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17 DE SETEMBRO DO 2009

H. Vixande

Tras uns tensos primeiros
compases de lexislatura, o portavoz do PP no Parlamento,
Manuel Ruíz Rivas, contempla
unha normalización das relacións entre os grupos e a posibilidade de acordos en cuestións como o territorio e mesmo o Estatuto, aínda que ve
nas grandes diferenzas ideolóxicas coa oposición un obstáculo para alcanzar consensos
en aspectos globais.

Como ve o comezo do curso
parlamentario?
Vexo un curso máis normalizado nas relacións entre os
grupos que comeza cun acordo sobre a participación nos
debates. O segundo período
de sesións historicamente
sempre é menos convulso,
neste caso porque no primeiro a oposición tiña que encaixar os resultados electorais e
enfrontar a crise derivada da
derrota. O Parlamento vai re-

cuperar a viveza e de feito no
primeiro pleno deste curso
atinouse nos problemas que
preocupan á xente, aínda que
cada quen lle deu os trazos da
súa opción. Para nós o importante son a crise e as persoas.
En que campos e cales son as
iniciativas que prepara o PP?
Temos unha dobre acción. A
primeira é a do grupo que
conta coa confianza da sociedade para o labor de goberno.

Está marcada pola economía
e a elaboración dos Presupostos. A nosa política terá como
obxectivos a austeridade, a
garantía dos dereitos e o gasto
social. Hai unha segunda liña,
a acción lexislativa, que será
intensa. Está anunciada a entrada de oito leis; xa están en
marcha a Lei de Comercio e
de Medidas Tributarias, que
vai no sentido contrario ao
que se propugna desde o Estado, nós apostamos po- >>>
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O ACELERADOR

PEPE CARREIRO

>>> la redución do gasto. Logo está a Lei de Pesca. Ademais, en seis meses entrarán
iniciativa relacionadas con infraestruturas e o litoral.
Neste período terán que elaborarse os Orzamentos, para
aprobalos pensan tenderlle á
man á oposición nun momento de crise como o actual ou a
prioridade é comezar a dar
cumprimento do programa
electoral?
Todo cabe. Temos que levar
adiante unha política que dea
resposta aos problemas do pobo galego con solucións que
nós prometemos durante a
campaña. Haberá acordos
globais difíciles de alcanzar
pola distancia ideolóxica coa
oposición. Por exemplo, na
austeridade, porque a oposición defende o gasto público
para saír da crise. Acabamos
de aumentar o gasto social para dependencia en 30 millóns
e incrementamos as prazas de
apoio nos colexios, aínda que
hai quen teima en negar esa
realidade.
Que aspectos pensan que serán máis polémicos e en cales
haberá máis consenso?
Hai temas nos que nos debíamos entender. Se coa Fegamp, con concellos de todas
as cores, somos quen de chegar a acordos, non vexo por
que non íamos facelo coa
oposición en aspectos como o
territorio. Despois, se nos deixamos de ataduras, podemos
alcanzar pactos en cuestións
como o Estatuto. Camiño para acordos hai, pero vexo difícil chegar a eles en campos
como o eido económico polas
formulacións da oposición, xa
que tanto o PSOE como o
BNG están atados en apoiar
os presupostos de Zapatero e
a súa errática política económica.

ESTATUTO.
Como ve a reforma do Estatuto, unha vez que se coñeza a
sentenza do Constitucional sobre o catalán?
Os estatutos responden ao de-

editorial

A

’’

Odobipartitofoiincríbel,
non só por ser capaces de
votar xuntos no que non
estaban de acordo, senón
porque en catro anos non
enfermou ninguén”

’’

Nondebemosdarlle
importancia ao feito
puntual de perder unha
votación, senón a que os 38
escanos que temos
permiten ter un só goberno”

’’

Nonqueremoscompetencias
por ter máis competencias,
senón para mellorar a
calidade dos servizos”

’’

Pensaquenunha
negociación bilateral, co
peso poboacional que
temos, imos saír ben
parados? Nós temos que
seguir a defender o modelo
de solidariedade e de
cooperación”

’’

Osestatutossonmoi
similares todos.
O único que se escapa
do modelo é o catalán”

’’

Acabamosdeaumentar
o gasto social para
dependencia en 30 millóns
e incrementamos as prazas
de apoio nos colexios,
aínda que hai quen teima
en negar esa realidade”

