, o goberno
de Nova Delhi quere, aínda
que non o confese, contrarrestar a estratexia chinesa
denominada “Colar de perlas”, que está a promover a
construción dunha cadea de
portos no Índico: de Birmania a Pakistan. Países con frías relacións diplomáticas coa
India aos que fornece de armas a China. Posibelmente,
Beijing referíase a esta ruta
marítima estratéxica que observa o paso do 70% do tráfico mundial do petróleo cando anunciou no seu Libro
Branco da Defensa que a súa
marina estendería o seu radio
de acción máis alá das costas
nacionais. A India, co INS
Ariant, entra no escenario de
rivalidades estratéxicas do Índico.G

VIOLENCIA / MÉXICO

MÁIS DE 13.000 MORTOS
DESDE O ANO 2006
Organizacións humanitarias contabilizan
13.000 mortos desde o
2006 en México en enfrontamentos entre cár- Felipe Calderón.
teles de droga ou entre delincuentes e
policías. Des que Felipe Calderón asumiu a presidencia,
México DF iniciou un proceso de reforma do sistema policial e xudicial que “non deu
os resultados esperados”, recoñeceu o propio presidente.
Esta mesma semana, Calderón mudou o seu fiscal xeral,
Eduardo Medina, por Arturo
Chávez. Tamén co fin de paliar a forte crise económica
trocou o responsábel da petroleira estatal Pemex.G
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Última xunta de accionistas de Unión Fenosa
antes da absorción por Gas Natural.

A.G.N.

10-16 DE SETEMBRO DE 2009

Unión Fenosa deixa de cotizar
en bolsa.O 4 de setembro a compañía de orixe galego apareceu
por última vez nos mercados de
valores, xa que ao peche da sesión
foi absorbida por Gas Natural. G

AGRO

Carlos Pereiro explica os problemas dos mozos que volven ao rural

‘A Administración pon trabas á produción ecolóxica’
Xurxo González

A Xunta de Galicia desenvolve
desde hai anos programas que,
con maior ou menor éxito, tentan loitar contra o éxodo da mocidade rural cara as cidades. Os
que volven non só teñen que loitar contra a incomprensión de
familiares e veciños, senón que
afrontan importantes dificultades económicas. Así o explica
Carlos Pereiro (Santiso, 1982),
cuxa explotación de engorde de
porcos en Santiso resume, nas
súas contradicións, a historia de
moitos gandeiros mozos.
Logo dunha estadía de tres
anos en Santiago de Compostela estudando Administración
e Dirección de Empresas, Pereiro convenceuse de que o seu
futuro pasaba por integrarse na
explotación que o seu pai e a
súa nai levantaran a mediados
dos anos setenta. “A principal
dificultade para iniciar esta actividade foi a oposición da familia, que non querían que pasase
polo mesmo ca eles. Realmente
hai que ter ánimo para volver ao
rural. Non se entende que alguén que marchou a estudar
queira volver traballar a terra”.

O SOÑO ECOLÓXICO TERÁ QUE ESPERAR. Santiso é un pequeno concello da Terra de Melide. De
feito, Chorén, o lugar onde se sitúa a explotación e o fogar de Pereiro, está a escasos cinco quilómetros da cabeceira da comarca. “Estamos no centro de
Galicia, na provincia da Coruña
pero a un quilómetro escaso das
provincias de Lugo e Pontevedra e a corenta minutos de Ourense”. Nunha paisaxe que condensa algunhas características
propias do país (río troiteiro
contaminado en parte pola depuradora de Melide), Pereiro
láiase de que, pese ao esforzo
desenvolvido desde que en 2003
se fixo cargo da explotación, non
lle foi posíbel levar a cabo o seu
obxectivo. “O meu proxecto
consiste en desenvolver unha
actividade en harmonía coa natureza. A miña idea era dedicarme á horta ecolóxica, pero
non se deron as condicións”.
Pereiro afirma que falta

Carlos Pereiro é titular dunha explotación gandeira.

’’

Aíndaquetentolimitar
ao máximo os métodos
cos que non estou
de acordo, non podo
evitalos totalmente”

’’

Bótaseenfaltaunhaactitude
máis aberta dos gandeiros
xa estabelecidos a deixarse
asesorar polos técnicos”

reiro non está de acordo, e
opina que se deberían aproveitar axudas do Goberno central
e, sobre todo, da UE.

MODERNIZACIÓN POUCO A POUCO.
Mentres tanto traballa asociado a unha compañía maior
no engorde de porcos. “Aínda
que tento limitar ao máximo a
alimentación ou os métodos
cos que non estou de acordo,
non podo evitalos totalmente.
O maior problema que vexo
hoxe en día é a utilización de
cereais modificados xenetica-

BOCIXA

mente, sobre os que non existen suficientes garantías”.
A crise de finais de 2007,
cando a suba do prezo do petróleo golpeou a produción agraria
industrial, afectoulle, pero non o
obrigou a pechar. “Tiven que
cambiar o modelo da granxa, e
agora gano menos pero tamén
asumo menos riscos. Con todo,
de media dáme para ganar un
soldo de mileurista”, afirma.
A experiencia na universidade, pese a non rematar a carreira, serviulle “para non ter
medo a negociar cos bancos e

manexar cantidades como
50.000 ou 90.000 euros, que
non son moi grandes pero poden impoñer respecto a persoas que non están acostumadas”. Precisan maior formación os gandeiros galegos? Pereiro opina que non, dado que
“hoxe os procesos de formación son demasiado técnicos.
Así e todo, bótase en falta unha
actitude máis aberta dos gandeiros xa estabelecidos a deixarse asesorar polos técnicos e
a cooperar entre eles ou con
novos produtores”.G

Problemas para atopar centeo e trigo do país
pulo por parte da Administración. “Cando me informei das
axudas das que podía dispoñer
para transformar a explotación
dos meus pais, que xa conta
con máis de trinta anos de antigüidade, nunha ecolóxica, puxéronme moitas trabas”,
afirma. Na oficina agraria comarcal de Melide animárono a
continuar con métodos industriais, argumentando a dificultade para a comercialización
da produción ecolóxica. Pe-

A evolución económica dos últimos anos puxeron de manifesto,
en sucesivos conflitos, os agudos
problemas que atravesan a maioría dos sectores agrícolas e gandeiros. Unha das causas é a dificultade
para acceder a terras e a cultivos
que noutrora foron tradicionais. A
produción industrial e baixos prezos dos pensos foráneos durante
moitos anos contribuíron ao abandono de superficie agraria. Pereiro
conta con doce hectáreas de te-

’’

Docehectáreasdeterreo,
extensión considerábel, non
abondarían para manter os
miles de porcos que
xestiona actualmente”
rreo en propiedade, unha extensión considerábel que, con todo,
non lle sería suficiente para manter

os miles de porcos que xestiona actualmente. Só mantén dous exemplares criados ao xeito ecolóxico
para consumo propio.
As pequenas e medianas explotacións gandeiras constitúen unha
das bases sobre as que debe asentar un futuro repoboamento do rural. Para que sexan viábeis, unha das
claves “é a diversificación da produción. Unha mesma explotación debería ter gado de carne, de leite,
horta, bosque...”, conclúe o mozo.G
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’’

ALÁ VAI O CAN
COA BICA TODA

INFLACIÓN
Manuel Cao

M

Praia de Samil en Vigo.

PACO VILABARROS

A hostalaría segue a subir
os prezos pese a crise
As viaxes ao estranxeiro aumentaron
no primeiro semestre de 2009
Xurxo González

Aínda que a principal referencia da inflación en España, o
Índice de Prezos ao Consumo
(IPC) rexistra desde hai meses
cifras negativas, importantes
sectores turísticos non seguiron esta tendencia, senón que
mantiveron ou mesmo aumentaron os prezos. Así o reflicten as últimas estatísticas do
Ministerio de Industria, referidas ao pasado mes de xullo.
Mentres o grao de ocupación
descendía preto do 7%, os prezos de bares, cafeterías e restaurantes aumentaron preto
dun 2% e os das viaxes organizadas mantivéronse estábeis.
A outra cara da moeda constitúena os hoteis e outros tipos
de aloxamentos, que segundo o
goberno central reduciron as
súas tarifas en máis dun 3%. En
total, os ingresos derivados do
turismo en xullo foron de 3.749
millóns de euros, o que supón
preto dun 9% menos respecto
ao mesmo período do ano anterior. Aínda que non hai datos
oficiais sobre o mes de agosto, o
máis importante da temporada
alta, as previsións dos hostaleiros son boas, e auguran unha recuperación das vendas.

’’

Oturismodebeoptar
por baixos prezos
para os visitantes
ou aumentar a calidade
para poder cobrar máis”

’’

Certosdestinosestranxeiros
son máis apetecíbeis pola
evolución do tipo de
cambio e polo aumento de
prezos da hostalaría estatal”

CALIDADE OU BAIXO PREZO. Estes
datos contrastan coas manifestacións de múltiples asociacións locais do sector, segundo
as que as reducións de prezo
son moito maiores, mesmo por
riba do 20%. Con todo, en moitos foros de opinión de internet
multiplícanse as opinións de cidadáns que non perciben estas
significativas rebaixas.
A crise económica puxo de
manifesto un debate de fondo
no sector turístico español,

que debe optar por baixos prezos para os visitantes ou aumentar a calidade para poder
cobrar máis. As ofertas de
competidores directos como
Túnez, Turquía ou Croacia dificultan moito competir seguindo a primeira opción.
Algunhas asociacións de
comarcas onde o sector do turismo ten un gran peso na economía xa indicaron a finais de
2008 a intención de non baixar
os prezos “para facer fronte á
crise”. É o caso da que agrupa
os hostaleiros da comarca da
Safor, en Valencia, cuxa cabeza é Gandía.

OS ESPAÑOIS VIAXAN MÁIS AO ESTRANXEIRO. Pese a crise, os españois
viaxaron máis ao estranxeiro
no primeiro semestre de 2009
que no mesmo período do ano
anterior. Segundo un estudo do
Instituto para a Calidade Turística Española, a porcentaxe de
viaxeiros a outros estados pasou do 22 ao 25%. Entre os máis
elixidos están outros países de
Europa Occidental e Nova
York. Estes destinos, tradicionalmente caros para o nivel de
prezos español, percíbense
hoxe como razoábeis comparados co mercado turístico estatal polas variacións no tipo de
cambio e o aumento dos prezos hostaleiros.G

entres por eiquí, o novo goberno da Xunta e algúns
dos seus adláteres ven rendíbel encetar unha liorta
sobre o idioma, os portugueses do Norte seguen tirando as
redes para se converteren no centro económico e social do
noroeste peninsular. Pese a que o poder político portugués
está moi centralizado, os axentes institucionais do Norte
saben enfrontarse á forte presión da área de Lisboa para
non ser degulidos e deseñan estratexias para competir no
mundo global. A xeografía e a historia fixo que Portugal mirase máis para o mar –De Espanha nem bom vento nem
bom casamento– e iso puido ser positivo á hora de entender a sociedade actual e adoptar decisións e políticas públicas orientadas cara a fóra.
Máis a Galicia instalada e burocrática mira para a Castellana, en Madrid, e tende a ver o mundo cos ollos dos medios madrileños e os seus imitadores locais. O divorcio entre a sociedade civil e os gobernantes tradúcese nunha desvalorización dos propios recursos que se venden a disparate (enerxía) ou quedan sen rendibilizar pois nin se decatan de que existen capacidades e recursos suficientes para
darlles pulo a actividades económicas e reactivar demográfica e socialmente o país. Así se foi entrando nun circo
vicioso con recursos ociosos, fuxida de capital humano
cualificado, recesión demográfica, mercados electorais e
comerciais en regresión, etc. E se algo está claro no dinámico mundo actual é que se non te moves vas para atrás e
corres o risco de quedar relegado.
O tema dos aeroportos colle á Galicia política e mediática sen argumentos pese a que estamos a piques de entrar
no último Xacobeo antes do 2021, o evento máis importante dende o punto de vista turístico. Vendo a reacción
diante do “tirón” do Porto para se converter no centro aeroportuario do Noroeste captando pasaxeiros galegos e
compañías low cost operativas, aquí o panorama é desolador. Os axentes políticos e mediáticos dominantes no país
non consideran esencial o traspaso dos aeroportos á Xunta
de Galicia, mesmo certos partidos e medios atizan con decisión e insidias que o Prat pase de AENA a ser xestionado
dende Catalunya. Nin comen nin deixan comer. Non por
casualidade o PP, que coñece ben o país, prefire repartir
migallas nos tres aeroportos pois é o máis rendíbel electoralmente a curto prazo e profundiza na visión dependente
de Galicia. Ocorre, non obstante, que o negocio é ruinoso e
deixa a iniciativa na dinamización económica e social na
área do Porto, con enormes consecuencias na atracción de
investimentos, localización de empresas, creación de emprego e proxección ao exterior.
O coruñesista miope pode estar feliz coa minimización
de Lavacolla e o “Vigo no” pero con iso non vai gañar nada
salvo que contabilice como ganancia propia o feito de que
o veciño non poida progresar, aínda que el non mellore ou
se prexudique algo. Lamentabelmente, hai indicios que revelan que tales criterios contábeis son ben apreciados en
Galicia e en España.G

’’

Odivorcioentreasociedade
civil e os gobernantes
tradúcese nunha
desvalorización
dos propios recursos”
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Equipo do Obradoiro na ACB, no ano 1989.

BALONCESTO

De novo na elite
O Obradoiro Xacobeo Blu Sens
retorna a ACB 19 temporadas despois
do seu descenso
Antonio Cendán

Co regreso con case vinte anos
de atraso por parte do Obradoiro á liga ACB de baloncesto, tras
unha sentenza do Tribunal Supremo, principia unha nova
etapa para este deporte en Galicia, despois de tres anos de ausencia da elite. O novo proxecto
do equipo compostelán está dirixido por Miguel Juanes, un
antigo xogador de baloncesto,
que nun tempo récord está a
perfilar un combinado que ten
como obxectivo a permanencia
na primeira categoría do básket
estatal.
O director xeral do cadro
compostelán sinala que non
existe ningún precedente de
que un equipo pasase de competir en categorías autonómicas a facelo directamente na elite, con equipos que teñen un
orzamento e unhas posibilidades moi superiores ás do galego
polo que se presenta un reto
moi difícil. Juanes apunta a que
a situación na que se atopaba o
club era “deprimente”, xa que
até carecían de balóns. O orzamento ascende a 3.700.000 euros, o máis baixo de todos os
equipos que compoñen a Liga
ACB. Os seus patrocinadores
son a SA Xacobeo e a firma de
compoñentes informáticos Blu
Sens. Estes, xunto coa nova masa social, tratarán de consolidar
unha categoría que perderan
inxustamente en 1990 por unha
aliñación indebida do Juver
Murcia nos partidos da fase de
permanencia. Non embargante, para que o proxecto salga
adiante precisan contar tamén
coa axuda institucional.
RESPOSTA SOCIAL.Un dos aspectos
que máis sorprendeu os novos

dirixentes obradoiristas foi a
resposta da afección compostelá, xa que superaron todas as
previsións do número de abonados. Nun principio a meta
estaba fixada nos 2.500, non
embargante o número xa ascende a máis de 3.000. As altas
chegaron sen necesidade de facer unha campaña publicitaria
agresiva. Con eles, e outros que
se acheguen a cada partido, a
nova xunta do Obradoiro agarda que o Pavillón multiusos do
Sar se ateigue de seguidores.
Para Juanes, na capital galega
“hai ganas de baloncesto”.
Por outra banda, apunta tamén que coa presenza do Obradoiro entre os grandes trátase
tamén de revitalizar este deporte en Galicia, que ultimamente
está a pasar por horas baixas,
despois de que non houbese
ningún equipo na máxima categoría nas últimas tres tempadas,
dende que en 2006 descendera
o Breogán de Lugo. Este tempo
sen equipos galegos na elite estatal é o maior dende a década
dos setenta. Tamén será esta a
primeira vez que o cadro compostelán se converta no principal referente do baloncesto galego, malia militar xa na máxima
categoría. Este posto tradicionalmente estivo reservado para
o cadro lugués, con breves incursións do OAR de Ferrol e do
Club Ourense Baloncesto.
CADRO DE XOGADORES. Aínda que
non está definitivamente pechado o plantel do Obradoiro
para a vindeira campaña, o
equipo tivo que ser refeito na
súa totalidade co fin de facelo
competitivo. O limitado orzamento, unido ao escaso tempo
que tiveron, condicionou a con-

Dúas novas fichaxes do Obradoiro amosan a camiseta da tempada que vén

’’

O orzamento ascende
a 3.700.000 euros, o máis
baixo de todos os equipos
que compoñen a Liga ACB”

’’

O número de novos
abonados sorprendeu
o club e chegan
xa a tres mil”

fección do cadro. Miguel Juanes
sinala que se trata de “bos profesionais, de gran calidade, auténticos gladiadores do baloncesto,
que veñen a Santiago a reivindicarse, moi competitivos e que
agardamos que fagan as delicias
dos nosos afeccionados”.
Entre os xogadores que poderán ver os seguidores que se
acheguen ao Multiusos do Sar
encóntrase o arxentino “Tuki”
Bufoni, Alfonso Sánchez, Héctor Manzano, o nixeriano Jeleel
Akindele, o grego Kostas Vassieladis e os balcánicos Nihad
Dedovic e Drago Pasalic. Todos eles destacan pola
súa experiencia, xa
que xogaron na
ACB, LEB Ouro
e tamén noutros campionatos de primeira orde

Nihad Dedovic.

coma a Liga italiana. Con todo,
aínda se agardan novas incorporacións.
No banco sentarase Curro
Segura (Mahón, 1972), un home de probada experiencia na
elite, xa que esta será a súa cuarta tempada na Liga ACB. Con
anterioridade estivera no equipo de Menorca e logo ascendera o CAI Zaragoza á máxima categoría. Con este equipo conseguiría o subcampionato na Supercopa.
FUTURO.Aínda que polo de agora
se lles fai moi complicado falar
do que pode pasar, o principal
obxectivo é apoiar e promocionar o deporte da canastra en
Galicia, tratando de recuperar a
súa tradicional implantación.
Para iso, non se desbota, en
función de como vaian as cousas, crear un equipo feminino e
potenciar as categorías inferiores e a canteira. Juanes lamenta
que agora haxa tan poucos xogadores galegos na Liga ACB, xa
que non hai máis de catro ou
cinco. Lembra que cando el xogaba había máis dunha ducia.
Eran outros tempos.G
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O Teucro, campión galego de
balonmán. O Teucro gañou a Copa Galiza de balonmán tras impoñerse na final ao Octavio Pilotes Posada por 26-25, nun partido que se
decidiu nos últimos instantes. Pola
súa banda, o Frigoríficos do Morrazo obtivo a terceira praza ao vencer
por 30-23 ao Canario Catering de
Chapela. A fase final deste torneo
xogouse no Porriño e A Guarda.G

FÚTBOL FEMININO

Desaparece
o Rápido de Bouzas
Despois de gañar a Copa de Galicia
Antonio Cendán

A encrucillada do balompé das
mulleres vén dada polas constantes desaparicións e nacementos dos clubs. Nesta nova
etapa futbolística, os afeccionados galegos non poderán observar as evolucións no campo de
tres equipos que xa son historia,
entre eles o Rápido de Bouzas,
malia gañar a Copa de Galicia.
Tampouco estará a sección feminina do Rácing de Ferrol, xa
que a directiva decidiu prescindir do equipo de mulleres por
cuestións económicas, cando
tan só levaban un ano en escena. Tamén, o Alondras correu a
mesma sorte que os dous anteriores. Pola contra viron a luz outros tres equipos nas Rías Baixas
que son o Bueu, Castrelos e o
Travesas, sendo precisamente
esta zona onde máis desenvolvido está o fútbol de féminas, xa
que catro dos cinco equipos que
militan na Liga Nacional son
desta área xeográfica. O outro, o
Concello de Friol, é de Lugo.
Pese a este panorama, as xogadoras galegas saltan unha
temporada máis aos terreos de
xogo, ilusionadas en que se espalle o fútbol feminino, pese a crise
e o escurantismo mediático ao
que se ven relegadas por mor do
deporte rei masculino. Para esta
temporada, a cifra de fichas e tamén de clubs medrou en Galicia,
pero o difícil é adiviñar o futuro
que lles agarda a estes equipos,
xa que os condicionantes que os
abaten son moitos.

ga Nacional, a segunda categoría. Cinco dos catorce equipos
que compoñen este grupo son
galegos. Entre eles salienta a experiencia que comezan a atesourar tanto o Olivo FC de Vigo
coma a sección feminina do
Pontevedra. Non queda atrás a
veteranía do Atlético Arousana,
o decano dos clubs de mulleres
de Galicia, pero aspiracións de
quedar entre os tres primeiros
só as teñen viguesas e pontevedresas. Os outros tres teranse
que conformar cunha clasificación decente, se a priori nos atemos aos prognósticos que se barallan, aínda que as estatísticas
están para rachalas, e no mundo
do fútbol máis.
Os outros ‘dous grandes’ do
fútbol galego son o Erizana FC,
de Baiona, e o Concello de Friol,
da localidade do mesmo nome.
Aínda que polo de agora son
descoñecidos para os afeccionados ao mundo do fútbol feminino, nunca se desbota a posibilidade de que salte algunha
agradábel sorpresa, pero tamén
é certo que o deporte do balón

O equipo do Rápido de Bouzas.