sexo de cada autonomía e en
xeral son moi similares todos.
O único que se escapa do modelo é o catalán, que naceu
grazas á debilidade de Zapatero e a súa necesidade de alcanzar un acordo como fose no
Goberno catalán. Os estatutos
teñen que perfilar liñas de autogoberno pero non establecer diferenzas nas súas relacións. Todas as autonomías teñen que relacionarse por igual.
Iso rachouno o estatuto catalán no financiamento e cando
introduciu o condicionante
sobre os investimentos que o
Estado debe realizar en Catalunya. Nós non queremos ter
un Estatuto inferior ao resto,
queremos estar á altura dos
outros, dentro dos límites da
Constitución.
Pero hai dous modelos de autonomías, o das nacionalidades e o resto.
Pero sempre dentro deses límites constitucionais, máis aló de
aspectos subxectivos sobre
conceptos que definen a Galiza, que ademais veñen corroborados sistematicamente polas enquisas. Cando falo da
mesma altura tamén falo de
que non queremos competencias por ter máis competencias, senón para mellorar a calidade dos servizos.
Consideran que o novo texto
debe darlle á Galiza o mesmo
rango institucional que a Catalunya ou que a Andalucía?
Os termos do Estatuto de Andalucía tampouco son do
gusto do BNG e en realidade
representan un retroceso sobre a situación actual, que é a
de sermos nacionalidade histórica.
Considera que a ampliación de
competencias pode permitir
consolidar o financiamento
que a Comunidade recibe por
parte do Estado?
No financiamento non pode
suceder que 16 autonomías
estean condicionadas polo
que di o Estatuto de Catalunya. A Constitución fixa os réximes especiais do País Vasco e
Navarra pola súa singularidade e pola tradición. O resto te-

mos que ter as mesmas condicións, que non se rache o
principio de solidariedade e
que non haxa negociacións
bilaterais.
Pero se ese modelo se consolida, que outra lle queda a Galiza?
Pensa que nunha negociación
bilateral, co peso poboacional
que temos, imos saír ben parados? Nós temos que seguir a
defender o modelo de solidariedade e de cooperación. É
imposíbel blindar o noso financiamento no Estatuto porque se o fan todos, non vai haber posibilidade de darlle a todas as autonomías o que piden. Se alguén ten que defender a solidariedade somos os
que máis temos que perder se
cambia o modelo.

RELACIÓNS COA OPOSICIÓN.
Houbo algunha liorta parla mentaria e vostedes, nos pri meiros meses desta lexislatura,
consideraban que a oposición
tensaba demasiado o corda.
Corrixiuse a situación coas negociacións coa oposición sobre o control do Goberno?
Quen cedeu máis?
Quen cede máis sempre é
quen ten na man a posibilidade de impoñer a maioría.
Ademais, durante a lexislatura anterior o modelo dificultaba o control do goberno por
parte da oposición. Agora ten
o dobre de iniciativas que hai
uns meses.
Por último, sente que a maioría absoluta do PP por un de putado déixaos nunha situa ción difícil?
O do bipartito foi incríbel,
non só por ser capaces de votar xuntos no que non estaban de acordo, senón porque
en catro anos non enfermou
ninguén dos 38 deputados
nin ningún tivo un percance.
Iso ten moito mérito. De todos xeitos, non debemos darlle tanta importancia ao feito
puntual de perder unha votación, senón a que eses 38 escanos que temos permiten ter
un só goberno.G

crise podería definirse
como o momento no
que certos acontecementos
xa coñecidos cobran unha
inusitada velocidade. Apenas seis meses antes de perder as eleccións, Pérez Touriño, conxeturaba coa posibilidade de superar en votos
ao PP. Tras o resultado de
marzo, virou radicalmente o
escenario. Entre os derrotados falábase doutros vinte
anos de goberno do PP e tamén de oportunidade perdida para unha xeración. En
maio e en xuño aínda se oían
afirmacións parecidas. Pero
que trae o novo curso político, cunha crise en veloz cabalgada?
En primeiro lugar, unha
patronal eólica unanimemente crítica con Núñez Feixóo e un presidente que declara, entre sorprendido e romo, que o colectivo “só defende os seus intereses”. Un
parlamento que ve como o
conselleiro de Educación debe ser agarrado polos seus
compañeiros para evitar que
se lance contra un deputado
da oposición. A liorta baséase
en que a redución de docentes está a aumentar o alumnado por aula e a impedir as
expulsións, dado que non hai
profesores de garda. O conselleiro de Cultura viaxa a Estocolmo para negociar cunha fundación que ten a sede
en Vigo. O propio presidente
contempla azorado como a
Academia o recrimina en público, por primeira vez na historia da autonomía. Se a isto
se lle engade a parálise das
axudas á dependencia (Aymerich preguntoulle a Feixóo se pensaba seguir pedíndolles aos afectados que denunciasen á Xunta) ou o
mantemento no posto da directora de Colocación, a pesar da sentenza contra ela (a
conselleira ofreceu outra explicación, entre a fraude e a
inxenuidade: “non a podemos obrigar a dimitir, co caudal de ilusión que atesoura!”)
comprobaremos que a dirección do vento cambiou.
A crise acelera os acontecementos e hai quen comeza xa a pensar no 2013.G
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Charina Giráldez

ASEMANA

O Presidente de Pescanova, Manuel Fernandez de Sousa.