’’

Esta temporada medraron
as fichas e tamén os clubs”

’’

No fútbol feminino
a diferencia de calidade
entre equipos é máis
grande que no masculino”

practicado por mulleres non segue unha dinámica que garde
gran relación co dos homes, polo que as diferenzas no primeiro
son moito máis grandes que
neste último e falar de resultados inesperados é complicado,
aínda que non imposíbel.

CONSTANTES CAMBIOS. Un dos
equipos que leva varios anos na
primeira liña é o Pontevedra FC.
O adestrador, Xosé Manuel Catalán, que é a primeira vez que
se sentará no seu banco, quéixase dos condicionamentos aos
que se ven sometidas as xogadoras. Apunta a que o cadro tivo
que renovarse como conse-

cuencia da marcha de tres das
futbolistas para proseguir os
seus estudos en Madrid, así coma a forzada saída de Natalia
Francisco, que fichou polo equipo xerundense do L’Estartit, polo que completar un cadro de
xogadoras para a presente campaña foi un calvario. Os novos
equipos na categoría, principalmente o Erizana, reforzáronse
con novas adquisicións. Así,
neste equipo militarán dúas ex
futbolistas do Olivo, Luci e
Tommy, unha xogadora internacional. Neste sentido xa comezan a imitar os grandes da
LFP, aínda que é difícil que xurda unha Florentina.G

Natalia Francisco

‘Xogar na Superliga é todo un reto’

PACO VILABARROS

SEN GALEGOS NA SUPERLIGA. A reestruturación do principal torneo
estatal feminino, a denominada
Superliga con tres grupos, non
favoreceu os intereses dos cadros galegos, xa que os que máis
arriba competirán son os da Li-

PACO VILABARROS

Esta viguesa, de tan só 19 anos,
foi a última galega en dar o salto
ao principal torneo estatal, ao fichar polo L’Estartit de Girona,
despois de pasar polos dous
grandes equipos galegos, o Olivo
FC e o Pontevedra.
Que supuxo esta fichaxe?
Foi o máis importante que me sucedeu na miña vida deportiva.
Agora teño a oportunidade de

xogar fronte a equipos dun nivel
moi importante. Ademais, nesta
categoría mellorase en todo, aínda que o aspecto económico é o
que menos valoro.
Non bota de menos o seu antigo club?
Pois boto de menos todo. Os amigos, a familia, o meu noivo, pero
son cousas da vida e teño que dicir que as miñas antigas compa-

ñeiras foron claves á hora de tomar esta decisión. En Pontevedra
tomárono moi ben e comprendéronme á perfección.
Ten pensado retornar a Galicia?
Se o Pontevedra ascendese á Superliga volvería con eles cos ollos
pechos, xa que é o meu equipo
de toda a vida, pero agora teño
que afrontar este reto e estou moi
ilusionada.G
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ARTE EUROPEA

Umberto Boccioni,La risatae [á dereita] Gino Severini,O tren hospital,1915.

STEDELIJK MUSEUM

O futuro imperfecto do futurismo
de toda ligazón co pasado e o
culto á maquina debuxábanse
como os principais sinais de
identidade do novo dogma.

A Tate Modern de Londres celebra
o centenario desta escola vangardista
cunha exposición que non cumpre
plenamente os seus obxectivos
Manuel Xestoso

H

ai agora cen anos,
o 20 de novembro
de 1909, nacía oficialmente o futurismo: nesa data, o poeta Filippo Tommaso Marinetti publicaba no xornal Le Figaro de
París o seu Manifesto
futurista. Un século despois, o
futurismo segue a ser unha escola pouco coñecida, esquiva
e difícil de comprender en
profundidade para o público
xeral. A exposición que a Tate
Modern londiniense lle dedica –e que xa se presentou previamente en Roma e París–
pretende cubrir ese baleiro
aínda presente na visión actual que temos das vangardas
históricas, pero conségueo só
de xeito parcial. Xa porque en-

tre os futuristas non houbo
nunca artistas de primeirísima liña, xa porque non entra a
fondo nalgunhas cuestións
que revelarían máis detalladamente a natureza do movemento, o certo é que a mostra
acaba por defraudar as expectativas do visitante.
A orixe do futurismo hai
que buscala en Milán, unha
cidade que distaba moito de
ser un centro internacional da
envergadura de París ou Londres, aínda sendo o máis
avanzado núcleo industrial da
Italia daquel momento. Un
país, lembremos, que aínda
non completara o seu proceso
de unificación, que vía como
algúns dos territorios que reivindicaba como propios seguían pertencendo ao Imperio Austríaco e que permane-

Gino Severini,O baile do Pan-pan no Monico.

cía na percepción dos estranxeiros como un inmutábel depósito de antigüidades, un impávido recordatorio dunha
gloria eminente mais esgotada dende había séculos. Os futuristas, como reacción, promoveron unha actitude de reafirmación que comprendía
unha sañuda hostilidade contra calquera forma de clasicismo. Fronte aos pintores cubistas, que se recoñecían continuadores dunha tradición

ben estabelecida, proclamaban que un coche de carreiras
era máis fermoso que a Venus
de Milo, chamaban a incendiar museos e bibliotecas e
reivindicaban un cambio de
temática na arte –proclamaban que se debía prohibir pintar nus, “tan nauseabundos e
tediosos coma o adulterio na
literatura”– que reflectise as
dinámicas alteracións que estaban a producirse na sociedade. A fe nun futuro afastado

XENIO PUBLICITARIO. Ao manifesto de Marinetti seguiu o Manifesto dos pintores futuristas,
asinado por Boccioni, Balla,
Russolo, Carrà e Gino Severini. E a este unha avalancha
doutros escritos e proclamas
–até cincuenta manifestos en
cinco anos–, todas elas de carácter polémico, que lles deron un protagonismo inusitado no panorama artístico. Foron os futuristas quen descubriron o potencial publicitario
do escándalo no campo das
artes: decatáronse de que as
súas manifestacións xeraban
resistencias e rexeitamentos
contundentes que os colocaban no centro dos debates artísticos e, xa que logo, optaron
por non desaproveitar nunca
a oportunidade de provocar
controversias e altercados
–nos que non se renunciaba á
violencia– que lles xerasen
propaganda gratuíta ás >>>
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C. R. Wynne Nevinson,A chegada,1913. Un exemplo da influencia dos futuristas na
TATE PHOTOGRAPHY
arte inglesa.

>>> súas obras e postulados.
A isto debemos sumarlle o
natural xenio publicitario de
Marinetti, a quen custou pouco organizar sucesivas exposicións futuristas en París, Londres, Berlin, Ámsterdam, Munich, Roma e outras cidades ou
percorrer toda Europa –até Leningrado e Moscú– pronunciando conferencias nas que
mesturaba a pedagoxía proselitista e a provocación contra
os seus anfitrións. O continente enteiro viuse obrigado a reaccionar, situándose a favor ou
en contra. E quizais o meirande acerto desta retrospectiva
sexa reflectir o resultado daquelas controversias no mundo artístico.
O futurismo foi, sen dúbida, unha corrente innovadora; mais non coa fondura con
que o foi a súa contemporánea de París, o cubismo. A
mostra da Tate pon un especial coidado en comparar o
seu traballo co das diversas escolas que coincidiron en Europa naqueles primeiros anos
do século, mostrando un pouco de todo: o cubismo e o orfismo franceses, o cubo-futurismo ruso, o vorticismo inglés… E unha das certezas
que se desprenden do cotexo
é que existiu, efectivamente,
un permanente intercambio

’’

Proclamabanqueuncoche
de carreiras era máis
fermoso que a Venus
de Milo e chamaban
a incendiar museos
e bibliotecas”

’’

Foronosfuturistasquen
descubriron o potencial
publicitario do escándalo
no campo das artes”

’’

Existeundefectona
exposición de maior calado:
a relación entre o futurismo
e o fascismo italiano
nin sequera se menciona”

de influencias entre elas e que
algúns dos postulados futuristas contribuíron moi efectivamente á renovación da arte
contemporánea que tivo lugar

naquel período. Pero tamén
que, malia constituíren un
grupo organizado, non foron
quen de xerar un estilo pictórico de seu nin un programa
estético reflexivo. A debilidade
con que se enfrontaban á pintura cubista –moito máis sólida nos seus principios– pode
constatarse ao revisarmos as
dúas versións que se exhiben
do tríptico Estados da mente
de Umberto Boccioni: a segunda delas, posterior á súa
viaxe a París e do coñecemento directo da obra de Picasso e
Braque, amosa un irrefutábel
ascendente dos parisienses
sobre o seu propio desenvolvemento creativo.
En troques, hai que recoñecer que os futuristas xogaron
un papel primordial na rexeneración dos temas tratados
pola pintura: a atención prestada á vida urbana, á luz eléctrica, ao maquinismo, ás paisaxes da nova arquitectura, á
mobilidade e ás constantes
mutacións da vida moderna
deben serlles atribuídos, se
non en exclusiva, si polo menos nunha gran medida. Obras
como A danza do Pan-Pan no
Monico de Severini ou O funeral do anarquista Galli de Carrà
serviron como chamada de
atención a todos aqueles que
pretendían sintonizar coas
preocupacións e transformacións que se estaban a vivir nos
albores do século XX.
Na Tate, aínda que as obras
permiten intuír o ambiente de
inesgotábel enerxía prodigada
por artistas de toda Europa nas
súas indagacións, confrontacións e compromisos, bótase
de menos unha visión máis
palpitante da época pola escaseza de documentos exhibidos
–algo pouco habitual nas exposicións da institución londiniense que pexa, ademais, o
coñecemento do labor literario –poesía, teatro, manifestos,
revistas…– dos futuristas.

os anos que se mantivo no poder. Se ben é certo que, como
corrente artística, o futurismo
estaba completamente consumido, tamén o é que algúns
dos seus protagonistas pasaron a esixir a defensa da ideoloxía fascista dende a creación
artística (Marinetti, Carrà) e
mesmo a ser considerados artistas oficiais do réxime (Balla).
Poderíase atribuír esta nova militancia a traxectorias
persoais independentes da filiación futurista, se non fose
por que xa Benedetto Croce
advertiu de que o xermolo do
fascismo estaba, precisamente, no futurismo. Esaxerado?
No primeiro manifesto do
Marinetti exáltase o “amor ao
perigo” e á “temeridade”; afírmase que “non pode haber
beleza senón na loita” e que
“ningunha obra que non teña
un carácter agresivo pode ser
unha obra mestra”; perséguese “glorificar a guerra” á que se
denomina “única hixiene do
mundo”; anímase a loitar
contra o moralismo e o feminismo e, en xeral, arremétese
–como vimos– contra todo

Umberto Boccioni,
Formas únicas
de continuidade
no espazo,1913.

RELACIÓN CO FASCISMO. Non obstante, existe un defecto de
maior calado: a relación entre
o futurismo e o fascismo italiano nin sequera se menciona,
permanece como inexplicábel
tabú para os comisarios. O
percorrido da exposición remata coa I Guerra Mundial,
pero é ben sabido que o futurismo tivo unha continuación
en Italia, moi vinculada con
Mussolini e coa cultura oficial
que o fascismo xerou durante

TATE PHOTOGRAPHY

mo
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vestixio de cultura do pasado… Non é complicado sacar
conclusións.
E, non embargante, pagaría
a pena deterse no estudo desta
relacións polo menos por dúas
razóns. En primeiro lugar, porque chama a atención que
moitas das hipermodernas
paisaxes urbanas e industriais
nas que tanta fe puñan os futuristas distan moito de ser luminosas ou esperanzadas:
máis ben lembran os lúgubres
e ameazadores escenarios expresionistas do cine alemán
de entreguerras, como se a
vertixe da actualidade na que
insistiron en afundir non lles
impedise manter a clarividencia sobre o que había vir. E, en
segundo lugar, porque unha
sociedade na que a ditadura
da actualidade goza de excelente saúde e cuxa fe na máquina (na tecnoloxía) semella
indestrutíbel non nos é allea,
aínda que o que nos impresiona –e nos inquieta– son as súas
sombras, non as súas sedutoras promesas. Talvez porque,
efectivamente, somos o futuro
do futurismo.G
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TRIBUNA I Miguel Castelo.

X. M. Bazarra Sepi

‘En Berberecho II,
o protagonista
é moito máis
sociópata’
L.R.

Hai oito anos, un grupo de estudantes da Facultade de Ciencias da Comunicación da USC
gravou unha curta nun bar do
Ensanche compostelán. Berberecho, dirixida por X.M. Bazarra
Sepi, chegou a candidata aos
premios ‘Mestre Mateo’. A orixinalidade da proposta (o monólogo interior dun perdedor,
interpretado por Carlos Villa) e
a calidade deran moito que falar. Agora, Sepi prepara Berberecho II. Falamos con el no último día da rodaxe.
Como xurdiu o de retomar Berberecho, despois da “triloxía do
perdedor” (que completa Os días do caos e Los reyes del columpio)? Que diferenza hai entre aquela curta e esta?
Realmente aquilo fora unha
práctica de clase. Agora, mentres preparaba a miña primeira
longametraxe (Setembro), decidín participar no concurso de
guións do Filminho, e ocorréuseme, como Berberecho funcionara tan ben, retomar aquela historia do perdedor.
Que lle pasa a este personaxe oito anos despois?
Como a temática tiña que ser
transfronteiriza, situamos a acción no transbordador da Guarda a Caminha, e poñémoslle de
nome Berberecho II. Agora o
personaxe está máis queimado,
é máis macarra e sociópata. De
feito, está no barco para suicidarse. A mecánica é a mesma
que en Berberecho, critica
mentalmente todo o que ve.
Cambia o contexto?
É moi diferente: dun bar, un interior escuro, pasamos a un exterior onde imaxe e paisaxe teñen moita importancia. É un
contexto idílico, un “Desde Galicia para el mundo”, e o interesante é ver como se relaciona
este personaxe co seu entorno,
co turismo...G

Cohen na actuación de Vigo o pasado día 13.

PACO VILABARROS

LEONARD COHEN,
ENTRE A PERDA E A ESPERANZA
Como moitos outros cantantes –mercede á propiedade
connotativa da música–, Leonard Cohen forma parte da
educación sentimental dun
amplo sector de público; amplitude, como adoita suceder,
sempre inversamente proporcional á calidade do artista.
Como os máis grandes, Leonard Cohen trascende no decurso do tempo e atinxe a sucesivas xeracións de públicos.
Non son eu grande coñecedor da obra do cantor canadiano, ignoro a maioría dos títulos
das súas pezas e, agás en contadas ocasións, sempre o escoitei
através da radio. Mais, a súa
particular maneira de “dicir”, a
súa voz inconfundíbel, o seu
estilo compositivo, estiveron
sempre desde o primeiro momento nun lugar privilexiado
da miña memoria.
E cando falo de estilo compositivo, estóume a referir ao
musical, dado o meu ínfimo
coñecemento do inglés. Porén, sen saber que din as súas
letras, percibo na súa música
un xeral sentimento de saudade, de exilio interior, de contido lamento. Unha percepción
que os azares da vida me levaron a acentuar. E velaquí de
novo o mecanismo do poder
connotativo, agora á inversa,
que me leva a lembrar aquela
tarde estival de principios dos
90 na que, en conversa cunha
amiga na casa onde eu daquela vivía, chegaban a nós os

’’

FoiodeCastrelosenVigo,
o 13 de agosto, un encontro
musical redondo,
rotundo, perfecto”

sons de Suzanne, procedentes
dunha había pouco inaugurada tenda de discos próxima.
Unha e outra vez, como nunha incesante salmodia, ascendían os versos de Cohen até
onde estabamos, entretanto
eu non podía afastar da miña
cabeza a noticia do suicidio
aquela mesma mañá dunha
veciña do barrio, que decidira
espantar as súas fantasmas
debruzándose contra o chan
desde o alto da súa vivenda.
Foi o de Castrelos en Vigo, o
13 de agosto, un encontro musical redondo, rotundo, perfecto. Un espectáculo total,
onde formas e contidos decorreron en íntima e adecuada
concordancia. Un discurso

O

UTROS CONCERTOS
A xira de Cohen pola península
deterase ademais en Madrid o 12
de setembro (no Palacio de Deportes), en Granada o 13 de setembro (Coliseo Atarfe), en Zaragoza o 15 do mesmo mes (no Pavillón Principe Felipe), en Bilbao o
17 (no Bilbao Exhibition Centre),
para fechar en Barcelona, o 21 de
setembro, no Palau Sant Jordi.

audiovisual deseñado con tiraliñas, medido e equilibrado,
con tres calculados finais,
mais sempre aberto, na medida en que todo espectáculo en
directo o é; un ente vivo, susceptíbel de calquera eventualidade ou contixencia, mesmo
na súa relación co público. Un
concerto (ou recital, que se dicía antes) no que o respecto a
tan ben matinado guión non
só non lle roubou importancia
senón que o fixo máis grande.
Pletórico aos seus 75 anos,
Cohen debullou os rexistros
todos propios da súa poética,
puxo o adecuado contrapunto
á solemnidade con inesperadas notas de humor, cedeu
adecuado protagonismo a todos os seus acompañantes,
seis homes e tres mulleres de
grande altura artística, e conseguíu centrar igualmente as
olladas nel, mesmo inmóbil e
expectante ao fondo, na penumbra da escena.
En prevista sucesión e proverbial trenzado, coa súa inimitábel combinación de graves e
agudos, Cohen foi dicindo as
súas tonadas de perda, renuncia e esperanza ante un público
entregado desde o comezo.
Baladas, aires countries, de
soul e de blues, sustentados
nunha ampla diversidade cromática e nuns arranxos de notabilísima creatividade, chegaron impolutos ao respectábel a
través dunha impecábel posta
en escena e o adecuado sopor-

te técnico dunha espléndida
produción de luz e son.
Un recital, emotivo de seu,
que para min se viu outra volta
acentuado pola compoñente
do biográfico. Foi instantes antes de principiar o acto, cando
sentín pronunciar o meu nome. Ollei e ante min apareceu
unha amiga á que había moito
tempo non vía. Evocamos as
circunstancias que nos permitiran coñecernos, alá polo verán do 1983, no decurso do
Festival Intercéltico de Lorient:
o grupo “Arco da Vella” e o seu
proxecto musical, finalmente
frustrado. Ela, Paz, acompañaba ao seu mozo, Suso, guitarrista da formación. E ao rememorar eu, precisando que o vira anos atrás n´A Coruña, deixóume cair ela o grave mazazo
da noticia da súa morte. Cáseque un ano despois de acontecido, sabía eu do falecemento
de Suso, o profesor Xesús Rodríguez Jares, doutor en Pedagoxía e catedrático de Didáctica da Universidade da Coruña,
animador cultural entusiasta,
decidido defensor das libertades, incansábel loitador pola
paz. E de novo os lamentos
agónicos de Suzanne volveron
soar como un réquiem.
Mais o recordo do sorriso
de Paz no momento de comunicar a, aínda que vella, lutuosa noticia, confírmame que,
como nalgunhas das cancións
de Leonard Cohen, alén da
perda latexa a esperanza.G
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Textos de: Mar Barros

As viñetas
O primeiro de todo cando un
se enfronta á páxina en
branco é debuxar as viñetas.
Os autores recomendan usar
viñetas grandes para planos
xerais, como paisaxes ou
grandes espazos, e cadriños
pequenos para primeiros
planos, como caras ou deta-

lles concretos dos personaxes. Pódense facer excepcións, esquecer a norma e
meter en viñetas grandes
planos moi pequenos, como,
por exemplo, unha ollada,
algo frecuente no manga.
Collerá así moita forza e parecerá que o que se está a dicir
é moi importante.

Bocadillos
Logo veñen os enfoques. É
dicir, cómpre decidir se os
personaxes se debuxan
como se se estivesen a mirar de fronte, dende abaixo
(contrapicado) ou dende
arriba (picado). Tamén é
necesario saber o tipo de
bocadillos ou globos que

se van utilizar. Aquí existe
un amplo repertorio para
facer falar os personaxes.
Pódese escoller entre o
globo ovoide tradicional
no que se mete o texto, o
cadrado, o punteado (que
se usa para os murmurios)
ou o de picos (para os berros). Non é preciso utilizar

sempre palabras. Por veces
poden meterse debuxos
simbólicos como un corazón (para indicar que se
fala de amor), unha lámpada (para unha ocorrencia) ou un tronco e unha
serra (para o que se acaba
de quedar a durmir).

bato detrás dos pés semella
que vai correndo. Con esta
técnica pode conseguirse
tamén que o protagonista
teña frío (cómpre empregar
liñas trementes rodeando o
corpo) ou sorpresa (cunhas
raíñas curtas na cabeza).