DEIXA SEN EFECTO CATRO
PROXECTOS DO BIPARTITO

FEIXÓO DESBLOQUEA A PLANTA
DE TOURIÑÁN
O Goberno galego autorizou o
inicio do procedemento para
desbloquear a planta de Touriñán e deixar sen efecto catro dos
23 proxectos incluídos no plan
acuícola aprobado polo bipartito en agosto do pasado ano. O
propio presidente da Xunta xustificou estes cambios pola necesidade de “superar a parálise”
que viviu o sector na pasada lexislatura e “darlle seguridade xurídica” aos investidores.
Pero as reaccións a unha decisión tan polémica non se fixeron agardar. Os socialistas
acusan a Feixóo de “regalarlle o

SONIA DAPONTE/ AGN

cabo Touriñán a Pescanova” e
modificar un plan de 200 millóns de euros para instalar piscifactorías en “zonas non protexidas”.
Mentres, o BNG, a través
dunha iniciativa do Grupo Verdes-Alianza Libre Europea, denuncia o caso na Eurocámara.
Os nacionalistas censuran que a
“granxa de rodaballo vai ocupar
unha superficie de 300.000 metros cadrados nun Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)”.
Pola súa banda, a Asociación
para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) propón un “boicot”
aos produtos do Grupo Pescanova como forma de “protesta
pacífica” para esixirlle ao Executivo a “retirada” deste proxecto
en plena Rede Natura.G

A patronal eólica critica a suspensión do proceso iniciado polo bipartito.

dustria non pode suspender
o proceso se entende que a
normativa vixente (o decreto
242/2007 aprobado polo bipartito) é nula. Dende o seu
punto de vista, para facelo
sería preciso un “procedemento legal que inclúa un ditame favorábel do Consello
Consultivo”.
Ademais, censura o canon ambiental concibido
como “un imposto” que vén
a substituír “o importe económico que se puidese recadar polo principio de participación do sector público”,
estabelecido polo Goberno
anterior.G

ALEGACIÓNS
AO PLAN DO GOBERNO

A PATRONAL EÓLICA CONTRA
O CANON AMBIENTAL
A Asociación Eólica de Galicia (EGA) presentoulle á
Xunta as súas alegacións
contra a normativa que prepara para regular o aproveitamento eólico. A patronal
critica a suspensión do proceso iniciado na anterior lexislatura e o estabelecemento dun canon polo impacto
sobre a paisaxe dos aeroxeneradores.
A EGA sostén que a Consellaría de Economía e In-

O PSdeG ESIXE A DIMISIÓN DA
DIRECTORA DE COLOCACIÓN

Un momento da gravación do faladoiro político de 'Hai debate!'

‘HAI DEBATE!’
DESAPARECE DA GRELLA

A TVG ELIMINA
O FALADOIRO POLÍTICO
A CRTVG acordou suprimir
a tertulia parlamentaria na
nova programación de outono. A dirección do ente
público decidiu substituír o
programa 'Hai debate!', que
incluía un faladoiro político,
por 'Foro aberto', un espazo
eminentemente social dirixido por Tino Santiago e
conducido por Carlos Luís
Rodríguez.

O PSdeG vai reclamar a
comparecencia do director
da compañía no Parlamento
para explicar esta decisión
que, segundo o deputado socialista Xosé Luís Méndez
Romeu, demostra a “política
caciquil e mercenaria” do
presidente da Xunta e o seu
intento de “volver á censura
dos tempos de Fraga”.
O BNG tamén critica a eliminación deste programa no
que, de acordo con Carlos
Aymerich, as formacións políticas amosaban as súas posturas “sen manipulación”.G

A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, interpretou no Parlamento que a directora xeral de Formación e
Colocación, Ana María Díaz,
condenada en firme por despedimento improcedente
dunha traballadora sen contrato nin Seguridade Social, xa
está “eximida” de responsabilidade tras o pagamento da in-

Xavier Carronun acto do PSdeG.

PEPE FERRÍN/ AGN

MATOCONSIDERAQUEOPAGODA
INDEMNIZACIÓNEXIMEADÍAZ

demnización que fixou o xulgado de Ferrol.
Ante o pleno da Cámara,
reiterou a súa confianza na súa
“honestidade, profesionalidade, boa fe e inocencia” e asegurou que non renunciará ao
“caudal de ilusión, de honestidade e de traballo” que representa “unha persoa que intenta facer o mellor por Galiza”.
Fronte a isto, o voceiro do
PSdeG nesta cuestión, Xosé
Tomé Roca, acusou a Ana María Díaz de “explotación” e
“abuso”. Ademais, recomendoulle a Mato “poñer fin a esta
vergoña” canto antes porque
“comeza a estar implicada” na
cuestión ao “encubrir un alto
cargo indigno”.G
DENUNCIA DA CIG-SAÚDE

PERSOAL PÚBLICO CONOBRIGAS
NA SANIDADE PRIVADA
A Confederación Intersindical
Galega denuncia que os profesionais de enfermería que realizan técnicas de perfusión nos
quirófanos de cirurxía cardíaca
do Hospital Meixoeiro de Vigo
teñen a obriga de cumpriren
parte da xornada laboral en
quenda de tarde nun sanatorio
de pago. Galaria, a empresa
pública que substitúe o Medtec na xestión deste s quirófanos, envioulle aos traballadores un comunicado no que sinala que “deben alternar as súas funcións” en ambos os dous
centros.
A CIG-Saúde considera un
“feito sen precedentes” o traslado de empregados estatutarios da sanidade pública á privada, mediante unha notificación persoal sen informar previamente aos representantes
sindicais. G
PABLO GARCÍA
CONVERTERASE EN SENADOR

A conselleira de Traballo, Beatriz Mato.

A.G.N.

XAVIER CARRO SUBSTITÚE
A MOLINA NO CONGRESO
O senador Xavier Carro ocupará a vacante que deixa o ex ministro de Cultura César Antonio Molina no Congreso dos
Deputados. O socialista renunciou ao seu escano o pasado 7 de setembro para incorporarse á Universidade Carlos
III como catedrático.
Segundo anunciou o líder
do PSdeG, Manuel Vázquez, o
substituto de Carro na Cámara
Alta será Pablo García, secretario de Organización do partido. O asunto abordarase no
pleno da vindeira semana.G

>>>
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TRIBUNA I Xosé Manuel Barreiro.
Vicepresidente do PpdeG.

OS SILENCIOS
DO PRESIDENTE
Ceferino Díaz

N

PACO VILABARROS

AS OCORRENCIAS DE ZAPATERO
Está comprobado. Cando o
goberno de José Luis Rodríguez Zapatero esvara en política económica, faise un anuncio deses que leva incluído
banda sonora.
As medidas impopulares
téntanse compensar con outras populares. Todo, claro está, debidamente dosificado,
matizado ou directamente
rectificado e cun custo económico que mete medo: o déficit
actual do Estado supera os 50
mil millóns de euros, sopésase
(polo baixo) que chegue a final
de ano ao duplo desta cifra, o
que equivale a dicir algo máis
do 10% do noso Produto Interior Bruto. Redondeando, entre 2007 e 2010 o incremento
da débeda pública situarase
nos 300 mil millóns de euros,
algo así como o 60% do PIB.
Pero a (non) política económica de Zapatero é sinxela:
suma e segue. Que se reduce a
financiación aos Concellos,
invéntase un fondo de investimento local que costa máis
que o que previamente se lle
quitara. Suma. Que estamos
en campaña e o paro principia
a dispararse por efectos dunha

crise que primeiro non existía,
despois era mundial e máis
tarde consecuencia dun modelo produtivo erróneo, prométense unha redución de
400 euros no IRPF do que non
se beneficiaron os que máis o
necesitaban e do que a partir
de agora non volverá ouvir falar ninguén, un cheque bebé… e cantos subsidios fagan
falla. Suma. Que o desemprego segue subindo e que a contratación estacional e as obras
do Plan E están rematando, o
que, polo tanto, fará subir
máis o paro, poñemos sobre a
mesa un cheque parado que
case ao tempo que se anuncia
hai que ampliar…
E súmase tanto que, como
pasa sempre que un vive por
riba das súas posibilidades, os
cartos non chegan, e entón
non queda máis remedio que
buscar máis ingresos e así,
ademáis do enésimo incremento dos impostos sobre o
tabaco e os carburantes, óptase por unha subida dos tributos, aínda non sabemos moi
ben a quén nin por qué concepto porque tamén neste
punto houbo idas e vidas (e o

ño de poñerse en marcha un
(xa previsto) segundo Plan E
ao que se destinarán 5.000 miRedondeando,
llóns e un (xa anunciado) fonentre 2007 e 2010,
do de 20.000 millóns para uno incremento da débeda
pública situarase nos 300 mil ha lei de economía sustentábel cuxo contido a estas altumillóns de euros, algo así
ras segue a ser unha grande incomo o 60% do PIB”
cógnita, pero do que non cabe
dúbida é que será rompedora.
Total, que entre unha cousa e outra, seguimos sumando
e o resultado final de tanta
Nonhaicartosparamantero operación aritmética mete
medo. Non hai cartos para
que se prometera pero
manter o que se prometera
investiremos o que non
temos en novas promesas” pero investiremos o que non
temos en novas promesas.
Quen o entende?
Di o presidente do goberno
que as súas medidas económicas non son froito da improvique quedará), pero unha suba. sación senón da adecuación ás
E como o impopular hai cambiantes circunstancias.
que contrarrestalo, polo me- Non o di así exactamente, pero
dio dinos Zapatero (sen con- ese ben pode ser o resumo dun
cretar) que haberá unha suba intento por refutar unha evidas pensións mínimas, ao dencia: todas as súas decisións,
tempo que unha (negociada) por moito que o negue, son
conxelación salarial aos fun- erráticas, por no cualificalas dicionarios (que despois foi des- rectamente de ocorrencias
cartada porque os sindicatos pouco afortunadas, que nada
xa dixeron que non estaban resolven pero que embarullan
polo labor) e que está a punti- moito, cada vez máis.G

’’

’’