E despois de ler o libro
polo miudo, só che resta
poñer a traballar o maxín,
argallar unha historia, coller papel e rotuladores e
poñerse a traballar!

Máis trucos
Existe tamén unha manchea de trucos para expresar movemento ou sentimentos. Por exemplo, cunhas simples raíñas ao lado
dos brazos dun personaxe
conséguese que pareza que
está saudando ou cun gara-

Cómo lle chaman os nosos veciños?
A pesar de que unha gran parte do planeta se
defina como devoradora de cómic, non todos
lle chaman a estas pequenas historias en viñetas do mesmo xeito.
En Galiza, cara os anos 70 e 80, comezou a
impoñerse o termo anglosaxón "cómic",
igual que no resto dos países hispanofalantes. O termo procede á súa vez do grego “Komikós”, relativo á comedia, aínda que non necesariamente estes traballos tiñan que ter un
carácter humorístico. En inglés ademais de
"comic" empréganse as palabras "funnies" e
"cartoon" (polo papel groso no que se realizaban), para o debuxo e a caricatura.
Os franceses empregan o termo "bande
dessinée" (BD), que o portugués traduciu,
ao igual que o galego, "banda desenhada",
mentres que en Brasil se denomina "quadrinhos", facendo referencia ao xeito particular que ten de argallar a trama, como tamén sucede co termo chino "lianhuanhua"

(imaxes encadeadas). Noutras partes de
Asia, concretamente no Xapón, o termo
"manga" (imaxes grotescas) impúxose a partir de Osamu Tezuka, e reserva o nome de
"komikkusu" para a historieta estadounidense. En Italia a historieta denominouse
"fumetto", en referencia ao nome do globo
de diálogo.
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Qué pasa neste mes?

O nome:
Setembro é o noveno mes do ano no actual calendario, e ten 30 días. O seu nome en Latín era
“Septembris”, o séptimo, xa que o antigo calendario romano comezaba en Marzo. Calígula mudou o nome do mes ao de “Germanicus”, pero
por breve tempo, e tamén quixeron porlle o
nome do emperador Tiberio, pero sen éxito. E así
quedou até os nosos días.
Datas e feitos:
O 22 deste mes, o Sol cruza o ecuador celeste e
prodúcese o equinoccio de setembro, comezo
do outono no Hemisferio Norte e da primavera
no Hemisferio Sur. As noites iguálanse aos días
(equi=igual, noccio=noites).
A Segunda Guerra Mundial empezóu erematou
en setembro (1939-1945).
Os meses de setembro e decembro empezan
sempre no mesmo día da semana.
O 11 de setembro quedou tristemente marcado
como o 11-S polo atentado das Torres Xemelgas.
O 7 de setembro é o día nacional do Brasil
Nos países do hemisferio norte, setembro adoita
marcar o comezo do curso académico.

Na Natureza:
Rematan case todos os productos da horta. Seméntanse as nabizas para obter logo os grelos. É
a época das mazáns, das noces, e se o tempo
acompaña, empezan a sair con abundancia os
cogomelos.
Empezan a madurar os figos. Os “vendimiños”
coinciden coa vendima, segundo as zonas, e as
uvas tamén están a punto para ser vendimadas,
variando a data segundo o tempo e a climatoloxía da zona. A vendima é a tarefamáis importante, na cultura tradicional, deste mes.
Polo San Miguel, cara o fin do mes, e como verás
nos refráns, coinciden a maduración dos figos
coa recollida do mel, facéndose comparacións co
doce sabor dos dous productos, que daquela están no seu “punto” ideal.

Refraneiro
En setembro colle
o viño e non
durmas no
camiño.
Por Santa Erea,
toma os bois e
semea; por San
Martiño, nin fabas
nin liño.
Setembro, ou seca
as fontes ou leva
as pontes.
Polo San Miguel,
xa o coello se ve
ben.
Se queres mel,
cata polo San
Miguel, se queres
abellas cata polas
Candeas.
Polo San Miguel,
os figos son mel.
Polo San Miguel as
uvas están coma o
mel.
Polo San Miguel
rabecha o mel.
En setembro arden

os montes e secan
as fontes.
En setembro come
e vende, pro non
sexa tanto o
vender que non
deixes pra comer.
Setembro asegura
o que agosto
madura.
Ven a Pelegrina,
vén o inverno
enriba.
En setembro ben
estudiado ten, o
que no ano
entrante che
convén.
Setembro virá; o
que non mallou,
mallará.
Témporas de
setembro
molladas, ano de
fame.
San Migueliño das
uvas maduras,
tarde vés e pouco
duras.
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’’

Quendenós é

quen de
privarse de
abrazar e
bicar á xente
que ama?”

Despois de ler a sección sobre o mes de setembro da
páxina anterior, saberás atopar sete palabras relacionadas con este mes, neste barullo de letras.

Solucións:

N

o comezo deste curso
escolar sinto desacougo, e non polos problemas
aos que xa estamos afeitos,
enquistados no sistema
educativo. Servan de exemplos a cuota de inserción dos
idiomas galego-castelán no
ensino ou a adquisición dos
libros de texto, precedidos
de polémica e que provocaron un interesante debate
social. Nin sequera a posibilidade de que os pais debamos contribuir a sufragar o
custe dos equipos informáticos dos nosos fillos, quítame
o sono (e, como a meirande
parte dos contribuintes, non
me sobran os cartos nin falo
por soberbia). Sen embargo,
o que realmente me baixa as
defensas nas vésperas deste
outono, é algo de carácter
emocional, coma case todo
o que me afecta de xeito determinante. Falo da consigna enviada á cidadania dende Sanidade, coa finalidade
de protexer a nosa saúde:
non bicar, non tocar, non
abrazar... Sen ánimo de criticar a coherencia da medida,
supoño que positiva coa saúde física, o certo é que, cando a lin nun xornal por vez
primeira, fíxome retroceder
a unha época da miña infancia ligada ao prohibido, e
que tiña moito que ver coa
moralidade. Ben sei que isto
de agora nada ten que ver
con aquilo, e que só a miña
mente adxecta é quen de
pervertir algo que en principio se fai para evitar males
maiores (contaxios masivos
coa conseguinte repercusión na sociedade). Mais,
pregúntome quen de nós é
quen de privarse, sen que a
súa saúde psíquica perigue,
de bicar, tocar ou abrazar á
xente que ama. Eu énchome
de angustia só de pensalo.
Porén o meu desacougo.G

A ver como andamos de coñecementos piscícolas!
Ponlle o nome correcto a cada un destes coñecidos e
ricos peixes. Podes escribir o nome na casilla, ou porlle o número correspondente.

Nomes de Peixes:
A-2, B-6, C-7, D-10, E-9, F5, G-4, H-3, I-1, K-8

An Alfaya

Barullo de letras:
Uvas - Vendima - Equinoccio - Outono - MelSan Miguel - Figos

NON BICAR,
NON TOCAR,
NON ABRAZAR....

Renacer da vellez
Velliñas
Autor: Charo Pita (texto)
e Fátima Afonso (ilustracións)
Editorial: OQO

Fermoso álbum ilustrado que nos
achega a editora OQO e no que conflúen dúas vertentes da creatividade
narrativa, a textual de Charo Pita e a
plástica da ilustradora lusa Fátima
Afonso. Trátase dunha tenra homenaxe á vellez representada por Antea
e Filipa, dúas anciás que viven xuntas
e comparten todo, dende a casa ata
os soños. Nin a pobreza nin a rutina

son quen de vencelas pois a forza da
súa amizade, sustentada no amor e
as ganas de vivir, permítelles superar
calquera adversidade. Relato co que
tanto os nenos coma os adultos van
gozar, os primeiros porque a súa capacidade imaxinativa non coñece límites, e os segundos porque non
queren perder a posibilidade de soñar. O emprego dunha linguaxe expresiva, á que acompañan trazos típicos da fantasía máxica dos contos
tradicionais, xunto co humor, que ás
veces xoga co absurdo, atopa o seu
contrapunto nas rechamantes ilus-

tracións despregadas. Estas baséanse en imaxes narrativas, focalizadas sobre todo nas dúas protagonistas, ás que non lles faltan suxestivos
detalles, que non escapan á ollada infantil e facilitan a dobre lectura.G
Alba Piñeiro
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TRIBUNA I Manuel Xestoso.

PARA QUE QUEREMOS
UN CONSELLEIRO DE CULTURA?
A semana pasada vivimos o
enésimo episodio dun recambio no poder que ameaza recorrentemente con se converter no máis traumático para a
cultura galega dende o inicio
da democracia. Os xornais informaban de que, contra todo
prognóstico, as directoras do
Centro Dramático Galego e do
Centro Coreográfico Galego
–Cristina Domínguez e Natalia
Balseiro, respectivamente– foran cesadas dos seus cargos.
Ao tempo, anunciábase que as
vindeiras direccións serían seleccionadas mediante un concurso público que, “agardaban”, estivese resolto a finais
de ano. Pero, ademais, avisábasenos de que o traballo
adiantado por Cristina Domínguez –o inicio dunha produción da obra As actas escuras de Roberto Vidal Bolaño–
quedaba anulada “de momento”. Moitos observadores
coincidiron entón en vaticinar
que ambos centros –os dous
principais centros de produción escénica do país– permanecerían en situación de absoluta parálise até polo menos o
inicio do ano próximo, tempo
mínimo requirido para convocar e resolver un concurso destas características.
Se antes empreguei a expresión “contra todo prognóstico” para me referir a estes cesamentos é porque as
dúas directoras, propostas
polo anterior goberno, permanecían nos seus postos por
unha petición persoal do
novo conselleiro, Roberto Varela, que non dubidou, por
outra banda, en gabar o seu
labor á fronte destes organismos. Mais para quen seguise
de preto a política cultural do
goberno de Núñez Feixoo, a
situación non era completamente novidosa. Uns meses
antes, en xuño, Manuel Olveira, o director do Centro Galego de Arte Contemporánea,
cesaba no seu cargo malia que
–tamén esta vez– Varela lle
propuxera seguir dirixindo o
CGAC até que se resolvese o
concurso público que definiría o novo responsábel. A destitución constituíu, daquela,
outra sorpresa.
Nos dous casos apareceu a
sombra dun outro deputado

O conselleiro de Cultura e Turismo, Roberto Varela,de visita á Nave de Servicios Artísticos e Técnicos.

do PP, Ignacio López-Chaves,
que exerceu de Portavoz de
Cultura durante a pasada lexislatura e que se encargara de
alimentar a animadversión
dos populares contra os directores cesados a base de denuncias de supostas irregularidades –todas elas desmentidas polos afectados, todas elas
sen demostrar– nas datas que
precederon á súa defenestración. Este protagonismo
oculto de López-Chaves deixaba albiscar –segundo algúns medios de comunicación– unha certa frustración
por non ter accedido ao cargo
de conselleiro. Un desengano
que o impulsaría a obstruír a
política de Roberto Varela,
impedíndolle levar a bo termo
as súas construtivas iniciativas a prol do consenso no
campo cultural. Chegou a falarse, nalgún caso, de bicefalia
na consellaría.

O RIVAL INCAUTO. Aínda que se
trata dunha técnica de negociación antiquísima, foron as
películas americanas as que
máis contribuíron a popularizar a táctica coñecida como
“poli bo, poli malo”. Xa saben,
dúas persoas que traballan
para o mesmo organismo, que
comparten obxectivos e que
actúan xuntos consonte unha

táctica acordada de antemán:
o primeiro pretende ser amábel e conciliador fronte ao segundo, que é bruto, irracional
e mais ben montaraz. Deste
xeito, gaña a confianza do rival
incauto e consegue os seus obxectivos sen que este apenas
opoña resistencia. Podería ser
a cultura galega o rival incauto
desta historia?
Todo parece indicar que así
é. Poñamos outro exemplo: os
editores galegos, tras reunirse
co novo conselleiro, cualificaron o encontro de “moi satisfactorio” e “nada problemático”. Unhas semanas despois,
a Xunta recortaba a contía das
axudas a grandes proxectos
editoriais nunha cuarta parte e
anunciaba que este ano non
habería axuda ningunha para
as traducións. Tamén desta
vez houbo contradicións entre
a versión de López-Cháves e a
de Roberto Varela: o primeiro
falaba de unha “modificación
no sistema de convocatoria e
adxudicación” destas axudas,
mentres que o segundo aseguraba que se esgotara o orzamento.
Estes continuados “desencontros” permítenlle ao conselleiro manter a imaxe de
persoa dialogante e sensíbel
ás demandas do sector fronte
á facción máis fundamenta-

XOÁN CRESPO

’’

Oscontinuados‘desencontros’
con López-Chaves
permítenlle ao conselleiro
manter a imaxe de persoa
sensíbel ás demandas
do sector fronte á facción
máis fundamentalista
do goberno”

’’

OengadodeVareladebeser
abraiante, ou quizais o que
sucede é que todos
esquecemos que provén da
carreira diplomática”

lista do goberno, até o punto
de que moitas persoas directamente afectadas polas decisións do goberno insisten en
depositar nel a súa confianza.
O presidente da Asociación
Galega de Editores, por exemplo, declarou que “se fía da
palabra do conselleiro e non
da do deputado popular”. E o
propio Manuel Olveira aseguraba nunha entrevista: “o
conselleiro confesoume que

os sectores máis retrógrados
do seu partido estaban a presionalo para que non fixese
un concurso senón un nomeamento directo”. Probabelmente Olveira ignoraba, daquela, que o xurado dese concurso será escollido directamente pola consellaría e non
polo Padroado do CGAC.
Dende logo, o engado de
Varela debe ser abraiante.
Cando se mostrou en desacordo cos reproches que lle
dirixiu o presidente da Academia Galega a Núñez Feixoo
sobre a política lingüística da
Xunta, o mesmo voceiro do
grupo socialista, Fernández
Leiceaga, valorou a posibilidade de que o conselleiro “no
seu foro interno” desexase
que a actitude do conxunto
do goberno fose outra (o conselleiro, con triste rapidez, negou o conflito lingüístico afirmando que “os conflitos están a ser creados polas persoas interesadas en que os
haxa”). Dende logo, é bastante inusitado escoitar, nos
actuais debates políticos, un
xuízo de intencións tan benévolo cun adversario.
Quizais o atractivo que os
actores da cultura galega atopan no conselleiro proceda
dos poemas de Méndez Ferrín que le “a diario”, segundo
propia declaración. Ou quizais o que sucede é que todos
esquecemos que provén da
carreira diplomática.
Cabe, dende logo, a posibilidade –que algúns parecen suxerir sotto voce– de que o actual conselleiro desenvolva o
papel de “poli bo” sen sabelo,
enganado polos seus compañeiros de goberno. Que estea a
ser utilizado como cobertura
doutros intereses. Talvez. Pero
iso non revoca o dramatismo
da conxuntura pola que está
pasando a cultura galega, coas
principais institucións paralizadas, sen orzamento, sen
proxectos e sen perspectivas
de mellorar durante meses.
Nin anula a responsabilidade
que se lle debe apoñer a Varela
como máxima autoridade da
política cultural do Goberno. E
se non é para poñer fin a esta
situación de parálise… para
que queremos un Conselleiro
de Cultura?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

GALEGA?

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.

Marta Dacosta

C

ela 211. O conselleiro de
Cultura fotográfase orgulloso ao lado de Luís Tosar. Viaxa a Venezia para demostrar o
apoio institucional galego. Posa
orgulloso e satisfeito. Cela 211
está financiada en parte pola
CRTVG, é dicir, con diñeiro público galego. O director e varios
actores son galegos. Se procuramos información sobre a película veremos que a ficha di: película española baseada nunha
novela de Pérez Gandul quen
narra un motín nun cárcere sevillano e que foi rodada en Zamora. A Galega presume da súa
participación no filme, chámalle “película galega”. En Telecinco informan da grande acollida
da película “española”. Non
contan que a película ten financiamento de diñeiro público
galego. Na Primeira falan dos
filmes que obtiveron máis recoñecemento, non falan de Cela
211. Mágoa, porque parece unha magnífica historia. E nós seguimos na nora da confusión.
Cómo é posíbel? Até un adolescente é quen de preguntar se no
noso país imos poder ver a película en galego, porque iso é o
que nos queda para preguntar,
se despois de pagala imos poder vela no noso idioma. Os
pais non responden, talvez porque están pensando que a nora
da confusión volve ser movida
polo mesmo burro de sempre, e
que outra vez nos dan gato por
lebre e nos falan dunha película
galega cando non o é, porque se
o for expresaríase no idioma de
noso, presentaríase ao mundo
como tal, e non é así, só hai que
ler a prensa, ver a tele, navegar
pola rede e comprobar como se
recensiona o filme. E chegar así
á pregunta final, é este o modelo de cultura galega que pretende fomentar o conselleiro en
nome da Xunta? Por favor, non
respondan.

’’

Seapelículafosegalega
expresaríase
no idioma de noso”

crítica

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

POESÍA.

Convite
á reflexión
Na terra desluada
Autor: Ricardo Martínez-Conde.
Edita: Espiral Maior,pp. 60.

Hai títulos recentes que poderían, dalgunha maneira,
entrar naquela vella distinción da poesía como festival
estético, unha demostración
de pirotecnia
verbal que exhiba a aliaxe
entre a estética sublime da
palabra e o
sentir (pensar)
profundo d@
poeta. Porén a poesía actúa
(tamén a clásica, e non tan no
fondo), a poesía é un convite
á reflexión; un diálogo directo
entre o sentir/pensar (o único
realmente certo daquela primeira definición) d@ autor(a)
e o lector, sen esixir intermediación de fábula ningunha.
Como exemplo desa evolución, velaquí este título, de Ricardo Martínez-Conde, que
hoxe comentamos. Unha
evolución na que o máis beneficiado é o lector, pois a poesía agora reclama un lector
activo e rexeita a lectura espectáculo. Convén aclaralo
de inicio, xa que seguen existindo moitos lectores aferrados á vella idea da poesía (e
da vella lectura), que se senten frustrados e rexeitan a poesía máis nova.. E velaquí que
Na terra desluada é un título
moi a propósito para esta finalidade. En ningún momento se reclama poesía vangardista, mais o certo é que se
trata dunha concepción da
poesía que, partindo de postura próxima ao clásico, achégase decididamente ao actual
concepto da poesía como
convite á reflexión, como ne-

Ricardo Martínez-Conde.

cesidade de diálogo entre lec- que en algo se diferencian) e
tor e escritor.
fainos conscientes da imporNa terra desluada conta tancia dos aspectos que a vercon algo máis de corenta poe- tixe dos nosos días nos oculta,
mas, divididos en tres seccións empobrecéndonos. O poeintituladas, mais un prelimi- ma, para Martínez-Conde, é
nar, que declara e resume o ensinanza, non pode ficar só
contido do poemario nun úni- en exhibición verbal por moi
co verso que logo glosará: bonita que sexa. O cal tam“Amar é, ás veces, meditar”. pouco equivale a que renunPoemas que son convites á re- cie por completo á aparataxe
flexión, sinxelos e intensos con- formal, mais esa aparataxe,
vites. Afastados de calquera sen a profundidade do pensaefectismo verbal (a súa renun- mento / sentimento, pouco é
cia a el é columna vertebral de e de pouco serve. Nestes poetodo o poemario e diriamos mas, a descrición ten imporque do corpus de Martínez- tancia capital, contemplación
Conde ou polo menos do ante- tanto do estado interior como
do exterior, tanto da
rior Debullar, único tínatureza como dos
tulo que lle coñecedesacougos e crenzas
mos en galego), tamén
Nestetipo
propios. Unha condestaca o convencede poesía
templación que, para
mento de que a lectura clásica resulta frus- ou se triunfa ser verdadeiramente
efectiva, como convitrante porque, no ou o fracaso
te catalizador e proefectismo, afoga a par- resulta
estrepitoso” vocante da reflexión,
ticipación do lector.
ten que ser inconforFormalmente, tamista. Deste xeito, cales convites transpada poema é unha prorentan perfectamenposición de diálogo,
te a influencia do haina cal o poeta ten a
ku (aínda máis visíbel
en Debullar) e en xeral do que suficiente valentía como para
podemos chamar poesía re- espir o seu pensamento.
flexiva. Tenden á brevidade,
É unha poesía que nos fala
nunca superan a páxina. Mais da memoria, da historia, da
a opción pola brevidade non terra, da eternidade, do mar,
significa desbotar a profundi- da incerteza, da lentitude, de
dade de pensamento, nin letanías, do cotián, de fe, de
moito menos senón o contra- desacougo, de abalo, de conrio. Non é máis importante o fianza, de luz, de levidade, de
punto que a eternidade (se é agardar, e tamén do tempo
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(día, noite, solpor, outono, verán), da brisa, de soños, da
suor, de segredos, de desexos,
da fraxilidade, da lembranza.
Neste mapa conceptual, os
membros non teñen que aparecer necesariamente por separado, pois a condición do
ser humano é mixta, mesturando tenrura e xustiza, liberdade e afastamento ou medo
e fe. Do cal se deducen dúas
cousas. Que a poesía de Martínez-Conde, estando escrita
en galego non renuncia á universalidade senón que aposta
por ela –hai que lembralo, vivimos tempos de políticos
tendenciosamente desmemoriados, e atrasadores, que
pretenden que o escritor galego debe escribir en castelán
para ser universal. E tamén
que a dúbida permanente é o
único que lle garante ao ser
humano sentirse vivo, para o
cal precisa que a actividade
neuronal non se reduza.
Eis, logo, a concentración
conceptual en unidades breves, como estratexia para o
convite, un convite que nunca defrauda e que en cada un
de nós opera de xeito parcialmente único. Que resulta
dunha dificultade extrema,
pois neste tipo de poesía ou se
triunfa ou o fracaso resulta estrepitoso. Para o cal, o autor,
necesita ser moi hábil na selección dos contidos poéticos, no afastamento da trivialidade e do banal. De xeito
que o poemario tamén se
constitúe en grafía verbal do
vivir inconformista. O poema
ben pode orixinarse na dor do
segredo transformado en sospeita, ou na elegancia da tristeza, ou na beleza da melancolía ou na melancolía do anhelado… É dicir, o poema vén
sendo un tránsito que nace na
inquedanza do poeta, que pasa, logo, habitar as marxes da
palabra impresa como ponte
a instalarse no mundo do lector e é aí onde o poema despregará todo o seu potencial
creador. Velaí a residencia da
literatura máis anovadora, seria, transcendente e ousada.
X.M. Eyré
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Luz Pozo leva o VIII Premio Ramón Piñeiro 'Facer país'. O xurado do premio, que convoca a Asociación Val do Láncara para recoñecer o labor de persoas e institucións a prol da cultura, destacou da poeta ribadense o "conxunto da súa obra literaria, centrada no compromiso estético e a matización
emotiva". Falaron de Luz Pozo Garza coma "autora dunha obra non moi intensa pero si moi relevante, en que trata temas universais como o amor, a
morte e o paso do tempo". Pozo Garza, a primeira muller en recoller o premio, que xa levaron (Isaac Díaz Pardo, Luís Tosar, Milladoiro, Xosé Manuel Beiras, Xosé Antón Neira Vilas, A Nosa Terra e Avelino Pousa Antelo), ha recollelo
o 17 de outubro en Láncara.

NARRATIVA.

A excepción
e a regra
Skugga-Baldur
Autor: Sjón (Sigurjón Birgir Sigursson).
Tradución: Yolanda Vilarchao.
Edita: Rinoceronte.

Sjón.

Sabemos que Borges mantiña
na súa biblioteca do mítico
apartamento da rúa de Maipú
unha sección de
literatura islandesa que coidaba con esmero:
talvez esa sexa
unha boa razón
para interesarnos por ela un
pouco máis do que adoitamos,
xa que ao arxentino pódeselle
acusar de moitas cousas, mais

non de mal gusto literario. A editorial Rinoceronte, que xa traduciu para a nosa lingua a Einar
Már Gudmundsson, semella
decidida a demostrarnos que en
Islandia hai vida máis alá do Nobel Halldór Laxness. E así, tráenos agora unha obra de Sigurjón
Birgir Sigursson, mais coñecido
polo seu pseudónimo de Sjón e,
seica, por ser un colaborador
frecuente da cantante Björk.
Skugga-Baldur é a máis premiada das súas obras de ficción
e nela podemos recoñecer algunhas características compartidas con outros escritores escandinavos e mesmo coas grandes sagas islandesas medievais:
escrita sobria, frases e parágrafos
curtos, precisión e sequidade
unidas a unha elegancia que
non admite excesos nin grandes
impresións… O relato estrutúrase en catro partes que, á súa
vez se dividen en capítulos curtos a través dos cales a acción
avanza cun sentido da temporalidade a medio camiño entre a
fábula e a descrición realis- >>>

CONTADELIBROS.
Axuda exterior
Galicia Solidaria. O sistema
galego de cooperación ao desenvolvemento é un texto que
explica,
analiza e organiza o funcionamento do
sistema de
axuda exterior
galego. Xulio
Ríos e Carlos
Teixo, grandes especialistas
no tema, son editores dos textos que, alén deles, asinan
tamén Manuel Dios, Juan
Carmelo García, Xan Hermida,
Fidel Martín, Rosa Muñiz,
Henrique Peña, Margarita Pérez, David Reinero, Virxinia Romero, Susana Ruíz e Xavier
Sánchez. Edita Xerais.

Arredor da lingua
Laiovento publica De fala a
lingua: un proceso
inacabado, de María Pilar
García Negro.
Trátase dun
conxunto de
artigos xornalísticos
–moitos deles
publicados en
A Nosa Terra–,
estudos e traballos varios que
atinxen o período 2000-2008 e
versan sobre os problemas
da lingua galega.

Dentro de Cunqueiro
Manuel Forcadela deu ao
prelo un novo ensaio,
A mecánica da maxia.
Ficción e ideoloxía en Álvaro
Cunqueiro, que ve a luz en
Galaxia.
O profesor,
narrador e
poeta tomiñés
viaxa até o
Mondoñedo
do 1947, onde
Cunqueiro
comeza a súa fase de escrita
máis prolífica. Este libro
analiza as engrenaxes da súa
máquina literaria . 
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O CORDEL.
Alcatruz
Nº 1. Agosto do 2009.
Edita: Asociación ‘Aira das Mantas’ de
Maceda.

Santiago Prol lémbranos a orixe do castelo de Maceda e a súa
importancia histórica. Publícase unha cronobiografía do
navegante
macedao João
da Nova, ao
servizo de Portugal nos séculos XV e XVI.
Xosé Antonio García fai unha
reseña do libro de Santiago
Prol Nobres vencellados ao
castelo de Maceda. Ramón Villar achéganos á natureza deste
concello. Óscar Santiago entrevista a súa avoa, Mercedes
Sobrino..

Esculca
Nº 25. 2009.

Fernando Blanco comenta un
auto xudicial da maxistrada de
Betanzos Carme Castro, sobre
a denuncia de
maos tratos no
cárcere de Teixeiro. Mónica
Zapico analiza
o concepto de
xustiza universal e o status xurídico de Guantánamo. Rosa Verdugo e Rocío
Rodríguez de-nuncian que as
conseguintes reformas da Lei
de Estranxeiría minguou os dereitos dos inmigrantes.
Ademais, textos de Sara Carou
e Eduardo Melero.

A Xanela
Nº 27. Primavera do 2009.
Dirixe: Xesús Torres.
Edita: AC ‘Eira Vella’ de Betanzos.

Xosé María Veiga e Xoán Sobrino visitan San Xurxo de
Queixeiro.
Manuel Dans
pregúntase
que foi da Santa Compaña.
Clodio González Pérez repara nunha parella betanceira do
século XVIII, pintada por Juan
de la Cruz Cano. 
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Dous libros e tres autoras levan o Victoriano Taibo.Nesta segunda edición do Premio de Poesía Victoriano Taibo, convocado polo Instituto de Estudos Miñoranos e a Entidade Local de Morgadáns, resultaron gañadores ex
aequo dous libros de poemas: Cuarto minguante, de María do Carme Caramés, e Biografía da multitude, escrito a dúas mans entre Elvira Ribeiro Tobío [na foto]e Silvia Penas, foron escollidos de entre seis obras finalistas. As
tres autoras repartirán o premio co que está dotado este certame (3000 ? en
metálico e unha peza escultórica de Fino Lorenzo), que lles será entregado
nun acto na primeira metade de novembro, cando tamén se presentarán os
volumes gañadores, editados polo IEM.

>>> ta: a austeridade da prosa excepción, sobre a submisión as
–fría coma os xeos dos que pro- convencións e sobre o valor de
cede– parece non prestar dema- rachar con elas. Pero de tal masiada atención aos pormenores; neira que o resultado se achega
mais cando o lector se fixa ben, máis á fábula que ao que entendescobre que son precisamente demos, en xeral, por novela.
Skugga-Baldur é unha intelios pequenos detalles os que van
enchendo o curso narrativo. Isto, xente relectura da tradición
paradoxalmente, provoca que a dende unha perspectiva connarración, aínda concentrándo- temporánea, un intento de acse no mundo das sensacións, tualizar as sagas –empregando
recursos propios delas
adquira unha dobre
como, por exemplo, a
natureza –lírica e simmestura de tempos, a
bólica– de grande alSkugga-Baldur aparición de personacance poético.
xes sobrenaturais ou o
A anécdota é míni- é un
sentido de xustiza poéma e, xa que logo, é intelixente
tica que se desprende
preferíbel non desvela- intento
la en demasía. Esta- de actualizar da conclusión da historia– e dotalas dun novo
mos en 1883. Por unha
as sagas
significado narrativo.
banda, asistimos á baislandesas e Malia a deriva simbólitida dun raposo por
ca do relato, Sjón non
parte do pastor Baldur de dotalas
elude a realidade e o
Skuggason e a unha dun novo
complexo universo do
avalancha provocada significado
século XIX islandés vive
polos disparos do ca- narrativo”
nestas páxinas: a dezador. Por outra, coñependencia de Dinacemos a historia dunmarca, a dureza da vida
ha moza con síndrome
no campo, o enfrontade Down rescatada da
crueldade do seu destino por mento entre o incipiente munFridrik B. Fridjónsson, natura- do das ciencias e a obstinada inlista e poeta que –tras estudar na transixencia da igrexa… Pero é a
Universidade de Copenhague– condensación lírica, a refinada
vive nunha posición excéntrica fusión entre prosa e poesía, a
nunha pequena aldea islande- que dota de sentido a historia e a
sa. As dúas historias están co- que lle permite ao autor recorrer
nectadas pero o lector non co- a unha ampla gama de rexistros
ñecerá eses vínculos até o final. –histórico, épico, lírico– que lle
A contenda que se estabele- proporcionan ao relato unha
ce, nun plano simbólico, entre poderosa intensidade.
Mais tamén é este lirismo o
os dous protagonistas convértese no leitmotiv arredor do cal se que orixina os puntos máis febles
organiza a narración: Fridjóns- deste libro. En certa forma, o auson relaciónase coa natureza a tor deposita tanta confianza na
través dun prisma científico concisión poética da súa narramentres que o pastor só ve nela ción que prescinde de afondar
un campo de explotación; o pri- no desenvolvemento duns permeiro está fascinado por Ma- sonaxes sen dúbida atractivos,
llarmé mentres que o segundo pero dos que o lector espera sasó sabe repetir coplas e retrou- ber moito máis. E esa falta de
sos tradicionais de nulo valor evolución dos caracteres que
poético; un procede do am- protagonizan a novela é a que
biente universitario no que propicia un desenlace que non
abondan os comedores de opio deixa de ser un coello sacado da
e as modas europeas e o outro, chistera. A inconcreción que redunha familia sen recursos que sulta de todo isto xoga en contra
recorre aos seminarios rurais da lectura e déixanos coa sensacomo único medio de instruír- ción dunha gran historia contase… Pero máis que facer finca- da de xeito incompleto. Non
pé no conflito entre tradición e obstante, a delicada compaixón
modernidade, a historia deriva que se desprende do relato e a
cara á reflexión sobre a regra e a sorprendente madureza con
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que está contado acaba por
transmitir, de maneira incontestábel, o sentimento que o autor
quería comunicar. E, a fin de
contas, iso é o que lle dá sentido
á obra.
Manuel Xestoso

REVISTAS.

Ollada
poliédrica
ao aborto
e a sexualidade

Andaina
Número: 52, 5 euros.

Coa polémica servida a raíz da
reforma da lei do aborto e as críticas incendiarias suscitadas no
seo da Igrexa e os sectores máis
reaccionarios, sae do prelo o número 52 de Andaina, a revista
galega de pensamento feminista, que reabre o debate sobre o
dereito das mulleres a interrom-

per voluntariamente a xestación, nun Estado onde só o 28%
dos abortos realizados se fan na
rede sanitaria pública.
E faino combinando activismo con reflexión crítica, agrandando o campo de debate con
novos puntos de vista e fuxindo
do maniqueísmo. Nanina Santos asina o percorrido histórico
da loita e as súas consecuencias
na construción do movemento
feminista en Galiza e a Marcha
Mundial das Mulleres, pola súa
banda, dá conta das actividades
realizadas pola organización en
todo o país por mor da elaboración do anteproxecto da lei. A
campaña coincide ademais coas declaracións de Pilar Farjas,
conselleira de Sanidade nas que
propuxo reducir a taxa de interrupcións voluntarias do embarazo apelando a unha sexualidade responsábel. No caso de
que a prevención non funcionase, a conselleira comprométese
a prestar axuda ás futuras nais,
pero nada falou de reducir a taxa
de embarazos non desexados.
Neste sentido, a publicación
bota luz sobre unha das materias pendentes da sociedade actual: a educación sexual, tanto
no sistema educativo co- >>>
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Chega o V Festival de Teatro Galego do Carballiño.Do 7 ao 11 de setembro, o Centro Multifuncional do Carballiño acolle o FETEGA'09, con catro espectáculos dos que dous son estreas: O segredo dos Hoffman,de Lagarta, Lagarta, abre o festival este luns, e Atra bilis,de Teatro de Ningures, represéntase
o xoves. Completan o programa Testosterona,de Chévere, e Coa palabra na
lingua, de Teatro Nu, o mércores. As funcións serán todas ás 22h30, e a entrada custa 5 euros, aínda que hai un bono de 15 para todo o festival. Amais, o
venres 11 ten lugar a entrega de premios: ao mellor actor e mellor actriz, ao
mellor espectáculo e este ano, por primeira vez, un honorífico, que será para
Xúlio Lago, de Teatro do Atlántico. A IV Gala Premios FETEGA será o venres ás
22h na Praza das Monxas.

>>> mo nos media, xa que, como apunta IVE no artigo O uso
do preservativo nos medios de
comunicación: de Grease a Lie
with me, “o sexo apréndese, antes de experimentalo, en gran
medida a través da televisión, o
cine e internet”. Sinala ademais
que en boa parte das rodaxes
das películas pornográfica actores e actrices non empregan
preservativos.
California, meca do cine x,
barallou a posibilidade de impor
métodos profilácticos nas películas, pero bateu de fronte coa
as produtoras, que, apelando
aos supostos gustos do seu público, se negaron rotundamente, ameazando con marchar de
Hollywood. Caso contrario sucede en Brasil, onde no 80% dos
filmes se utiliza condón.
Destaca ademais da publicación o artigo de Anxela Caramés
sobre a mostra Sexualidade(s) e
representación das políticas
LGTBQ na arte, sobre as representacións visuais das diferentes
sexualidades, así como o manifesto asinado pola produtora
audiovisual, xornalista e experta
en cultura sexual, Erika Lust, Por
un novo cine explícito, intelixente, feminino e feminista. A
autora avoga por un cine porno
que represente as mulleres, feito
por elas, que sirva ademais de
oportunidade para explicarlle
aos homes, de xeito explícito, a
sexualidade feminina.
M.B.

CINEMA.

Fotograma de Mapa dos sons de Tokio.

’’

VOLVE URDACI
Xosé A. Perozo

N

DAVID COLL BLANCO

de cosmopolita que fai difícil arte. Tráenos unha historia peseparar o que é cine do que é quena, un drama criminoso e
producto artístico. Explícome. paixonal entre un catalán exNinguén dubida dos valores da perto en viños e unha moza xadirectora catalana como reali- ponesa, peixeira da lonxa de
zadora (no sentido
Tokio, experta en asaque a palabra debería
sinatos. O asunto, non
ter, de directora, guiosei por qué, recorda
nista, organizadora e Apelícula
bastante (polo menos
autora das súas obras) non chega
a min) a “Hiroshima
e ninguén dubida da a enganchar, mon amour” e ao “Ulcalidade técnica tanto pese a que ten timo tango en París”,
dela como do seu todas as bazas seguramente porque a
equipo. Pero outra
primeira anda na mea favor”
cousa é o producto fimoria en branco e nenal, porque aí interfigro dunha película da
ren outras cousas: detelevisión, e a segunseños, intencións tanda, polo amor tolo que
xenciais (a elección de músi- atrapa os protagonistas sen un
cas, cores e fondos de ambien- motivo lóxico.
tación, nunca gratuitos) e por
A película non chega a enesa banda case sempre hai di- ganchar, pese a que ten todas
ferencias.
as bazas a favor: unha fotograEste “Mapa”, presentado en fía analista, baseada neses priCannes, danos a entender que meirísimos planos aos que é
se trata dun produto xa marca- tan afeita Coixet, eses encadres
do co carimbo de calidade de de ángulos que só un turista

’’

Moito deseño
e pouca historia
Mapa dos sons de Tokio
Directora e Guionista: Isabel Coixet.
Sons: Aitor Berenguer.
Deseño artístico: Ryo Sugimoto.
Elenco: Rinko Kikuchi, Sergi López, Min
Tanaka, Manabu Oshio, Takeo Nakahara, Hideo Sakaki.

Isabel Coixet é un problema.
Cada película súa ten unha
marca de internacionalidade e

Isabel Coixet, directora de Mapa dos sons de Tokio.

DAVID COLL BLANCO

con alma fotográfica pode rescatar dunha cidade coñecida
por estampas, esa outra imaxe
de Tokio que fuxe como do demo dos tópicos filmicos xa estragados por Hollywood. E os
sons, para min a novidade
máis interesante, a cantidade
de sons orixinais da cidade, dos
ambientes, das xentes, dos silencios. O resto pérdese nunha
morea de detalles de deseño
artístico, onde todo está resolvido a maior gloria da imaxe; a
música da banda sonora, que
non está escollida ao chou, senón con exquisito cuidado para que non desentone co aire
deseñado de todo o filme: Misora Hibai, unha cantante xaponesa de “genka” (o dado vén
na páxina web da película, non
me teñan por tan experto en
músicas niponas) que é a que
fai unha versión de “La vie en
rose” e canta un tango (non en
París), e unha música do enorme Antony and the Johnsons,
amais doutras pezas interesantes entre o jazz e a música feita
para coñecedores (banda sonora que debe andar á venda,
supoño).
Con todo e con iso, amáis
dos actores, especialmente esa
misteriosa rapaza sempre de
loito (penso agora que calquera rapaza nipona, seria e de negro, debe resultar misteriosa
aos nosos ollos occidentais, ese
é o cliché de sempre) e menos
Sergi López, que mantén un
acento pouco críbel para soltar
unhas frases pouco críbeis, a
historia non funciona; sabemos como vai pasar todo, pero
aí quedamos, agardando, enganchados á película máis pola
imaxe e o son que por unha
imprevista sorpresa que sabemos que non vai suceder. O remate final, ese toque burgués
catalán vén dar mala conta do
que podería ser e non foi.
PROPOSTA: Poderíamos ir a
visitar Tokio, pero o turismo,
que iba a abaratarse pola crise,
aínda está caro. Podemos ir ao
cine, cando menos, co panorama que circula, é o máis parecido a unha viaxe con estilo e
deseño artístico.
J.A. Xesteira

este comezo de curso, por
primeira vez na historia
da autonomía de Galicia, a
Consellería de Educación lanzou unha campaña publicitaria en galego e castelán rachando coas normas habituais. Son
anuncios cun slogan que fala
de solidariedade, para agochar
unha gran mentira. Se existise
un código deontolóxico eficaz,
esta propaganda sobre a gratuidade dos libros de textos tería que ser condenada e retirada sen paliativos. Non estamos
diante dunha simple perversión publicitaria da linguaxe,
estamos fronte á falla de ética
política habitual dos conservadores no exercicio da comunicación.
Á gran mentira do conflito
lingüístico engaden a falacia de
asegurar que é mellor que sete
de cada dez alumnos teñan libros gratis en propiedade a
que o cento por cento dos rapaces dispoña de libros en réxime de préstamos sen custo
para as familias. Pero, ademais,
esa hipotética gratuidade tamén é irreal porque os 180 euros, dos que presumen comparativamente por riba doutras
comunidades, na meirande
parte dos casos non son suficientes para cubrir o gasto real
en libros. Tampouco manifestan no anuncio a complexidade administrativa á que terán
que someterse as familias para
recuperar o investimento feito.
Unha vez máis o PP transforma a súa acción social negativa nunha proposta solidaria.
Pura e dura filosofía propagandística reaccionaria. Porén, esta práctica non é novidosa, en
Galicia xa estabamos afeitos a
ela naqueles tempos de Xesús
Pérez Varela, que caeron co desastre do Prestige. Con esta volta ó pasado, inmersos nas claves das FAES de José María Aznar, a ninguén lle sorprendería
ver a Alfredo Urdaci presentando os telexornais da TVG.