égome a vivir nun país de
xente ignorante e ruín, por
iso lle dei ao Goberno máis de
cen días de graza. A miña paciencia foi case infinita, e non
porque estivese interesado persoalmente no éxito dalgún solista ou do conxunto –esta non é
nin a miña música nin o meu
cuarteto– senón porque agardaba algunha decisión acertada.
Non agardaba que nun momento de crise o Goberno empuxase o rumbo das lamentacións da herdanza recibida, unha cantinela que se repite nas
políticas españolas sen éxito.
Non agardaba que me vendesen
como compromisos electorais
os que contraeron con colectivos moi reducidos que non representan nin o seu electorado.
Agardaba, pola contra, como
outros moitos, que o goberno se
fixese cargo da situación e non
perdese tanto tempo en mirar
cara a atrás. Boto en falla propostas non só para lle facer fronte ao
paro cos fondos que xestiona o
Estado senón novas iniciativas
para saír da crise cun tecido produtivo renovado. Agardaba unha aposta firme pola educación
e polo coñecemento, non polos
recortes. Agardaba máis tamén
en sectores sensíbeis como a
gandaría ou a pesca, nos que o
problema non é tanto de competencias como de apoio.
Certo que o presidente aparece nos medios como un home
cabal, mais ao que escribe gustaríalle que non só estivese correcto e que tivese menos silencios e
unhas poucas ideas claras e as
expuxese sen medo. Falamos do
galego, das caixas, do plan eólico, da Universidade, do tráfico
aéreo ou do modelo sanitario...
cara a onde quere levar o país?
Porque cando escoitamos
que dende o contorno do presidente se fala de Millán Astray como “un coruñés de pro” non
nos tranquilizan os silencios
do presidente.G

’’

Agardaba,comooutros
moitos, que o goberno se
fixese cargo da situación
e non perdese tanto
tempo en mirar
cara a atrás”
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ESTUDAS
OU GOBERNAS?
Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

U

n neno ou nena galego
que empece estes días o
curso debe de facelo entre desconcertado e anguriado, por
non dicir directamente flipado.
Estarase preguntando que demo fixo para merecer tal castigo e se os adultos estudan ou
gobernan.
Primeiro padecen os de infantil, afacéndose a ir de golpe a unha “galiñaescola”, seguramente
preguntándose se a Galiña azul
vivía dentro da casiña sorrinte
que había antes na entrada da
Galescola e botouna fóra o dasafiuzamento dalgún banco ao
non poder pagar a hipoteca.
Logo está o show dos libros:
que si que tes dereito, que di
Feixóo que beneficia a sete de
cada dez nenos. Que non, que
di Vázquez, o da Galiña, que se
equivocaron e só beneficia a
dous de cada dez. Que sí tramitan as axudas, que non tramitan as axudas. E por se algo faltaba, acaban de aparecer os
concellos para pórse a medalla
de que duplican os fondos para
axudas escolares e compra de
libros, mentres choromican a
diario por estar á beira da quebra e piden axudas urxentes a
quen cometa o erro de preguntarlles que tal están.
E de remate, o conflito mal
chamado do galego e que deberá chamarse “do castelán”, en
deferencia ao idioma preferido
polas vítimas da horrible persecución pola secta dos galegofalantes. Imaxinen as dúbidas dun
neno cando nin o Conselleiro
sabe se o famoso decreto é vinculante ou é optativo. Depende
do que lle pete a cada profesor?
E se ten varios profesores e non
están de acordo sobre a lingua a
empregar? E se non hai consenso entre os pais? E se non o hai
entre os alumnos? En que idioma entrega os deberes? Qué caos de dereita, Señor.G

’’

Imaxinen as dúbidas
dun neno cando nin
o Conselleiro sabe
se o famoso
decreto
é vinculante
ou é optativo”
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TRIBUNA I Manuel Veiga.

ASTRAI, REBOIRAS
E AS VIRTUDES DO ICOSAEDRO
O pasado 11 de setembro, data
de efemérides e catástrofes (xa
saben: os atentados dos EE UU,
o golpe contra Allende e a Diada catalá), o líder do PP da Coruña, Carlos Negreira, declarou
a Millán Astrai, golpista e fundador da Lexión, “coruñés de
pro, de toda a vida”. Se aínda estivese en antena Crónicas marcianas, poderiamos dicir que
foi un “momento Boris”. Pero,
en realidade, foi máis que iso.
Como foi máis que iso –e despois xa explicaremos a comparación– o acto que tivo lugar o
pasado 12 de agosto na Delegación do Goberno na Coruña,
onde o delegado, Antón Louro,
fixo pública a declaración de reparación e recoñecemento persoal á familia de Moncho Reboiras, militante nacionalista
morto en 1975 por disparos da
policía. Louro exercía a representación do ministro de Xustiza, Francisco Caamaño, e ambos actuaban en cumprimento
da Lei da Memoria Histórica.
As palabras de Negreira sobre Millán Astrai, aquel que
diante de Unamuno berrara
“Muera la inteligencia” e “Viva
la muerte” e a declaración oficial do Goberno sobre Reboiras
son, non hai dúbida, acontecementos dispares, mais teñen
algo en común. Os dous feitos
rompen cun tabú de tres décadas. Durante o tempo que levamos de democracia, o chamado consenso marxinou á letra