’’

Non estamos diante dunha
simple perversión
publicitaria da linguaxe”
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ENXEÑOS E CRIATURAS

SALTAR A PALLA
Xosé Miranda

O

Gran Rei Cormac, fillo de Airt, neto de Conn das Cen
Batallas, rei de Irlanda, con capital en Tara, tivo unha
filla, Grainne, a máis fermosa de todas as mulleres. Estaba
un día Grainne contemplando as xustas dos cabaleiros,
cando a luz dos seus ollos pousou en Diarmuid O’Duibhne,
home de extraordinaria beleza, e xa nunca puido desexar
outro. Pero sucedeu que outro home belísimo, nada menos que Finn Mac Cumhaill, xefe dos fenianos (os Fianna) e
tío de Diarmuid, pediu a man da princesa. Diarmuid tiña
na fronte un lunar que o facía irresistible: toda muller que o
vía caía rendida aos seus pés. E Grainne viuno, con aquela
súa ollada. Para afastar a Finn deulle a beber unha copa con
bebida para nove veces nove homes. Finn bebeu e durmiu
profundamente. Despois, Grainne fíxolles beber a todos os
homes, e todos durmiron. Así conseguiu quedar a soas con
Diarmuid, a quen enfeitizou cunha geis, unha fada que hai
que cumprir de xeito obrigado: tiña que sacala esa noite do
pazo real e non afastarse dela ata a morte. Un verdadeiro
amour fou. Pero decatémonos de que Diarmuid vai obrigado pola geis, non porque a súa vontade así o decidira.
No fondo dun bosque, en Galway, durmiron. Pero
Diarmuid ficou fóra do leito e non tocou a Grainne. E así
varias semanas, mentres Finn e Cormac os perseguían
“sen trégolas”. Se durmían nunha cova e tiñan que deitarse un a carón do outro, Diarmuid poñía unha espada no
medio, entre os dous. Este motivo, o da espada como proba de castidade, está estendidísimo e o lector lembrarao
dos romances hispánicos, sen ir moi lonxe. E un día, camiñando os dous, Grainne pisou unha pucharca e a auga salpicoulle unha coxa. E ela dixo: Es atrevida, salpicadura,
chegaches moito máis alto ca Diarmuid!
E claro, el non puido soportar esa burla e por primeira
vez levouna “á espesura”. E a aventura continúa coa morte
de Diarmuid, a quen mata un xabarín. Mais non é ese o caso que nos ocupa, porque uns mil anos despois, a historia
de Grainne e Diarmuid repítese. Mais daquela chámanse
Tristán e Iseu, e Finn mudou en Marcos, tío de Tristán. Nesa historia hai dúas Iseu, a das brancas mans e a “blonde”,
a loira. E cando a Iseu esposa de Tristán (pero á que Tristán
non ama) é salpicada por un cabalo, e a auga lle dá nos
muslos, ri, pensando: esa auga foi máis atrevida ca Tristán.
Moi ben. Pois nun relato recollido polo Equipo Chaira
na Pontenova, e publicado no libro Polavila na Pontenova
co título “Saltar a palla”, sucede o seguinte: A unha casa de
aldea chega unha pobre de pedir, e por caridade danlle
pousada. Máis tarde chega un pobre, e non queda máis remedio que xuntalos. O pobre protesta inocencia e xura
que non vai haber problema, que el non lle toca á muller
aínda que durman na mesma cama. E para probalo poñen
unha palla entre os dous. Ao día seguinte marchan xuntos
e no camiño atopan un rego desbordado, de xeito que non
se pode pasar, porque a auga chega á barriga. E di o home:
Eu salto, pero tu non, eh!
E ela contesta: Que has saltar, home, se aínda non saltaches a palla!
A sombra de Diarmuid é alongada.G

’’

Quehassaltar,home,
se aínda
non saltaches a palla!”

Maruxa Mallo, transgresión
e independencia
Do 10 de setembro ao 10
de xaneiro, a Casa das
Artes de Vigo acolle a
última retrospectiva
dedicada a Maruxa
Mallo, unha das figuras
máis importantes do
surrealismo e as
vangardas internacionais
M.B.

Musa do surrealismo, muller
transgresora e independente, a
artista Maruxa Mallo (Viveiro,
1902 – Madrid, 1995) convértese
na protagonista dunha das
mostras máis destacadas da actualidade expositiva, tanto pola
envergadura do proxecto como
polo momento no que se desenvolve, xa que, até o de agora,
a obra da autora fora só revisada
en profundidade na antolóxica
que o Centro Galego de Arte
Contemporánea lle adicou na
súa mostra inaugural en 1993.
Titúlase Maruja Mallo e en
total reúne máis de un centenar
de obras, procedentes de distintas institucións públicas e privadas, e unha ampla serie de préstamos particulares dos que os
comisarios Fernardo Huici e
Juan Pérez de Ayala se nutriron
para propoñer este achegamento á traxectoria artística desta
creadora irreverente e pioneira
da vangarda no Estado no primeiro terzo do século pasado.
A mostra, que está producida
pola Fundación Caixa Galicia,
coa colaboración da Sociedade
Estatal de Conmemoracións
Culturais e o Concello de Vigo e
que permanecerá aberta na Casa das Artes até o 10 de xaneiro
de 2010, céntrase tanto na pintura de Maruxa Mallo como nos
seus debuxos e bosquexos a través de fotografías e publicacións
de época e dunha achega documental á súa biografía.

SURREALISMO E RAÍCES POPULARES.
Filla dunha familia numerosa,
Maruxa Mallo tivo unha estreita relación cos poetas da xeración do 27 e coas xentes da Residencia de Estudantes de Madrid, dende Rafael Alberti e
María Zambrano até García
Lorca, Buñuel ou Dalí. Os seus
cadros, nos que xoga co surrealismo e as raíces populares,
conseguen que Ortega e Gasset
lle ofreza os salóns da Revista

Plástica escenográfica,1930 e [abaixo] pormenor de Cabeza de muller,1946.

? UERE SABER MÁIS?

Maruxa Mallo,biografía de Carme
Vidal. Colección Mulleres,
Edicións A Nosa Terra

de Occidente para facer a súa
primeira exposición. Maruxa
creou a súa propia linguaxe á
espreita das vangardas que comezaban a chegar a España
sen esquecer a arte popular.
Da man das viaxes polos
arrabaldes de Madrid xunto con
Alberto
Sánchez
e Benjamín Palencia,
integrantes da Escola de
Vallecas, a
súa pintura perde luminosidade e
concrétase na
serie Cloacas e
campanarios, que
moitos especialistas consideran como
o seu momento máis
surrealista, e que se exhibiría na galería Pierre Loeb
de París en 1932. Numero-

sos intelectuais como André
Breton e Picasso móstranse receptivos coa obra da galega.
A súa actividade durante a
República foi moi intensa. A
guerra colleuna en Galiza, embarcada nas Misións Pedagóxicas. Como moitos outros, dende o golpe militar vese obrigada
ao exilio americano, onde a súa
obra tivo tamén unha gran andaina creativa xa presaxiada na
obra clave La sorpresa del trigo,
realizada aínda en España.G
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O Gaiás volve ao plan de Eisenmann
Os recortes da nova Xunta non afectarán á Cidade
da Cultura, na que se investirán proximamente 42
millóns de euros
Lara Rozados

Malia a recesión económica,
poranse en marcha catro edificios da Cidade da Cultura para
o ano: Biblioteca, Arquivo, Servizos Centrais e mais o Museo
de Historia de Galicia. Así o
anunciou logo da reunión do
padroado da Fundación Cidade da Cultura o conselleiro de
Cultura e Turismo, Roberto
Varela. Rematar con estas
obras é prioritario para o seu
departamento, e quedan o
Centro de Arte Internacional e
o Escenario Obradoiro agardando por unha análise detida,
en función dos orzamentos.
Por outra banda, a previsión de
que o Museo abra as portas no
Xacobeo é “apurada”, e a súa
inauguración terá que agardar
un ano máis.
Varela referiuse á Cidade da
Cultura como “gran proxecto
galego do século XXI” e “o símbolo da Galicia nova”. En agosto aprobouse o prego de contratación da segunda fase do
proxecto, por 42 millóns de eu-

ros, e agárdase que a execución
do gasto sexa maior que en
anos anteriores. Negou Varela
que fose paralizar os dous edificios pendentes, e insistiu en
que se trata de darlle prioridade aos que xa están, e “pór en
valor” o complexo do Gaiás no
Ano Santo. Ha diminuír o orzamento con respecto ao do bipartito, pero aumentar a execución de gasto. Así e todo, o
goberno retomará parte do
proxecto orixinal de Peter Eisenman, con quen se reunirá
Varela a finais de outubro.

CAMBIOS NO ORGANIGRAMA. O
conselleiro anunciou tamén a
designación de Silvia Domínguez como directora xerente
da Fundación Cidade da Cultura, de quen salientou a “vocación de xestión de centros
culturais e de carácter internacional” e a súa “independencia”. O seu principal cometido
será pór en valor e dar a coñecer a Cidade da Cultura, amais
de rematar cos edificios priori-

Silvia Domínguez,nova directora xerente da Cidade da Cultura.

tarios. Leva 25 anos traballando tanto na Arxentina coma no
Estado, dedicada nunha primeira etapa ás políticas sociais
a nivel local, e durante os últimos 16 anos, á xestión cultural.
Amais, integrarase a
Fundación Gaiás na Fundación Cidade da Cultura, “unha
prioridade para dotar de personalidade xurídica a Fundación Gaiás”. A constitución definitiva do padroado da Fundación Cidade da Cultura queda
concretada cos antigos membros natos e cinco novos padróns, escollidos, do mesmo
xeito, por unanimidade, en
función da futura fusión: a secretaria xeral do Patrimonio da
Consellería de Facenda, Rosa
María Pedrosa Pedrosa, o director xeral de Política Financeira e Tesouro da Consellería
de Facenda, Manuel Galdo Pérez, o secretario xeral da Presidencia, Valeriano Martínez
García, o director xeral de Promoción e Difusión da Cultura
da Consellería de Cultura e Turismo, Francisco López Rodríguez, e o secretario xeral da
Consellería de Cultura e Turismo, Antonio Fernández-Campa García-Bernardo.G

Poesía liberadora contra a cultura aburrida
A tensión política dos
últimos tempos fíxose
notar na festa da poesía
do Condado que
recuperou os seus tons
máis reivindicativos
Cecilia Novas

Mergullámonos no espazo da
fronteira para asistir ao Festival
da Poesía, organizado pola Sociedade Cultural e Desportiva
do Condado. A edición número
XXIII que tivo lugar a pasada fin
de semana corroborou a boa
saúde da poesía galega coa presenza dos poetas: Anxo Angueira, José Alberte Corral, Brais
González, Alberte Momán, Manolo Pipas, David Pobra, Mario
Regueira, Susana Sánchez
Arins, Carlos Santiago, Dores
Tembras e Xabier Xil Xardón,
mais os artistas convidados Filipa Leal e Óscar Mourave, representando á amplitude do
mundo lusófono. A organización explicou que nun “contex-

to marcado polas agresións ao
galego” decidiuse convidar exclusivamente a músicos e poetas que tivesen esta lingua como vehicular en calquera das
variantes da lusofonía.
O Festival celebrouse por
primeira vez en Mondariz-Balneario no ano 1981, e dende
aquela data vense organizando
case sen interrupcións –salvo o
período de 1996-2002, por motivos económicos e outros–.
Nos primeiros anos deuse cita
no Condado un perfil de poeta
comprometido: Manuel María,
Avilés de Taramancos, Darío X.
Cabana, Uxío Novoneyra, Xosé
María Álvarez Cáccamo, Margarita Ledo, Bernardino Graña,
ou Xela Arias, asistiron con asiduidade. E quizais esa continúa
a ser a tónica do festival.
Salvaterra de Miño constituíuse, co paso do tempo, como o escenario case que “oficial” do festival, onde se dan cita, ademais da poesía, a propia
loita política implícita, reivindicativa e en galego.

’’

SalvaterradeMiño
constituíuse, co paso do
tempo, como o escenario
case que ‘oficial’ do festival”

A FRONTEIRA INVISÍBEL. Nun marco de fronteira mesmo “invisíbel” entre dous pobos, a lusofonía celebra a súa festa. X.L.
Méndez Ferrín escribía para o
libro editado co gallo do VII Festival, celebrado no Porriño no
ano 87: “O río Miño produce o
máis vasto e pracenteiro ‘locus
amoenus’ de cantos haxa en
Europa. Os prados, as hortas, os
milleirais da banda de alá son
unha beizón pra os ollos. A ponte de odioso ferro decimonónico lémbranos a historia adversa
que cortou en dous a nosa xente”. O marco do Miño determina o carácter do festival, que invisibiliza a marcaxe da fronteira

coa naturalidade do voo dun
paporroibo (sempre á procura
da auga e das hortas).
Esta edición podería ser
quizais unha nova “onomatopeia espontánea e liberadora
no medio dun ambiente cultural aburrido e mediocre” como
diría Reixa nunha das xeiras
iniciais. Non contou con axudas institucionais, reduciu os
seus actos en dous días de celebración, mais pola contra, intensificou a carga reivindicativa. O lema que presidiu a convocatoria dicía: “Outro mundo
é necessário, construamos a alternativa”, e no limiar da compilación poética, de Lidia Senra, afondouse na necesidade
da apertura de novos camiños.
O brasileiro Óscar Mourave
presentaba tamén o seu primeiro poemario “Suburbia”, publicado por Estaleiro Editora.
E así foi como os versos engalanaron a festa: “(...) A cidade
talvez fosse de água. Como sobreviver a uma cidade líquida?
/ Eu tentava sustentar-me co-

mo um barco). As aves molhavam-se contra as torres. Tudo
evaporava: os sinos, os relógios, os gatos, o solo (...)”, da
portuguesa Filipa Leal, ou as
lembranzas dun estadio puro,
anterior: a aldea, os avós... e a
traxedia da metaforfose: “Olla,
a distorsión do teu suspiro de
cereixa a orballar sobre o tempo / os natíos maínzos no fusco chairego, arroz, muller-aldea”, de Brais González, ou o
“Haime un verdor de entrañas
/ estrado na contorna. / E canteiras areeiras autovías / un
desterre a peito aberto e contrafortes un guindastre / gasolina. / Haime muros de xabre
espido / para abrollaren outras
xestas / retorcidas cara ao ceo /
(avó, dime onde que non te entendo) / Aborrezo o paraíso”
de Xabier Xil Xardón.
Poesía e intervencións case
que teatrais, de performance,
como as de Carlos Santiago ou
David Pobra; e as metafísicas
posmodernas de Mario Regueira.G
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IMAXES DE ÉPOCA

Poñer o carro enrriba do camión.

As bondades curativas do santo, os ritos pagáns, o prato de polbo, a cunca de viño e a música.

As bandas fixeron un gran traballo de difusión popular da música culta.

Barro a través dunha Rolleiflex
Reinaldo Constenla é o autor
das imaxes que compoñen o libro
Barro en imaxes, editado
pola Asociación Cultural Barosa
M.B.

’’

E

nriba dunha moto, e
coa súa Rolleiflex colgada ao pescozo, Reinaldo Constenla (Curuto, Barro 1918-1982) retratou
durante os anos 50 e 60 a realidade do concello de Barro, unha
situación moi semellante á das
transformacións que estaba a
sufrir un país cheo de restricións
e estraperlo, que evolucionaba
lentamente da man dos cartos
procedentes da emigración e
das ansias de modernidade.
Agora a Asociación Barosa
vén de editar o volume Barro en
imaxes, que recolle unha selección do arquivo fotográfico persoal de Reinaldo, que, sen ánimo documental, deixou constancia a través das súas imaxes
da vida rural do concello, “unha
mirada en branco e negro”, como sinala Emma Tilves Pazos
no volume, “dun fotógrafo de

’’

Reinaldoestámáisen
sintonía coa sensibilidade
de Manuel Ferrol que coa
elegancia clásica e distante
de Virxilio Viéitez”

Converteuasúacámaranun
observador permanente
da vida real con
mentalidade popular.
Inmortalizou a historia
humana dun pobo”

Esperando polas nais.

[Xesús Rodríguez Castro]

Reinaldo Constenla.

aldea que, facendo o seu traballo, foi notario do mundo que lle
tocou vivir”. Coa intención de
poñer en valor ese arquivo e de
refrescar a historia local recente
nace este volume e a exposición
que a acompaña.
“Máis en sintonía coa sensibilidade de Manuel Ferrol que
coa elegancia clásica e distante
de Virxilio Viéitez”, a cámara de

’’

Persoapopulareextravertida,
ademais de fotógrafo foi
zapateiro, labrego,
electricista e reloxeiro”

Co bolo de Pascua.

Reinaldo detívose nos detalles
dunha época desaparecida de
nenos xogando nos camiños,

vellos ao sol, lavandeiras nos
pozos e gaiteiros ambulantes
en burro, onde os “haigas” (co-

ches luxosos) dos indianos
aparcábanse nos currais e as
xuntas de bois facilitaban o traballos sacrificado dos canteiros.
Fillo de Leonor Constenla
Prado, a historia deste fotógrafo rural comeza na primavera
de 1918, no lugar de Curuto
(Barro). Despois duns anos na
emigración arxentina, e xa de
retorno en Galiza, a Reinaldo
Constenla a guerra civil colleuno coa maioría de idade acabada de cumprir, polo que se ve
obrigado a enrolarse no corpo
de artillería. As malas condicións hixiénicas dos cuarteis
nos que prestou servizo militar
(primeiro en Teruel e logo en
Pontevedra, A Coruña e Vigo)
provocaron a manifesta- >>>

ex
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Porráns, centro de reunión social e económica.

Carreteiros coas xugadas de bois.

O Goio da Laxe, na Codeseira, refrescaba os calores de agosto.

José Moldes deseñou e construiu un coche: o coso.

Estaba en xogo a rosca do bar Paco.

>>> ción da asma que marcaría a partir de entón a súa vida.
Persoa popular e extravertida, Reinaldo ademais de fotógrafo foi zapateiro, labrego,
electricista e reloxeiro. Por correspondencia obtivo o título
de radiotécnico e no seu currículo figura tamén ter reparado
o proxector do cine do Carballal, que funcionou como sala
de proxeccións e baile dende
1950 até os anos 70. Malia todo, a fotografía foi a súa paixón, como deixa entrever o seu
arquivo, onde xunto ás obras
propias conviven imaxes tiradas por fotógrafos como Pedro
Vicente Ferrer Sanz.
Como outros moitos, aprendeu o oficio co fotógrafo Graña
Grañé, de orixe peruana estabelecido en Pontevedra, e sufriu

dificultades tras a guerra para
topar os líquidos necesarios para o revelado das imaxes sacadas coa Rolleiflesh e a mítica
Voigtlander Color-Skopar. Co
tempo montou o laboratorio na
casa do Curuto e moitas das súas imaxes levan o selo “Radio
Fotos Constenla. Porranes”.
Como explica Xesús Rodríguez Castro, impulsor do proxecto, Reinaldo non se limitou
“a traballar na casa nin a facer
retratos por encargo”, senón
que converteu a súa cámara
“nun observador permanente
das xentes, da paisaxe e da vida
real con mentalidade popular.
Inmortalizou a historia humana dun pobo”.

MUIÑADAS E MINIFALDAS. Polas fotografías que compoñen Barro

Velo ahí vén o gaiteiro...

De volta coa auga.

en imaxes desfila Ramón de Señorán, tratante de cabuxas, retratado co gando subindo a

costa do Carballal de volta da
feira de Pontevedra. Tamén
Juan O Rulo, que posa coa súa

filla, vestidos coa roupa dos domingos, diante da taberna para
ir vender unha pucha e unha
xovenca. E mulleres no pozo lavando e “as do cedo”, que comezaban o seu traballo na lonxa de Marín ao redor das doce
da noite para coller a bo prezo o
peixe que logo ían vender.
Moitas delas semellan ser
unha homenaxe aos VeloSolex,
un ciclomotor económico comercializado a partir de 1957
pola firma Orbea para facer
fronte ás dificultades que seguiron a II Guerra Mundial, pero
tamén aos Chevrolets, Cadillacs, Pontiacs e Mercedes chegados cos cartos de América.
Esa obsesión pola modernidade e a velocidade levou tamén a José de Moldes a deseñar
e construír o seu propio coche,
antes da aparición do 600. Levaba un motor de gasolina de tres
cabalos, tiña tracción traseira
feita cunha correa de bicicleta e
contaba cun habitáculo para
dúas persoas. Chegou a estar en
circulación até que en 1953 o xefe de obras públicas de Pontevedra ordenou “que ese coso no
salga más a la carretera”. Esta
anécdota valeulle dende entón
o alcume de O Coso.
Reinaldo detivo ademais a
súa cámara nos muíños da zona, no labor dos canteiros, nas
festas, nas paparotadas, nas
romarías, no lustre das bandas
de música, nos baños no río e
deixou entrever, de xeito inconsciente, a liberación para
homes e mulleres dunha longa
posguerra e a apertura cara un
momento menos afogador.G
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Segundo a tradición
este é o pedrón
onde amarrou
a barca que trouxo
os restos do apóstolo
Santiago.

10-16 DE SETEMBRO DE 2009

COMARCAS DE GALIZA

En terras rosalianas
A Depresión Meridiana e Padrón desde o cume do Santa Cecia.