moi pequena este xénero de
cuestións. Ao longo dos últimos anos, en cambio, estamos
a ver como a pluralidade de
puntos de vista comezou a saír
á luz e o que antes permanecía
no reduto dos seus propios
fieis, agora cobra difusión –que
non necesariamente aceptación– no conxunto da sociedade. É malo isto? É perigoso?
Non. Certo que ás veces provoca unha ideoloxización excesiva e mesmo insidiosa, pero
tampouco se pode dicir que os
pactos de silencio resolvan
sempre todos os problemas.
Está ben que se fale de Reboiras, máis alá das fronteiras da
UPG e incluso que se saiba que
o actual ministro de Xustiza,
Francisco Caamaño, cantaba
unha canción titulada precisamente “Moncho Reboiras”,
nun grupo de rock do que formaba parte a finais dos setenta,
cando aínda estaba no instituto. Non ocorre nada por iso.
Reboiras foi unha vítima, aínda
que levaba unha arma, e iso, o
da arma, tamén deberían dicilo
as crónicas, se queremos que a
memoria histórica se converta
en algo útil para todos e non só
para os compracentes cunha
idea determinada.
Unha sociedade madura
non debe ter medo a que se debatan estes temas, pero tamén
ten dereito a que se lle ofrezan
todos os datos necesarios. Aos
medios de comunicación ou

’’

Oqueantespermanecía
no reduto dos seus propios
fieis, agora cobra difusión
–que non necesariamente
aceptación– no conxunto
da sociedade”

aos que realizan pronunciamentos públicos non pode esixírselles o rigor dos historiadores, pero si que respondan, na
medida das súas posibilidades,
á verdade dos feitos.
Falar de Millán Astrai resulta, por exemplo, esclarecedor.
Todos deberiamos saber que
ademais dun declarado fascista (o que para el non representaba ningún tipo de descualificación) estaba movido tamén
por un odio intenso contra a
autonomía galega. Así, o seis
de novembro de 1936, poucos
meses despois polo tanto da
aprobación en referendo do
Estatuto e do inmediatamente
posterior golpe militar, declaraba nun mitin na Coruña:
“Maldito o nacionalismo separatista que rematou para
sempre! O que de vós teña gardado nun acochado pregue da
súa alma algún odio a España
será fulminado. España é unha, é única. Como vos iades
comparar aos separatistas viz-

caitarras? Verdade que non
hai máis nacionalismo? Morra
o nacionalismo separatista!”.
Non está de máis que a cidadanía poida ditaminar até que
punto considera que Millán Astrai era “un home de pro” ou un
home modélico –e mesmo preguntarlle por estes temas a Negreira e a Feixóo– e en que sentido exerceu a súa enorme influencia e poder, que métodos
empregou e en beneficio de
quen. Igual que se debe valorar
a importancia das accións e da
morte daquel rapaz de apenas
25 anos, chamado Ramón Reboiras, que, cando estudaba no
instituto de Vigo, daba grandes
paseos co veterano, e moderado galeguista, Xaime Illa Couto,
do que era alumno e co que
mantiña unhas conversas longas que probabelmente foron
as que o iniciaron no coñecemento do galeguismo.
Non se trata, insistimos, de
comparar de ningún modo
unha figura con outra –tan
distantes e de tan diferente influencia– senón de aludir a
dous actos recentes que nos
mostran que a realidade é como o icosaedro, aquel volume
xeométrico, de vinte caras,
que estudabamos na escola.
Era unha única figura, toda ela
dun só material, como a verdade histórica, pero tiña moitas caras e coñecer a verdade
significa coñecer o maior número posíbel delas.G

CARTAS
MULLERES GALEGAS
DE ANTANO
Son poucas as mulleres que pasaron á historia escrita por homes. Vou citar varias, a orde é
aleatoria. María Castaña: liderou unha sublevación en Lugo
no século XIV contra os recadadores de impostos do bispo, na
que morreu un deles a pedradas. Era de Cereixa, aldea próxima a Monforte e dooulle leiras á
Igrexa para evitar ser executada.
Prometeu non se volver rebelar.
María Pita: participou na resistencia ao asedio da Coruña por
parte das tropas inglesas de
Drake e Norris (1589) e matou o
abandeirado inglés durante o
asalto á Pescadaría, feito que
cambiou a marcha do asedio.

Posteriormente, prestoulles auxilio aos numerosos feridos e
avituallou a infantaría. Branca
de Loboso: por rexeitar as pretensións dun eclesiástico e preferir o seu mozo, foron acusados os dous de bruxaría ante a
Inquisición no século XVII. O
seu amante morreu baixo a tortura, porén ela resistiu os tormentos e conseguiu demostrar
a súa inocencia. Exeria: monxa
que peregrinou no século V
desde Galiza a Xerusalén e que
deixou escrita unha crónica da
súa viaxe. María Balteira: soldadeira e cortesá, obxecto de mofa
polo machismo da época. Percorreu varios reinos na Idade
Media. María Soliña: perdeu un
ou varios seres queridos tras un
ataque pirata. Ela quedou va-

gando polas praias desconsolada, e que tamén foi procesada
en Cangas pola Inquisición.
De poucas máis sobreviviu a
súa memoria. A non ser algunha
raíña e cinco santas galegas da

XOSÉ LOIS
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Idade Media. Esperemos que
non lles ocorra o mesmo ás que
hogano teñen ou intentan ter un
papel relevante na sociedade.G
Ramón Coira
(Ourense)
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Galego no concello de Vigo?
Menos do que marca a lei
A pesar da solicitude do PP de aumentar
a presenza do castelán na vida municipal,
o bilingüismo na Administración local
está lonxe de conseguirse

H.V.