O volume O Sar, da colección Comarcas de
Galiza, propón un achegamento ao patrimonio
natural e artístico desta demarcación integrada
polos concellos de Padrón, Dodro e Rois
M.B.
Equipo XEA [FOTOGRAFÍA]

A

nova entrega da colección Comarcas de
Galiza achégase á
comarca do Sar, integrada polos concellos de Dodro, Padrón e Rois, cunha superficie de máis de 177 km2 e
cunha poboación de 17.560 habitantes. Trátase dunha comarca poboada dende antigo, como parecen indicar as mámoas
que se espallan por toda a súa
xeografía, o petroglifo da Idade
de Bronce da Bouza de Abadín,
no lugar de Imo (Dodro), ou os
castros catalogados de Rois, entre o que destaca o coñecido como castro de Beca ou Lupario.
Ademais nunha das mámoas de Oín (Rois) acháronse, a
comezos do século XX, varios
torques, mentres que no lugar
de Caraveles apareceu unha figura prerromana feminina,
(agora no Museo do Pobo Galego). Todos estes achados
confirman a temperá presenza
humana na zona, un poboamento que tería continuación
durante os anos do Imperio,
tempo no que os romanos ca-

pitalizarían o seu dominio no
núcleo de Iria Flavia.
A caída do Imperio e a decadencia de Iria Flavia foi parella
ao progresivo ascenso de Padrón, apadriñado polo arcebispo Diego Xelmírez, que, co
seu porto natural, Pontecesures, comezou a entrar en contacto cos mercados europeos.
Como sinalan os autores do
volume, O Sar “ten un rico patrimonio histórico-artístico,
moi asociado ás tradicións xacobeas”. Nela conflúen a coñecida como Ruta da Translación
ou Ruta Marítimo-fluvial Xacobea do Mar de Arousa e o
Camiño Portugués, que vén
dende Pontevedra.

DODRO. O límite sur da comarca
materialízase na desembocadura do Ulla, con enclaves de
grande valor ecolóxico, como
as Brañas de Laíño, as marismas de Dodro e Lestrove e As
Avesadas.
Os lugares de maior interese natural, ao ver dos autores,
atópanse no esteiro do Ulla,
protexido no LIC “Sistema Fluvial Ulla-Deza” e nos montes
da Muralla, onde se poden fa-

Colexiata de Iria Flavia.

Eira comunal con horreos en Imo.

cer rutas a pé e gozar das vistas.
Ademais da súa arquitectura, do Pazo de Hermida de Lestrove, un dos enclaves importantes do concello, ten especial
relevancia o pouso que nel deixou a historia. Foron asiduos
visitantes Manuel Murguía e
Rosalía de Castro e, entre os
seus muros, asinouse en 1930
o denominado “Pacto de Lestrove”, que deixa constancia
do nacemento da Federación
Republicana Galega. Entre os

asistentes a esta xuntanza figuran Santiago Abad Conde e
Santiago Casares Quiroga.
O pazo non é o único edificio de relevancia dentro do patrimonio artístico local. A el
cómpre engadirlle o pazo de
Lestrove, varias igrexas, cruceiros e a eira de hórreos de Imo,
de especial valor etnográfico.

PADRÓN. A súa orixe remóntase
ao Medievo, época na que se fía
a lenda do Pedrón, unha ara ro-

mana encravada na beira da ría
á que, se di, foi atada a barca que
portaba o cadáver do apóstolo
Santiago. Dende entón Padrón
convértese no inicio da ruta xacobea cara a Compostela para
os que chegan por mar. Esta pedra está hoxe na igrexa de Santiago de Padrón.
É obrigada a parada na igrexa de Santa María de Iria Flavia, coñecida tamén como
Santa María de Adina, unha
das igrexas máis antigas de Galiza e antiga Sé Episcopal.
Construída inicialmente no século I, Almanzor reduciuna á
cinzas a finais do século X, e así
permaneceu até que o arcebispo Xelmírez deu orde de levantala de novo. No seu interior
consérvanse unha imaxe pétrea da virxe de época románica, sepulcros dos bispos irienses, sepulcros antropomorfos
e restos de orixe medieval.
Pero Padrón ten oco de seu
no imaxinario popular por ser o
lugar no que residiu Rosalía de
Castro boa parte da súa vida. A
Matanza, na parroquia de Santa
María e lugar no que a escritora
morreu en 1885, está reconvertido en casa museo. Conserva
con mínimas alteracións a estrutura orixinal do edificio e nel
recóllense obxectos relacionados con Rosalía, dende fotografías até textos relacionados coa
súa obra e a época na que se desenvolveu.
A Fundación constituída polo escritor Camilo José Cela tamén ten a sede en Padrón, na
Casa dos Coengos de Iria, edificio no que se inclúe, ademais, o
chamado Museo Ferrocarrileiro
John Trulock, dedicado ao avó
de Cela, que como xerente da
West Galicia, participou na instalación da primeira liña férrea
entre Santiago e Carril.
No río Ulla, ao seu paso por
Herbón, aínda se poden ver barcas que tradicionalmente serviron para comunicar as xentes
de ambas beiras así como pesqueiras da lamprea, documentadas desde o século IX e moi
abondosas na Idade Media. Como se explica no volume, estas
construcións para a captura de
exemplares desta especie cruzan o curso fluvial no sentido
perpendicular da corrente, empregando un sistema de ocos no
que se colocan os aparellos,
chamados cangallos.
Como no resto de Galiza, a
comarca do Sar presenta >>>

36-37 comarcas.qxd

8/9/09

22:02

Página 3

ANOSATERRA
10-16 DE SETEMBRO DE 2009

MA G A Z INE.37.

O canón do Ulla entre os montes Castro e Meda. Á dereita, barca tradicional e pesqueiras da lamprea en Herbón. As pesqueiras están documentadas desde o s. IX e foron
moi abundantes na Idade Media.

Bustelo e a Ría de Arousa ao fondo.

’’

NoPazodeHermidade
Lestrove, Dodro, asinouse
en 1930 o ‘Pacto de
Lestrove’, que deixa
constancia do nacemento
da Federación Republicana
Galega”

Atranco no Ulla do Couto de Sinde (Carcacía).

’’

OXardínArtísticodePadrón,
declarado Monumento
Artístico Nacional en 1946,
cunha extensión dunha
hectárea, conta con nove
exemplares incluídos no
catálogo de árbores
monumentais”

Palmeira do Senegal no Xardín de Padrón. Con 11 m. de altura, destaca pola gran cantidade de talos que emite desde as raíces.

O Ulla forma, na marxe dereita do esteiro, unhas marismas de máis de 100 hectáreas
coñecidas como as Brañas de Laíño.

a cabo. Tamén se topan bos
exemplares na Casa Museo de
Rosalía de Castro e no Pazo de
Antequeira, este último en Rois.

’’

NolugardeFaramello,dous
industriais italianos
levantaron en 1714 unha
fábrica de papel que
destacaría polo seu papel de
fumar El Sol. Hoxe só se
conserva o pazo”

>>> adros de igrexas e mosteiros, parques e xardíns de vilas e
pazos nos que se topan boas representacións de especies arbóreas monumentais. Pero, pola

Terras de Rois desde o cume da Muralla.

abundancia en exemplares significativos, cómpre destacar o
Xardín Artístico de Padrón, declarado Monumento Artístico
Nacional desde 1946, que conta
entre as sequoias vermellas, os
carballos fastixiados, os castiñeiros das Indias e as palmeiras
do Senegal con nove elementos
que forman parte do catálogo

de árbores monumentais. Ten
unha extensión dunha hectárea
e moitas das especies que alberga son froito da intensa actividade de intercambio que se levou

? UERE SABER MÁIS?

Terra de Iria. Viaxe ó país de Rosalía
de Castro, de Anxo Angueira.

ROIS. Tradicionalmente, o concello dedicouse, maioritariamente, ao aproveitamento dos
recursos agrícolas e fluviais, pero existen testemuños industriais que se remontan ao século
XIX, como é o caso da fábrica de
papel instalada no Faramello,
na parroquia de Ribasar. Neste
lugar, Jacobo Gambino e Bartolomé Piombino Farcinetti levantaron en 1714 esta fábrica
empregando como materia prima o tecido de liño, que abun-

daba por aquel entón. Co tempo, o negocio ampliouse, mudou de donos e o seu papel de
fumar El Sol converteuse nun
dos máis utilizados a mediados
do século XIX. Coa entrada do
novo século a fábrica pechou,
quedando unicamente o pazo
barroco construído para Bartolomé Piombino.
Rois conta ademais cun destacado patrimonio históricoartístico, ao que lle dan forman
as igrexas de San Vicente de Augasantas, Leroño, San Miguel
da Costa e San Mamede de
Rois, así como os pazos de Angueira de Castro e de Antequeira e numerosos cruceiros.G
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MONUMENTOS CON ENCANTO

Dous aspectos de Santa María a Maior e [á dereita]un deseño da igrexa e rúas colindantes de 1691.

Santa María a Grande, a nosa catedral do m
A igrexa que se ergueu a costa dos gremios
do mar, relémbranos, en moitos aspectos,
á novela catalana e recente éxito
de vendas, A Catedral do Mar

Xerardo Dasairas

A

igrexa de Santa María a Grande, ou
Maior, de Pontevedra foi elevada ao
rango de Basílica polo Papa Xoan XXIII (1962) e na actualidade
anda a preparar un magno Xubileo, amparada no seu milenarismo como parroquia. En palabras do seu actual párroco, “con
esta celebración preténdese restaurar o legado histórico-artístico do templo, lembrar e divulgar a historia da parroquia, reavivar a vida e a fe da comunidade para impulsar un novo espírito solidario e convocar a celebración do milenio”. Asemade,
convídanos “a considerar todo
historicamente e a lembrar o
pasado con gratitude, valorando que nos chegue a fe desde
hai ao menos mil anos”.
A igrexa que coñecemos actualmente data do século XVI e
foi erixida a costa do Gremio de
Mareantes de Pontevedra sobre unha anterior igrexa románica. A máis antiga referencia a
esta igrexa de Santa María, primeira parroquia de Pontevedra, provén dun documento

dado por Fernando II concedéndolle ao mosteiro dos bieitos de Poio a metade das súas
rendas. Ao que se ve, con este
único dato, resulta difícil xustificar os mil anos de existencia
da parroquia, mais iso non é
obstáculo para que, con tal
motivo, nos centremos nas
consideracións históricas, artísticas e sociais da nova igrexa
que se ergueu a costa dos gremios do mar e que nos relembra, en moitos aspectos, o best
seller de Ildefonso Falcones, A
Catedral do Mar.
A basílica de Pontevedra tamén leva a mesma advocación
mariana, foi igualmente construída sobre a pequena e antiga
igrexa en datas semellantes e
foi financiada polos mareantes
da época. Mesmo a mestizaxe e
interculturalidade que se desprende do relato catalán, aparece aquí da man dos tradicionais albaneis e retabulistas casteláns, dos avances técnicos
clásicos de italianos e flamencos e do sentido pre-barroco
dos pedreiros manuelinos
achegados de Portugal. Diego
Gil, Cornielles de Holanda e Johán Nobre, foron os mestres

Panorámica da vila pontevedresa nun antigo gravado.

reunidos neste trivium pontevedrés para dar vida ao granito
da ‘Perla da arte galega’, como
a definiu Ambrosio de Morais,
cronista do rei Filipe II.
Mais o que atraeu a este autor do “Inventario de reliquias e
antigüidades”, non foi a fermosura e grandeza da súa fábrica
senón o significado gremial da
construción que, sen dúbida,
encarna o espírito dunha época. O esforzo que fixo posíbel
esta obra proviña dunha organización derivada da vitalidade
do Gremio do Mar que a patrocinaba, pois foi controlada pola
propia Confraría. Como se pode deducir, gremio e confraría
son en Galicia case verbas sinónimas ao contrario que aconteceu no resto de Europa. Tras
desta imbricación subxace, sen
dúbida, o control temperán
que a igrexa (arcebispados, bispados, cabildos, ordes monásticas...) exerceu sobre a riqueza
que o mar xeraba: A venda de
peixe nas terras do interior, as

saíñas e os procesos de conservación ou o suministro destes
produtos para os establecementos monásticos nas épocas
de vixilias e xexúns (Coresma)
foron elementos importantes
para que se dese esta peculiar
característica da estrutura gremial galega.
A fábrica de Santa María, fíxose posíbel grazas a unha ben
organizada escala de persoeiros, case todos chamados por
elección popular, con atribucións moi definidas, encargados da recadación e a administración dos fondos, da vixilancia dos traballos e da busca e
orientación dos mestres: Todo
se dispuña con fachenda mariñeira por medio de acordos
previos que sempre esixían “o
máis e o mellor que se puidese”.
Nos peiraos da Moureira (de
salmoirar), a actividade relixiosa polarizaríase nos séculos XIV
e XV en torno á devoción a San
Telmo (protector contra os fogos fatuos) até que a “obra no-

va” de Santa María e o auxe da
festividade do Corpus Christi
viñesen tracexar novos rumbos
na piedade dos mareantes. Vigairos, procuradores, mordomos, colledores, luminarios da
Confraría do Corpo Santo, atalieiros (armadores) de cercos
que levantaron capelas, pescadores que fixeron á súa costa
“braças de parede”... fixeron
deste templo a súa grande empresa colectiva.
Á beira deste labor do Gremio, impulsor e patrocinador
da construción, foron eficacísimas as aportacións dos cercos,
aquelas empresas comunais de
pesca que lle deron riqueza aos
mareantes e forxaron o esplendor da vila de Pontevedra. Coa
única finalidade de “pescar para
a igrexa” (común en todos os
portos de Galicia através do quiñón do mar) outorgáronse permisos de marear en días festivos
que nunha xornada de pesca
daban polo menos cen ducados; promovéronse inicia- >>>
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Unha das xoias da arquitectura gótica galega

ral do mar
’’

AbasílicadePontevedraleva
a mesma advocación
mariana e mostra a
mestizaxe e interculturalidade que se desprende
do relato catalán”

A Basílica de Santa María a
Maior ou a Grande é unha das
xoias da arquitectura gótica galega de estilo isabelino con tendencias renacentistas. Conta
cunha planta basilical de tres
naves separadas por peares góticos. No seu interior coexistiron celebracións litúrxicas e
reunións gremiais dos mareantes da confraría de San Telmo ou Corpo Santo e de San
Xoan. A súa construción comezou na segunda década do século XVI, dirixindo as obras os
mestres Juan de Cuetos e Diego Gil. A fachada, contratada
en 1541 a Cornelis de Holanda
e Xoán Nobre, comezou a
construírse en 1544. Dado que
boa parte da financiación proviña do Gremio de Mareantes,
en 1551 paralizáronse as obras
debido á escaseza de sardiña.
En 1559 pecháronse as bóvedas estreladas e en 1570 pechouse o coro. A torre das campás aínda tardaría bastante en
ser rematada. O retábulo, rematado en 1623, foi derrubado

’’

En1551paralizáronse
as obras debido
á escaseza de sardiña”

e substituído por outro a comezos do século XX.
Ten tres portas de entrada.
A porta sur, a máis usada, dá á
praza de Alonso III de Fonseca, que foi párroco da igrexa. A
carón dela está a imaxe do
Cristo da boa Viaxe. A porta
sur dá ao Campiño de Santa
María, e a porta oeste está no
retábulo pétreo.
Unha finísima e elaborada
crestería de pedra rodea aparte superior. No exterior, na cara sur, hai unha imaxe da Virxe da O, patroa da cidade. Debaixo dela hai un sepulcro,
posiblemente de Alfonso de
Baltuino. No retábulo exterior
da portada hai imaxes de San
Pedro, Carlos I, Santa Catalina

e San Gregorio (á esquerda en
sentido ascendente); San
Paulo, Filipe II, San Xerónimo
e Santa Bárbara (á dereita).
Enriba da porta están os catro
evanxelistas: San Marcos, San
Lucas, San Mateo e San Xoán
superados dun rosetón rodeado de anxos. Nas beiras hai
dous bustos, posibelmente de
Cristovo Colón e Hernán Cortés. Enriba do rosetón está a
Asunción da Virxe e máis arriba a Santísima Trinidade co fillo á esquerda. Na cima está o
Calvario coa cruz no centro e
a Virxe e San Xoán a cada lado.
No interior destaca o altar
maior feito a comezos do século XX polo tallista Magariños,
en madeira de castiñeiro e nogueira. No centro aparece a
Asunción da Virxe, rodeada de
apóstolos e anxos, cuns baixorrelevos. Ao entrar pola porta
sur e indo cara a dereita, está o
altar da Virxe do Carme, San
Antonio e Santa Rita. Despois
hai unha capela coa Virxe co
Neno. Logo, segue outra da Pu-

rísima Concepción cun retábulo de madeira de cinco táboas de comezos do século XVI,
obra do portugués Atayde.
Nun altar de pedra figura a Virxe de Covadonga cun escudo
coas armas de Diego Arango
Soutomaior. O altar barroco do
Cristo inclúe unha imaxe de
Xesús feita no século XVII por
Ferreiro, flanqueado por San
Telmo e San Pascual Bailón. Na
capela, fundada en 1525, están
soterrados os seus fundadores.
Despois do altar maior, está
a representación da Asunción
da Virxe, rodeada de anxos e
apóstolos. Á esquerda está o altar da Santísima Trinidade.
A torre das campás contén
unha escaleira de caracol con
máis de cen banzos. No primeiro piso móstranse antigas
roupas litúrxicas e a imaxe
procesional da Santísima Trinidade. No segundo andar hai
unha mostra de orfebrería. O
terceiro é un mirador desde o
que se ve a zona monumental
e a Ría de Vigo.G

’’

Éaperladaartegalega,
como a definiu
Ambrosio de Morais,
cronista do rei Filipe II”

’’

Osignificadogremial
da construción encarna
o espírito dunha época”

’’

Trasdestaimbricación
gremial subxace o control
que a igrexa exerceu sobre a
riqueza que xeraba o mar”

>>> tivas voluntarias de pesca
polos seus compoñentes e armáronse cercos con este único
obxectivo. As promesas feitas
para a construción levábanse

A basílica pontevedresa nun gravado de 1812 e nunha foto actual.

aos rexistros notariais e tamén,
no caso de atraso no pagamento, levantábase acta formal: “E
que por canto nós non podemos complir co prometido ata
agora por falta de sardiña, e vós
Gregorio Núñez Procurador e
Mordomo da igrexa esperástesnos fasta agora e máis nos dais
de agardo o término ayuso contido, e pora que sexades máis se-

guro que nós pagaremos os
mrs. e diñeiros, temos por ben
que vos pagaremos para a devandita obra nova...”.
Basas, columnas, “braças
de parede” e capelas tamén levan memoria das contribucións individuais dos mariñeiros e das xentes dos cercos como o de Gonçalo de Cangas,
Pedro do Carramal ou Xohan

Neto. Só en contadas capelas e
nunha porta accesoria admitirían os mareantes a contribución de persoas alleas ao Gremio, habendo tamén aportacións de persoas que axudaron
materialmente ou contribuíron con xestións na procura de
mestres e “pareceres”, de materiais e de obxectos. Moitas
veces era un accesorio ou unha

peza de mobiliario litúrxico o
que se doaba, como por exemplo unha das pias de auga bendita, de factura italiana que leva un escudo co mote DALTO
BIENE alusivo, sen dúbida, á
riqueza entregada polo mar, e
unha inscrición non menos
significativa: ESTA PIA DOV
ANTON DÁ BEA DÁ TONELADA DÁ NAVE. ANO M[D]VI.G
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Moteirospola
Seguridade Vial

No corazón
do Candán

A Plataforma Moteira pola Seguridade Vial, PSMV, iniciou
en Barcelona o pasado día 5 de
setembro a 'I Volta a España
en Moto pola Seguridade Viaria', que percorrerá por etapas
distintos puntos da xeografía
estatal durante as fins de semana do mes de setembro poñendo punto final ao percorrido o vindeiro 3 de outubro en
Madrid.
A Asociación Moteira Galega, ASM, anima a todos os seus
socios, moteiros e cidadáns en
xeral sensibilizados coa seguridade nas estradas, a participar
neste percorrido reivindicativo ao seu paso por terras galegas, que finalizou a pasada fin
de semana en Lugo.
O calendario marcado pola
PSMV inclúe O sábado, día 12,
un percorrido polas cidades galegas de A Coruña, Santiago,
Pontevedra, Vigo e Ourense,
correspondentes ás etapas 9
–que unirá A Coruña, Santiago
e Pontevedra– e 10, que percorrerá dende Pontevedra, Vigo e
Ourense.
Esta iniciativa aberta quere
ser un exercicio de conciencia e
responsabilidade onde toda a
sociedade debe poñer da súa
parte para evitar accidentes e
unha reivindicación de melloras nas infraestruturas e cambios nos hábitos de condución.
Máis información en
www.pmsv.orgG

Esta serra que se reparte entre
os concellos de Lalín, Silleda,
Forcarei, Beariz e O Irixo é un
auténtico paraíso ambiental e
etnográfico, e ben pouco coñecido aínda. Se cadra aí está o
seu encanto: a maior parroquia que podemos atopar na
serra, a de Zobra (Lalín) é unha
auténtica reserva de tradición
oral e musical. As señoras do
lugar son enciclopedias viventes de cancións, xogos e bailes
tradicionais, e hospitalarias
coma elas soas. Malia o illamento deste núcleo de poboación, o turismo rural, a ruta circular polo Candán que comeza aquí ou o mel, un dos máis
ricos do país, fan desta paraxe
un lugar aberto a quen a visita.
Esa receptividade é a mesma
para a tradición: consérvanse
cantigas castelás de hai séculos, xa que o xeo das “neveiras”
naturais do monte ía venderse
a Castela en carros de bois, e co
intercambio comercial viña
tamén o cultural.
De Zobra parte un sendeiro circular duns vinte quilómetros de lonxitude, cunha
dificultade media, tendo en
conta a orografía desta serra
atravesada polo Deza e o seu
afluente, o Grovas. Os picos
máis salientábeis son o Alto
de San Bieito (1.017 m), O Coco (969), Seixiños Brancos
(905), e Chamor (815), nome
que o silledense Alonso Ríos
lle puxo a un dos seus fillos.

E. Estévez

Na ruta atoparemos, se temos
coidado, especies en extinción, coma o bufo real e a
aguia real, ou acivro en moitos dos bosques. Tampouco é
raro ver miñatos, curuxas, denosiñas, golpes ou vacas bravas. En tempos había bastantes lobos, pero agora quedan
cada vez menos.
A maiores desta ruta marcada como PR, podemos desviarnos entre Portomarín e
Ameixedo: na vez de subir até
Ameixedo collemos o camiño
que baixa cara ao río Grovas e
atravesámolo, logo atoparemos unha subida bastante dura. Seguindo o camiño, en
ocasións por treitos bastante
inzados de broza, iremos dar
cunha xoia agochada na serra:
a aldea abandonada de Grovas, na parroquia forcaricense
de Millerada, deshabitada

A Ponte dos Medos [abaixo] O Pozo Verde .

dende 1960. A venda de carbón de carballo e estaño foron
o sustento dos antigos moradores, pero hoxe só quedan as
casas de pedra, configurando
rúas e prazas, comidas polas
silvas. Un dos tesouros, se seguimos o río Grovas cara á dereita, é o chamado Pozo Verde, unha poza agochada baixo
un pequeno salto e entre as árbores, de auga acabada de saír
do manancial (o baño é para
valentes, pero unha vez dentro logo se afai o corpo á temperatura). Logo podemos volver por onde viñemos ou subir
ao Alto de San Bieito, por unha costa que é todo un reto
(teñamos en conta que subimos dende o punto máis baixo até o máis alto da Serra), e
dende alí seguir camiño polo
Candán.G
Lara Rozados

ESTUDAR.

Matricularse
na UNED
Setembro é o mes da volta ao
colexio, estudos e actividades
formativas. Para aqueles que
dispoñan de tempo ou que saiban administralo ben, a Universidade a Distancia, é unha
boa opción se o que se quere e
ampliar coñecementos a nivel
académico e cunha titulación.
A nivel xeral a Uned, que
conta con centros nas catro
provincias galegas, ten unha extensa oferta formativa formada
por 4 diplomaturas e 5 enxeñerías técnicas, 18 licenciaturas e 3
enxeñerías, 14 graos adaptados
ao EEES (Espazo Europeo de
Educación Superior), 110 graos
de doutorado en extinción e 35
títulos de máster universitario
EEES e 34 programas de doutorado adaptados ao EEES. Os
cursos de acceso á universidade
para maiores de 25 e 45 anos, a
Uned Senior para maiores de
65 anos e máis de 600 cursos de
formación continua, completan o listado deste centro que
coa chegada de Internet dinamizou moito máis o seu funcionamento.
O prazo para matricularse
na ampla oferta destes centros
caracterizados pola aprendizaxe a distancia, está aberto ao
longo deste mes e parte de outubro e dependendo do caso,
incluso novembro. Na páxina
web www.uned.es teñen toda a
información sobre titulacións,
cursos, accións formativas, graos, doutorados, prezos e funcionamento das clases.G
E.E.

A VIÑOTECA.

Lagar do Cigur
Cando hai catro anos coñecín a
Juan Luis Prada, propietario de
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Adegas Melillas

Adegas Melillas na Rúa onde
elabora os Lagar do Cigur, quedoume claro que buscaba extraer o máximo potencial das
súas viñas para elaborar mellores viños. Non tardou moito en
demostrar do que era capaz e
así o seguinte ano situou o seu
Lagar do Cigur barrica, do que
falaramos daquela nesta mesma sección, coma o mellor tinto da Feira do Viño de Valdeorras. Na edición deste ano da
mesma feira foi o seu viño máis
novo o que recibiu ese galardón, pero tamén o seu viño
branco vén de ser recoñecido
coma un dos distinguidos pola
Asociación de Sommeliers Gallaecia dentro da categoría de
brancos de Valdeorras.
Os tintos de Valdeorras, desde o seu papel secundario baixo
a sombra da branca luz estelar
dos godellos (ula a dona branca?) van collendolle o xeito ás
pasarelas organolépticas do
gusto, o olfacto e a vista, así o seu
paso resulta, anada após anada,
máis brillante e atractivo.
No máis novo dos Lagar do
Cigur ese paso é ademais lixeiro
pero agarimoso e fresco, ensinando o seu profundo carácter
frutal acompañado de especias
finas e un aire balsámico que
deixa o recordo do mineral.G
Antonio Portela

EXERCICIOESAÚDE.

Previr as dores
de costas
As estatísticas afirman que o
80% das persoas dos países occidentais sufrirán un episodio de
lumbalxia durante as súas vidas
e que o 35% da poboación pode
sufrir algunha clase de dor de
costas. A maioría das persoas
que sofren unha lumbalxia recupéranse dentro das seis semanas posteriores, pero dun cinco
a un 15% evolucionan cara a unha discapacidade permanente.

A maioría coñecemos esta
problemática de primeira man.
Vexamos algúns dos factores
que condicionan a aparición de
molestias e dores. Primeiramente, sinalar que non ten por
que haber un problema estrutural para ter dores. Unha gran
cantidade de disfuncións débese a unha deficiente xestión da
estática e do movemento do
corpo. Que quere dicir isto? Boa
parte do noso tempo pasámolo
sentados; cando estamos na cadeira adoptamos distintas posicións pero a gran maioría levan
consigo unha carga sobre a parte baixa das costas (zona lumbar) e/ou a zona cervical. Por
que?, por tres razóns principais:
1ª) Traballamos coa mirada
diante de pantallas de ordenador ou de papeis cheos de grafías, a colocación das primeras e o
presentación das segundas condiciona a resposta dos músculos
oculares e dos músculos do pescozo. Ademais, a cabeza é o órgano corporal proporcionalmente máis pesado, polo tanto
unha deficiente colocación aumenta a tensión cervical.
2ª) Ao estar sentados, o peso
da parte superior do corpo recae sobre a parte inferior das
costas; neste caso as pernas non
axudan a soportar o peso e por
acción da gravidade tendemos
a “fundirnos” deixando caer o
abdome. Isto provoca unha
maior tensión que, sostida no
tempo, pode derivar en dores.
3ª) Boa parte dos nosos movementos dependen da intervención dos músculos psoasilíacos, que cruzan dende a zona
lumbar até a parte frontal dos
muslos. Estes músculos insértanse nas vértebras lumbares e
cando están “cargados” aumentan na zona sinalada.
Temos unha breve explicación das causas, que podemos
facer?
1º) Regular a altura das pantallas para que queden en perpendicular coa vista e cunha separación dun brazo. Axustar o
brillo para non cansar os ollos.

Facer un descanco de oito minutos cada hora tentando estar
polo menos dous minutos cos
ollos pechados.
2º) Facer elevacións e descensos de ombreiros durante
un minuto.
3º) Xirar o pescozo á dereita e
á esquerda durante dous minutos.
4º) Flexionar adiante e estender atrás o pescozo durante un
minuto, inhalando atrás e expulsando adiante.
5º) Facer respiracións abdominais consistentes en inchar o
abdome ao tomar aire e presionar cara a dentro ao botalo un
mínimo de 60 veces.
7º) Dar un paso longo, de forma que o xeonllo da perna
adiantada quede flexionada en

ángulo
recto e a
perna
atrasada
semiflexionada, manter
a postura un minuto con cada perna e repetilo dúas veces.
8º) Procurar erguerse varias
veces por hora e camiñar un
pouquiño para mobilizar os
músculos.
Estas recomendacións poden evitar problemas e teñen
un custo moi baixo tendo en
conta as repercusións económicas e persoais derivadas de
baixas laborais e a perda de benestar.G
Xurxo G. Ledo

jgledo@gmail.com
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1.372 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

Homenaxe a José Afonso. Artistas de Portugal e de Galiza conmemoran os 80 anos de Zeca no acto A poesía sai à rua num dia
assim, que terá lugar o 10 de setembro, no Clube Literário do
Porto (RúaNova da Alfándega 22).
Coordenado por Gonzalo Vilas

Rebeca Montero e Xosé Barato dos dos
actores que interveñen en O segredo dos
Hofman.

V Festival de Teatro
Galego do Carballiño
A estrea do último espectáculo
de Lagarta, lagarta, O segredo
dos Hofman abriu o pasado luns
7 a quinta edición do FETEGA'09,
unha das citas destacadas co
mundo da escena deste mes que
se desenvolverá no Carballiño
até o venres 11 de setembro.
Dentro da programación, a
compañía Teatro de Ningures
estreará o xoves 10 a partir das
22:30 no Centro Multifuncional
do Carballiño a obra Atrabilis,
que narra a historia de tres irmás,
Nazaria, Daría e Aurora, xa anciás,
con segredos ocultos e eternas
querelas que saen á luz unha
noite de velorio. O elenco que dá
vida a este espectáculo, artellado
sobre un texto de Laila Ripoll e
dirixido por Etelvino Vázquez, intégrano Casilda García, Sonia
Rúa, Josi Lage e Fran Paredes. Entradas a 5 euros.
Xa o venres 11, e como clausura
da cita, ás 22:00, na Praza das Monxas actuará o cantautor Roberto
Sobrado, e ás 22:30, no Centro
Multifuncional, celebrarase a 4º
Gala Premios FETEGA, presentada
por César Cambeiro, que contará
coas actuacións da compañía San
& San presentando sketchs do seu
espectáculo Bar.
V Festival de Teatro Galego
do Carballiño, do 7 ao 11
de setembro, O Carballiño.

ALLARIZ
¬MÚSICA Microguagua. O grupo
de orixe catalá e estilo próximo ao
reggae e ao dub tocará o venres 11
a partir da media noite no Café Cultural Roi Xordo.

¬ ARTE

BAIONA
¬MÚSICA Deva. O pop alternativo
con matices electrónicos desta
banda viguesa encherá o venres 11
a partir das 23:30 a sala Marrucho.

Dezaseis anos despois de que o
Centro Galego de Arte Contemporánea lle adicase a mostra
inaugural do edificio á obra da
musa do surrealismo no Estado, a
Fundación Caixa Galicia en colaboración coa Sociedade Estatal
de Conmemoracións Culturais e
o Concello de Vigo pon en marcha unha das maiores exposicións sobre Maruxa Mallo. A Casa
das Artes acolle dende o 10 de setembro e até o 10 de xaneiro cadros, debuxos, bosquexos e textos que a autora realizou en España antes da guerra civil como
obras creadas no seu exilio americano, seleccionados polos comisarios Fernando Huici e Juan Pérez de Ayala para ofrecer unha
perspectiva multidisciplinar da
obra de Maruza Mallo.
Foi pioneira fundamental da

O BARCO DE VALDEORRAS
¬MÚSICA Festa. Até o 15 de setembro celébranse no Barco as Festas do
Cristo, cun programa que da cabida á
musica, maxia, teatro, deporte e xogos infantís. O venres 11, a partir das
23 horas actúa Miguel Costas. O sábado, ás 18 horas, terá lugar o XLIII
Descenso do Sil, e ás 23 horas, na
Praza Andrés de Prada será o concerto de The Sunday Drivers.
BEGONTE
¬LIBRO. Un misioneiro español en Chile. A Asociación Xermolos de Guitiriz presenta este libro
de Jesús Rodríguez Iglesias o 13 de
setembro, ás 19:30 horas, na Casa da
Cultura de Begonte.
BEMBIBRE
¬MÚSICA. 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.
BURELA
¬CIRCO. Ringo Rango. A compañía Pistacatro Produtora de Soños
presenta o venres 11, ás 19 horas, na
Praza da Mariña, este espectáculo
de novo circo.
O CARBALLIÑO
¬TEATRO. V Festival de Teatro
Galego do Carballiño. Do 7 ao
11 de setembro, no Centro Multifuncional. (Información no cadro).
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
¬EXPO. George Nelson. Nelson
(Connecticut, 1908-1986) foi unha
das figuras máis significativas do deseño americano da segunda me-

Retrospectiva
de Maruxa Mallo.
Na Casa das Artes de Vigo.

tade 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 setembro, na Fundación Barrié.
¬ CINE. Programación CGAI.
A programación retómase o xoves
10 de setembro.
No Centro Galego de artes da Imaxe,
Rúa Durán Loriga, 10.
¬ TEATRO. Historias tricolores
ou de como aqueles animaliños proclamaron a República.Actor, director e narrador oral,
Cándido Pazó presenta no Teatro Colón este espectáculo cómico, a medio camiño entre a narración e o teatro. Será o xoves 10, ás 20:30 horas.
¬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 inovación e cambios
sobre o concepto clásico de pintura.
Até o 15 de setembro, no MACUF.
¬EXPO. O debuxo animado

A mostra de Maruxa Mallo é a maior realizada nunca en Galicia.

vangarda española no primeiro
terzo do pasado século e artista
estreitamente ligada aos grandes
protagonistas da xeración do 27,
como Alberti, Lorca, Dalí, Buñuel
ou Miguel Hernández, así como á
etapa de anteguerra da Escola de

Vallecas e ao Grupo Construtivo
impulsado por Torres García no
Madrid dos anos trinta.
Maruxa Mallo. Até o 10 de xaneiro,
na Casa das Artes e na Sede Fundación Caixa Galicia, Vigo.

americano. Unha arte do século XX. A mostra está comisariada
polo historiador de cine Luciano Berriatúa, quen reuniu unha 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.

dirixida ao público infantil.

CORISTANCO
¬TEATRO. A cadeira voadora. Os
7 Magníficos + 1. leva ás táboas
do Pavillón Municipal esta comedia

A FONSAGRADA
¬MÚSICA. Leilía Tradicional.
Chega á Fonsagrada o espectáculo
máis de raíz de Leilía. Nel, as pan-

Leilíaestá na Fonsagradao xoves día 10.

FERROL
¬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.
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O actor e contacontos Cándido
Pazó presenta o seu novo
espectáculo cómico 'Historias
tricolores ou de como aqueles
animaliños proclamaron a República', no Teatro Colón (A Coruña), o xoves 10, ás 20:30 horas.

dereteiras fan un percorrido polo
máis fondo da música tradicional
cantada galega. Será o xoves 10, na
Praza da Igrexa.
¬MONICREQUES. Zampón o lambón. A compañía Fantoches Baj leva
á Praza da Igrexa este espectáculo de
xigantes manipulados e interpretado
por Ignacio Vilariño. Será o xoves 10
ás 19 horas.

¬ MÚSICA

FOZ
¬MÚSICA. Julia Cea Grupo. Música de cámara o sábado 12, ás 20:30
horas, na Sala Bahía.

Un cadro de Van Gogh é o reclamo do Ciclo Lid en Compostela

Ciclo Lid en Compostela
O Ciclo Lied de Santiago de
Compostela achega un ano
máis ao Teatro Principal o xénero musical xermánico a través
dun programa artellado ao redor de catro concertos e unha
conferencia explicativa. O núcleo temático das actuacións xirará ao redor dos autores alemáns máis representativos.
Esta décima actuación da cita
dá comezo o 10 de setembro co
relatorio de Roger Vignoles 'O
círculo máxico dos mestres do
Lied'. O codirector do ciclo e pianista dos catro concerto explicará con exemplos a pegada de
Schubert, Schumann e Wolf.
No programa deste ano, os
afeccionados ao lied poderán
gozar coa presenza de dúas vo-

¬ 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-

ces que xa participaron en edicións anteriores e descubrir tamén outras dúas figuras do xénero. Así, o 11 de setembro, o
barítono austríaco Florian Boesch protagonizará un concerto
inspirado en textos do poeta romántico Heinrich Heine. O 22 a
soprano sueca Tilling, que xa
participara hai cinco anos, ofrecerá o seu talento no Teatro Principal. Pola súa banda, o tenor
Weber Güra actuará en Compostela, mentres que a mezzosoprano Bernarda Fink será a
encargada de pechar o ciclo o
15 de outubro.
Do 10 de setembro ao 15 de outubro. Todos os concertos terán lugar ás 21 horas no Teatro Principal. O bono para as catro actuacións custa 15 euros.

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

A ILLA DE AROUSA
¬MÚSICA. Som do Galpom. Os
músicos da Moniña descargarán ao
vivo na sala O Con do Moucho o cóctel musical de funky, reggae e rap
que lles valeu para meterse ao xurado do Certame Nsaio no Camiño
2008 no peto. Será o sábado 12 a partir das 23:53.
LUGO
¬EXPO. Ruth Matilda Anderson, unha mirada de antano.
Exposición de fotos realizadas por
esta norteamericana en Galiza, nos
anos 20, para a Hispanic Society. Até
o 13 de setembro, no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Rock, folk e blues no
Clavicémbalo. Para todos os gustos é
a programación desta semana do
Clavicémbalo. O xoves 10, a partir das
23 horas actuación rock a cargo de
On Fucking Air. Rock tamén para o
venres, á mesma hora, con Arrythmia. O sábado 12 folk da man de
Ghaita de Pedra e o mércores 16, a
sala está reservada para o blues de
Moodogs Blues Party.

Bluesmakers. Esta banda len- O sábado 12, ás 20:30 horas.
daria dentro da escena soul galega
fai parada na sala Ache o xoves 10, OURENSE
ás 23 horas.
¬EXPO. Os Nosos Fondos II .
Exposición de fondos pictóricos e
e scultóricos do museo ourensán.
MELIDE
¬MÚSICA. O sonoro Maxín. A Sala Aberta até o 20 de setembro, no
600 será o escenario, o venres 11 a Museo Municipal.
partir das 00:30 horas, escollido pola ¬MÚSICA. Tumbling Dice. Verbanda ourensá para presentar unha sións de clásicos de AC/DC, Queen,
proposta persoal, que na procura do Guns'n'Roses, The Who ou Aerosbaile sen fin apela á verbena e á cum- mith desfilarán polo Café Cultural
bia actualizándoas até unha fusión Auriense o venres 11, ás 21:30 horas
musical do século XXI.
da man desta banda vilagarciá.
¬MÚSICA. El Cubo, o grupo new
metal do Porriño, teloneiros de Ma- ¬EXPO. Virxilio, Vicente e Ancaco, El Canto del Loco, Siniestro Total tón Risco, retallos dunha
ou The Dismal, actúan o venres 11, ás amizade. Mostra de obras do
01:00 horas, no Pub Gatos.
pintor Virxilio Martínez (Ourense,
1925) acreditando as vivencias que
o uniron a Antón Risco.No Museo
OLEIROS
¬TEATRO. Historias tricolores provincial.
ou de como aqueles animaliños proclamaron a Repú- PAZOS DE BORBÉN
blica. Actor, director e narrador ¬MONICREQUES. As aventuras de
oral, Cándido Pazó presenta no Au- Ratonperez. A compañía Títeres
ditorio Gabriel García Márquez este Pepeluna representa esta obra para
espectáculo cómico, a medio ca- cativos o sábado 12 ás 19 horas, na
miño entre a narración e o teatro. Praza do Concello.

MARÍN
¬ MÚSICA . Miki Nervio & The

Tumbling Dice están o día 11 na Auriense.

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

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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O funk, reggae e rap de Som do
Galpom escoitarase esta fin de
semana na Illa de Arousa o
sábado 12.

PONTEAREAS
¬MÚSICA. Microguagua.O grupo
catalán presenta no Salón Parroquial
os temas do seu último traballo,Barrio Santo. Reggae Music From Barcelona. O sábado 12 ás 12 da noite.
O PORRIÑO
¬MÚSICA. Renato Spencer &
Café Caxaça. Fusión folk BrasilGaliza na Praza Arquitecto Antonio
Palacios o venres 11 ás 22 horas.
PONTEVEDRA
¬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, estáorganizada en colaboración coa Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales , co gallo do Bicentenario
da Guerra da Independencia.No
Museo de Pontevedra.