Ten o galego unha presenza esmagadora na Administración
do concello de Vigo e os cidadáns castelán falantes están discriminados? Así o suxería nunha moción o concelleiro do PP
Ignacio López Chaves, que na
pasada corporación estivo encargado da Normalización Lingüística. Porén, unha visita á sé
municipal pon de manifesto
xustamente o contrario, o galego cede espazos a pesar dos esforzos das autoridades.
Nunha primeira ollada no
interior da lonxa do concello
de Vigo destaca a presenza dun
idioma, o galego, que se incorporou da man do rexedor socialista Manoel Soto nos primeiros compases da etapa democrática, pero que non chegou a substituír completamente o castelán.
Foi un alcalde do PP, Manuel Pérez, quen cubriu a lonxa municipal e dispuxo arredor
dela os mostradores de atención ao público dos servizos
máis comúns para a cidadanía.
A cartelaría, moi visíbel, foi instalada naquel momento e emprega en exclusiva o galego,
aínda que escolle formas próximas ao castelán. Un cartel di:
Taxas; outro, Recadación Executiva. Hai outros intrinsecamente bilingües, como Vehículos, e un incomprensíbel para a maioría dos cidadáns, tan-

to se falan galego como castelán: Plusvalías.

RECUANDO. A partir de aí, o galego vai perdendo presenza. Un
turnomátic que distribúe as
quendas de cinco servizos de
atención ao público, conta cun
papel luminoso que está en
castelán. A pantalla táctil para
seleccionar o mostrador cuxa
atención regula, é bilingüe,
mais o papel que subministra o
número, está en castelán. A razón ten máis que ver sobre todo coas empresas que fornecen estes aparellos.
Os taboleiros de anuncios
oficiais delatan a supremacía
do castelán, tamén por razóns
alleas á política local. Un deles
recolle editos, case todos eles
de rexistradores da propiedade
radicados na cidade. Neste caso o uso do castelán é unánime. Outro dos expositores, dedicado a documentos doutras
Administracións públicas, tamén é monolingüe en castelán
de forma íntegra, aínda que no
mesmo figuran anuncios de
entidades como a Subdelegación do Goberno de Pontevedra ou a delegación da Tesourería Provincial da Seguridade
Social. Só o taboleiro do concello está en galego.
A documentación interna do
concello vigués cumpre estritamente a Lei das Administracións Locais que aprobou o PP

O taboleiro de citas da lonxa do Concello de Vigo.

’’

O galego sobrevive nun
contexto sociolingüístico
no que o castelán ocupa
maiores espazos”

’’

A cartelaría da lonxa
do concello, posta
por un alcalde do PP, está
en galego, pero a palabra
máis incomprensíbel é a
que sinala o departamento
de: Plusvalías”

no Parlamento en 1995 e na
mesma o galego é o idioma de
uso común para evitar duplici-

dades documentais e estrago de
recursos públicos. Poucos son
os documentos que se dirixen
externamente á cidadanía e,
cando se envían aos administrados, non se someten a tradución
por razóns de operatividade,
aínda que os cidadáns poden, e
nalgúns casos así o solicitan, reclamar copia en castelán. Non
acontece o mesmo coa web virtual do concello, modélica para
os entendidos. Aínda que inicialmente vigo.org ábrese en galego, un enlace para o castelán
permite realizar todas as xestións neste idioma porque a rede facilita o bilingüismo sen sepultar o cidadán baixo toneladas de papel.
Eis un panorama no que o
galego sobrevive nun contexto
sociolingüístico, o vigués, no
que o castelán ocupa cada vez

PACO VILABARROS

maiores espazos, a pesar dunhas autoridades municipais –representadas pola tres cores políticas nos últimos trinta anos–
que sempre procuraron que aumentase a visibilidade do idioma propio de Galiza. Non sempre o conseguiron, mesmo dentro do propio concello, por moito que algúns documentos dean
esa impresión. Ao abandonar o
edificio, camiñando costa abaixo cara o norte, á dereita contémplase un flamante cartel que
indica: “Xefatura da policía local”. A partir de aí, en galego, nin
unha palabra.
Se o concelleiro López Chaves, en lugar de reclamar máis
presenza do castelán, esixe bilingüismo real, abofé que conseguía darlle unha labazada ao
goberno municipal, pero polo
insuficiente uso do galego.G

A iniciativa ‘Galego. Patrimonio da Humanidade’ preséntase oficialmente
O 17 de outubro nun
acto no teatro Principal
de Santiago
H.V.