RIBADAVIA
¬MAXIA. Spiral.O Mago Gusi porá
en escena o xoves 10, ás 20 horas, na
Praza Maior, este espectáculo de
maxia para todos os públicos.
¬MÚSICA. Álvaro Murás. Este
músico leva á Praza Maior o 10, a
partir das 22:30 horas, esta proposta na que se combina música e
arte, é dicir, mentres o intérprete
desenvolve os seus temas enmarcados no funk, un pintor realiza un
cadro en directo..
¬ MÚSICA . Aid e Coanhadeira. A noite do 11 terá como
protagonista á musica. A partir
das 22 horas, na Praza Maior actuará a rapeira Aid. A continuación subirá ao mesmo escenario
o grupo Coanhadeira, que presentará os temas do seu novo
disco. Xa o sábado 12 tocará no
mesmo espazo Guezos, a partir
das 00:00.
¬TEATRO. Nadarín. Teatro infantil a
cargo da compañía Títeres Trompicallo na Casa da Cultura. Será o sábado 12 ás 20 horas.
SANTIAGO
¬MUSICA.Resonet. Música de cámara o xoves 10, ás 20 horas na capela do Cristo.
¬OBRADOIRO.Aprender a ver as
estrelas. A Biblioteca Ánxel Casal
pon en marcha na súa sede o venres
11, ás 18:30, un obradoiro de astronomía dirixido a rapaces de 4 a 7 anos.

A rapeira Aidestará o día 11 en Ribadavia.

¬TEATRO.Bailadela da morte
ditosa. Teatro de Ningures leva ás
táboas do Teatro Principal este texto
de Roberto Vidal Bolaño o sábado
12 e o domingo 13 ás 21 horas.
¬ TEATRO .Carapuchiña vermella ou o conto do lobo.
Danthea Teatro revisa o conto
clásico e leva a súa proposta o 13
de setembro, a partir das 12:30, a
Arteria Noroeste.
¬MÚSICA.X Ciclo de Lied. Do 11
de setembro ao 15 de outubro, no
Teatro Principal. (Información en recadro).
¬TEATRO.As verdades doen A
compañía Teatro D2 presenta o
mércores 16, ás 21 horas, no Teatro
Principal, este espectáculo dacabalo
entre a danza e o teatro.

¬EXPO.Exposicións de pintura. Reseña de varias exposicións
abertas na cidade:
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
Jvarios 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 Caste-

lao. Debuxos de Cousas da Vida
e outros albums, 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.
TOMIÑO
¬MÚSICA. Mr. Whitz. O xoves 10, a
partir das 22:30 horas actúa na Praza
do Seixo Mr. Whitz, un trío que retorna na súa proposta escénica ás
esencias da música popular das décadas dos 40 e 50.

¬ 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 xéneros 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
incluirán 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.
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Teatro de Ningures leva ás
táboas do Teatro Principal de
Compostela Bailadela da morte
ditosa, de Roberto Vidal Bolaño.

VIGO
¬MÚSICA. Javier Pereiro Quartet. A Galeríajazz acolle o xoves 10,
ás 21:30, a actuación deste cuarteto
de jazz acústico, integrado por trompeta, guitarra, contrabaixo e batería.
¬MÚSICA
Carlos Childe
Troupe. Blues, swing e rythm &
blues na sala Contrabajo, o sábado
12, ás 23 horas.
¬MÚSICA. Creole Kings. O sábado 12, á media noite, actuará o
trío acústico integrado por Andrés e
Alberto Cunha e Jacobo Jiménez na
Iguana Club. Entrada 4 euros.
¬TEATRO. Desnudos en Central
Park. Entre gargalladas, Mark Rowell, describe un pequeno universo
de personaxes próximos nunha comedia insólita. No Teatro-Sala de Concertos do Centro Cultural Caixanova, o
12 de setembro, ás 20:30 horas.
¬MUSICA. Jaden Sun. O quinteto
dublinés, que bebe tanto do rock
británico como do americano, actúa
o luns 14 na Fábrica de Chocolate, ás
22 horas. Entradas 10 euros.
¬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
transformacións. Até o 18 de outubro, no Espazo anexo do MARCO.
¬EXPO. Santiago Sierra. Sierra
(Madrid, 1966) é un dos artistas
máis interesantes da escena artís-

A obra de Carlos Sierrapódese ver no MARCOde Vigo até o día 27.

tica internacional. O seu traballo,
vinculado a estruturas sociais ou
políticas, pretende cuestionar as
relacións de poder establecidas
no ámbito artístico e no social.
Até o 27 de setembro, no MARCO.
¬EXPO. Naturnova. A pretensión
deste espacio para a educación medioambiental é tratar de axudar a
concienciar á sociedade da importancia do mantemento do entorno,
enfocando esta actividade principalmente hacia 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 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 Galicia
o mellor da pintura española e internacional contemporánea (desde os
anos 70 do século XX ata hoxe) e
conta xa cunha nómina significativa
de artistas. Até o 4 de outubro, na
Fundación Barrié de la Maza.

¬ 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
 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 apartamento 2 cuartos, garaxe e rocho.
54 m2. Con calefacción eléctrica,
mobles de madeira maciza e roupeiros encaixados. Zona Parque de
San Francisco. Impecábel. Prezo
97.500 euros. Teléfono 672434757.
 Vendo Guitarra Eléctrica Fer-

 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

nandes, 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
 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
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Xosé Valiñas

John Cena en 12 trampas.

EN CARTEL.
12 trampas
Dirixe: Renny Harlin.
Intérpretes: John Cena,
Ashley Scott.
Acción. EE UU, 2009

Coa interesante Cleaner aínda
en circulación nalgunha sala de
reestrea, o finés Harlin volve ás
andadas con este subproduto
de acción protagonizado polo
pétreo John Cena, estrela do circuíto WWE da loita libre norteamericana e ocasional “actor” e
cantante de hip hop, poñéndolle músculos a un arquetípico
detective rebelde da policía de
New Orleans que deberá superar as 12 probas de Hércules impostas por un vingativo terrorista ao que, no pasado, enviara
ao caldeiro. Un guión con máis
trampas ca o título, un argumento mil veces visto e un Harlin alimenticio aplicando as rutinas máis bastas do seu previsíbel repertorio como cineasta de
acción, pensando máis, supoñemos, no próximo proxecto;
seica un retorno á súa Finlandia
natal para filmar un biopic sobre
o heroe nacional Carl Gustaf
Mannerheim, militar, político e
líder totémico da loita finesa
contra o xigante soviético. Ha-

Intre de Infectados.

PATTI PERRET

berá que ver como retrata o pirotécnico Harlin unha figura tan
peculiar, condecorado no seu
día polos dous bandos contendentes na II Guerra Mundial e
coprotagonista dunha curiosa e
ambigua historia de coqueteos
co réxime nazi.

Infectados (Carriers)
Dirixen: Álex Pastor
e David Pastor.
Intérpretes: Chris Pine,
Piper Perabo.
Thriller. EE UU, 2009

Será cousa das pandemias pero
superado o cinema de catástrofes, o celuloide apocalíptico está
de moda. Á espera de que Roland Emmerich volva destruír o
mundo como só el sabe coa precolombina 2012, a carteleira de
setembro tráenos unha proposta máis modesta. Os irmáns
Pastor, emerxentes curtametraxistas da canteira da Escola Superior de Cinema i Audiovisuals
de Catalunya, unen esforzos na
súa peculiar aventura americana facilitada tras o éxito en
Sundance de Álex, o pequeno
da parella. Con escasa bagaxe
previa, os dous tomaron terra
no reseco Novo México para dirixir o capitán Kirk do novo Star
Trek e a protagonista d'O Bar

LOREY SEBASTIAN

Leticia Herrero en Gordos.

Coiote neste thriller postcatastrofista no que catro mozos buscan refuxio nas praias do golfo
de México mentres unha furibunda epidemia sementa os catro puntos cardinais con perigosos infectados.

Gordos
Dirixe: Daniel Sánchez Arévalo.
Intérpretes: Antonio de la Torre,
Raúl Arévalo.
Comedia. España, 2009

O director de Azul escuro case
negro regresa, rebaixando a
carga dramática, con esta alegoría grotesca sobre excesos e
inseguridades na que a terapia
de grupo dun conxunto de persoas con problemas de sobrepeso estrutura unha comedia
coral na que, entre levidades e
risas, se reflexiona sobre unhas
cantas verdades.

A crúa realidade
Dirixe: Robert Luketic.
Intérpretes: Gerard Butler,
Katherine Heigl.
Comedia. EE UU, 2009

Luketic deu tímidas mostras de
buscar a redención, o ano pasado, coa fallida 21, unha película con mozos prodixio, xogos
de cartas e Kevin Spacey, que comezaba ben pero remataba cun
ton aleccionador que botaba
para atrás. Constatada a imposibilidade de ofrecer máis leña ca
a que xa arde, o director d’Unha
loura moi legal volve ao terreo da
comedia romántica de sota-cabalo-rei con Katherine Heigl –a
doutora “Izzie” Stevens de Anatomía de Grey– e o tosco Gerard
“300” Butler como parella prota-

Gerard Butler e Katherine Heigl en A crúa realidade.

gonista que se encontra, se desencontra e se volve encontrar.

DVD. VENDA.
Decálogo
Dirixe: Krzysztof Kieslowski.

Algún cinéfilo impenitente haberá que aínda atesoure nalgún
andel os VHS coa gravación íntegra do Decálogo de Kieslowski, emitida pola 2 de TVE
hai xa uns cantos lustros. Despois de varios tirapuxas sobre
Krzyzstof Kieslowski nos seus inicios como cineasta

SAEED ADYANI

quen sería o encargado da súa
edición dixital no noso mercado, chega finalmente ás tendas a edición de DeAPlaneta en
dous primorosos estoxos que,
con cinco partes cada un, recollen os pesimistas Contos Morais do chorado mestre polaco.
O Decálogo de Kieslowski xurdiu, nun primeiro momento,
como unha serie de dez mediametraxes filmadas en 16 mm.
para a TV polaca, tomando
como punto de partida os dez
mandamentos bíblicos e desenvolvendo a partir de aí un dilema moral e humano, un
pouco ao estilo Eric Rohmer
pero cunha perspectiva máis escura. Dous deses mandamentos, o quinto e o sexto, acabarían
inchados e convertidos en senllos filmes, Non matarás e Non
amarás, premiados en Cannes e
Donostia respectivamente e recentemente reeditadas en fastuosas edicións de coleccionista
por Cameo. Os máis furibundos
kieslowskistas están de noraboa
xa que agora dispoñen, por fin,
do Decálogo completo.G
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por Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Pobre carteiro español.
Na posguerra española o xadrez recibiu un impulso mediático considerábel a expensas de Arturito Pomar que foi utilizado como neno prodixio dunha nova España
e elemento recorrente nos NODO publicitarios da época. Arturo Pomar Salamanca
naceu en Palma de Mallorca o 1 de setembro de 1931 e foi un neno cun enorme talento para o xadrez. Entablou con Alekhine aos 13 anos, e xa de adulto foi campión
de España en 7 ocasións e participou en 12 olimpiadas. Trala charanga e pandeireta
da súa infancia a tradicional desconfianza ibérica por todo o intelectual fixo que o
réxime franquista lle dese as costas como xadrecista polo que tivo que gañarse a
vida de funcionario de correos. No interzonal de 1962 estaban os mellores xogadores do mundo con equipos de adestradores e apoiados económicamente polos
seus países, menos Pomar que estivo só e mesmo tivo que pedir unha excedencia
sen soldo como favor para xogar en Estocolmo.
Pomar, Arturo
Geller, Efim
Stockholm Interzonal (19) 27.02.1962.
E79: Defensa india de rei. Ataque dos catro peóns.
Neste interzonal de 1962 aparte desta
gran vitoria sobre Geller, Pomar tamén
xogou con Bobby Fischer, con quen empatou despois dunha dura loita de 77
movementos. Trala partida Fischer tal
vez frustrado por non poder vencelo e

coñecedor da situación de Pomar lle espetou á cara: “Pobre carteiro español, co
ben que xogas e terás que voltar a pegar
selos cando remate o torneo”. 1.d4 Cf6
2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.Ae2 0-0
6.f4 c5 7.Cf3 cxd4 8.Cxd4 Cc6 9.Ae3
Cg4 10.Axg4 Axd4 11.Axd4 Axg4
12.Dxg4 Cxd4 13.Dd1 Cc6 14.0-0 Da5
15.Rh1 Db4 16.De2 Ca5 17.Cd5 Dxc4
18.Cxe7+ Rg7 19.Dd2 Cc6 20.f5 Cxe7
[20…f6 era imprescindíbel] 21.f6+ Rh8
22.Dh6 Tg8 23.Tf3 [23.fxe7?! De6=]

23…g5 única defensa posíbel 24.fxe7
Tae8? [24...De6 25.Dxe6 fxe6±]
25.Df6+± Tg7 Diagrama 26.e5! brillante ruptura que acaba coa resitencia
de Geller 26…d5 [se 26...dxe5 27.Td1
Dc8±] 27.e6 fxe6 28.De5 Dc8 29.Tf7 10. No interzonal participaron vinte e tres
dos mellores xogadores do mundo daquel intre. Gañou Fischer seguido de Geller, Petrosian e Korchnoi. Pomar quedou
no posto undécimo.

SUDOKU
Horizontais:
1- Saber, coñecemento profundo dunha ou varias materias. 2500 dos romanos. No fútbol e outros deportes, xogador que
ocupa a zona dun lado da defensa. Símbolo do carbono. 3Rexión portuguesa, na que se ubica Lisboa, e que conta cunha
comunidade de nome equivalente en España. 4- Líder da revolución da China popular. Papel, lugar que corresponde nun guión
ou nunha determinada organización das cousas Rico alimento
producto do traballiño das abellas. 5- Que perdeu aos proxenitores ou, por extensión, a un familiar ou ser querido. Símbolo do
Xofre. Casa ou pazo marroquí cun xardín interior. 6- Se un “niño”
tamén se dí “nío”, unha “niñada” dirase tamén.... Felino selvaxe
cunha variedade protexida ibérica. 7- Porción de terra rodeada de
auga. Número 500 en Latín. Prefixo latino que dá idea de longo,
largo, amplo. 8- Naquel lugar. Pouco atractivo de cara. Tonalidade,
pigmento. 9- Empresario ou produtor da rama das conservas.10Osíxeno. Cidade canadiana. Símbolo do Xofre. 11- Relativo a un
emperador romano, e sinónimo de cruel e sanguinario.
Verticais:
1- Malvado, propio do demo. 2- Outra vez o Xofre. Cousa moi
enleada. Nitróxeno. 3- Aparello que reproduce en voz alta os
sons transmitidos por electricidade. 4- Establecemento que dispensa bebidas. Poema destinado a gabar a alguén ou algo.
Monxa. 5- Líquido incoloro, inflamable e volátil, de cheiro moi
forte e efectos anestesiantes. Primeira vogal. Violento, agresivo.
6- Palabra grega que significa “a xente, o pobo”. Entregaron, concederon. 7- Relativo á boca ou ao que se emite por ela. Símbolo
do Litio. Aparello voador de orixe descoñecida. 8- Unidade de
dose absorbida de radiación ionizante, que equivale á enerxía
de cen erxios por gramo de materia irradiada. Órganodoble
situado na zona lumbar dos humanos e mamíferos. Organización terrorista vasca. 9- Acción e efecto de dar luz.10- Vogal.
Aparello no que se desenvolve unha reacción química. Osíxeno.
11- Coloquialmente, cárcere, cadea.
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Encher os cadriños cos números do 1 ao 9, sen repetir ningún cadro, nin liña, nin ringleira.
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Xan Carballa

O

presidente do PP alporizouse coas imaxes do
acto socialista en Rodiezmo (León), porque Alfonso
Guerra, Leire Paíjn ou Bibiana
Aido ergueron o puño e cantaron A Internacional. Retorica-

PUÑOS FÓRA
mente Mariano Raxoi preguntábase que diría a xente se os do
PP erguesen o brazo co saúdo
fascista. Perigosa declaración
por escrito [fíxoo nun diálogo

informático en El Mundo], porque realiza unha identificación
do seu partido que ninguén lle
pediu e da que, loxicamente,
ningún deles se reclama herdeiro, aínda que remoen cada
vez que hai que retirar os símbolos do franquismo, como a

pasada semana na Coruña.
O “puños fóra” de Raxoi,
coincide despois de semanas
que a súa formación fale de
persecución inquisitorial e de
que vivimos baixo un “estado
policial”. Lembra os cómics televisivos de Mazinger Z.G

A rehabilitación cardíaca é menos novidosa do que parece. Rubén Ouviña adícase a devolver a normalidade
os enfermos do corazón despois de sufriren cardiopatías con exercicio físico e unhas pautas no seu estilo de vida.
Tamén exerce a Medicina Antiavellentamento, que aínda que frívola, ‘é útil’.

Rubén Ouviña,especialistaenmedicinafísica

‘A maioría dos enfermos cardíacos non sabe o que ten’

PACO VILABARROS

Eva Estévez

Vostede é rehabilitador de corazóns. Trata o mal de amores?
(Risas) Non son rehabilitador do
corazón literalmente. Dentro da
especialidade de Medicina Física e de Rehabilitación, unha
das partes é a rehabilitación cardiopulmonar, e eu adícome exclusivamente á cardiaca.
É esta a razón pola que non se
fala de vostedes nas revistas do
corazón?
Claro (risas).
É algo novidoso?
Non. Leva falándose da rehabilitación cardíaca moitos anos.
Nos últimos é no que máis se insiste tanto nas sociedades de rehabilitación como de cardioloxía, pero non sei porque, non se
fai a nivel de sanidade pública.
Tratamos mal o noso órgano
máis vital?
Por suposto. Tabaco, alcol, exceso de sal, o exercicio mal
feito, non son boas prácticas.
Que tipo de tratamentos se fan
en rehabilitación cardíaca?
É algo sinxelo e complexo á
vez. Tentamos que o paciente
poña en práctica unha serie de
cambios nas súas pautas no
estilo de vida que lle permitan
achegarse o máximo posíbel
ao tipo de vida que levaba antes de ter a cardiopatía.
Que tipo de exercicios?
Sobre todo aeróbicos e de moi
pouca resistencia. O noso é un
ximnasio no que se utilizan os
mesmos aparatos (cintas, bici-

PACO VILABARROS

cletas, remo), pero con fins terapéuticos.
E que pasa cos sentimentos?

Tamén tocamos esta parte psicolóxica que é moi importante
e que nestes momentos deixa

moito que desexar na sanidade
pública.
Os afectados saben o que padecen?
A maioría das persoas que teñen algunha doenza cardíaca
non sabe que é o que ten... Son
moi poucos os casos nos que a
xente está ao día do que ten, e
porque o ten.
Tamén se adica á Medicina
Antiavellentamento. É útil?
Útil é. Necesaria?, que cada
quen opine o que queira. A
Medicina Antiavellentamento
toca varias partes, unha delas
é a de mudar os estilos e hábitos de vida. En base a un software médico –un programa
que é unha entrevista bastante estensa que se fai co paciente– recóllense unha morea de aspectos da súa vida
para coñecer a idade real do
paciente e comparala coa
idade que debería ter.
Como se corrixen estes contratempos?
Puíndo a alimentación, facendo exercicio e con técnicas
estéticas.
Mimámonos pouco e tarde?
A frase esa que di que non nos
damos de conta do que temos
até que o perdemos é un feito
para todo, incluída a saúde.
Que recomenda para levar
unha vida sa?
Un pouco de exercicio adaptado ás condicións de cada
quen e ver a vida do xeito máis
agradábel posíbel.G
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CATALUNYA
Federico Cocho

S

empre que vou a Catalunya
sufro algo así como unha
síndrome de envexa xeneralizada. A simple hipótese de que o
Constitucional vaia limar coa
súa navalla de barbeiro o Estatut
produciu un quecemento político de moitos estralos.
Poderíase pensar que se trataba dunha serpe político-mediática estival e que un servidor,
ao cabo guiri galego, pasmou á
primeira de cambio no Empordà. Coido que non. Catalunya sempre vai en serio. Orgullo, dignidade, mente aberta e
amor polas cosas propias, o seu
país, a súa cultura e a súa lingua.
Envexa, moita envexa desde
o primeiro día que asistín á súa
Diada, un 11 de setembro de hai
xa moitos anos. Envexa pola naturalidade coa que os nenos urbanos falan catalán nos parques
ou coa que os traballadores estranxeiros se dirixen aos visitantes na lingua do país. E, ademais,
mira ti, tododiós sabe falar tamén español coa mesma corrección que un señorito da Coruña ou unha señorita de Vigo.
Un esfórzase por lles explicar
aos colegas de alí por que pasan
as cousas que pasan en Galicia,
pero con escaso éxito. Nunca
darán encaixado nos seus esquemas mentais a hipótese de
que o seu Govern liderase unha
ofensiva en toda regra contra a
cultura catalá. Nunca entenderán que políticas así poidan contar co apoio dun sector importante da poboación galega (de
orixe autóctona, para máis inri).
Outro país. Outra sociedade.
E nós moito que aprender. Moita envexa pola súa dignidade e
autoestima. A mesma que segue
a nos faltar por aquí.G
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Nuncadaránencaixadoa
hipótese de que o seu
Govern liderase unha
ofensiva
contra a
cultura
catalá”