Na mañá do sábado 17 de outubro terá lugar no Teatro
Principal de Santiago un acto
da iniciativa “Galego. Patrimonio da Humanidade”,
promovida por un grupo de

intelectuais e que denuncia
que a política lingüística do
PP consiste en establecer unha xerarquía na que o castelán é o idioma por defecto da
sociedade e o galego unha
opción subsidiaria.
Os promotores da iniciativa, que xa suma 2.000 adhesións, sinalan que o PP trata
de impugnar a lexislación vixente sobre o galego para

convertelo nunha lingua subordinada. Este colectivo
lembra que, se ben a Constitución impuña o deber de coñecer o castelán e só o dereito
de empregar o galego, esa lectura fora modificada polos
Estatutos de autonomía e as
correspondentes Leis de Normalización e avalada posteriormente polo Tribunal
Constitucional até situar o es-

pañol e os idiomas nacionais
nun plano de igualdade.
“Galego. Patrimonio da
Humanidade” foi apoiado
por un abano plural da sociedade galega e os seus promotores consideran que esta característica e o feito de non
perseguir unha sociedade
monolingüe ligada a un estado independente, son o que
lle confiren unha dimensión

diferente á iniciativa.
Aínda que o acto de Santiago está por perfilar, prevese
que sexa simple e rápido. Xa
hai algunhas intervencións fixadas, como a de Cándido Pazo, Manuel Bragado, Antón
Baamonde, Henrique Monteagudo e Fermín Bouza. Agárdase unha nutrida presenza
de persoas que se adheriron
ao manifesto.G
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Feixóo ‘mete a pata’
dúas veces nunha entrevista
M.V.

Galega “é unha institución
privada cun enorme prestixio”, o cal non resulta correcto, pois é unha corporación de
Dereito Público, cuxos estatutos son aprobados en decreto
do Estado.
Núñez Feixóo tamén di, referíndose ao ensino do galego
que “non fixen aínda ningún
decreto”. Esta afirmación tampouco é certa, pois, o pasado 4
de xuño, a Xunta asinou un
Decreto que aproba o currículo de ensino infantil no que inclúe a aprendizaxe da relixión e
que, no seu artigo trece, corrixe
o anterior decreto do 2007

PORTUGAL

(aprobado polo bipartito) que
esixía que a proporción de galego en infantil fose, como mínimo, igual á de castelán.
Neste sentido, numerosos
colectivos educativos protestaron xa polo “adoutrinamento
relixioso” que a partir de agora
se lle imparte a crianzas de catro e cinco anos e tamén polo
paso dado en infantil que “supón, de feito, a castelanización
case completa desta parte do
ensino”. Unha franxa de idade
na que, por certo, os pais son
moi favorábeis á lingua galega,
segundo a enquisa patrocinada pola propia Xunta.G

Fran Alonso

P

ortugal é un país profundamente contraditorio. O
seu carácter está impregnado de paixón, de amorosa loucura, conformado por unha colectividade que semella enfrontarse a unha continua pelexa entre o desexo
e o sufrimento. Ese lugar chamado Portugal é quen de
entreterse escoitando un fado no bar da estación xusto
no momento en que pasa o tren para o que mercou billete. Portugal avanza por impulsos, estraños, indefinidos,
viscerais, que o levan á rarísima posición de defender con
radical teimosía valores propios que, paradoxalmente, se
desdebuxan no centro da Península Ibérica.
Cando os portugueses ollan para a Espanha a súa mirada nunca bate con Galicia, por moito que os galegos se
poñan no alto da escaleira. En Lisboa respírase a contradición entre unha admiración cega por Madrid e unha
arrebatada fachenda da súa propia identidade que case
sempre resultan moi difíciles de conxugar. Un pobo tan
aberto e tan cosmopolita como o portugués (porque realmente o é), con todo, non é capaz de recoñecer en Galicia
o feito diferencial, que ten moito de espello, de identidade, de irmandamento. Óllao mesmo con incomprensión.
Pero ese cosmpolitismo selectivo tampouco lle permite
unha ollada crítica cara ao Madrid que admira e simultaneamente lle produce repulsa. Nin sequera cara ao feito
de que a triste cultura española –a españolista– considera
a portuguesa moi inferior á súa.
Agora, a torpeza da dereita portuguesa –en nome dun
nacionalismo rancio– é quen de desvertebrar o seu propio país, marxinando o norte e ignorando as posibilidades da chamada eurorrexión atlántica. Menos mal que
nos queda Portugal.G

ALEXANDRE CORTÉS

As aparicións de Alberte Núñez Feixóo prodíganse, desde
hai meses, nos medios de comunicación, tanto nos de Madrid, como nos de Galicia. Pero empezan xa a ser soados os
seus cazapos. Fontes do PP
comentan que Feixóo é “bo
no debate en corto”, pero recoñecen que ás veces “non está ben asesorado”. Os últimos
erros cometeunos nunha entrevista que lle concedeu á
edición de Galicia de El País, o
domingo 13 de setembro. O
presidente da Xunta afirma na
mesma que a Real Academia

’’

Aguiño acolleu a Romaxe de Crentes Galegos. O encontro fundado en 1978 no Pedregal de Irimia, Meira, deulle nome a un grupo nacido coa finalidade de promover "unha Igrexa máis galega e máis implicada na realidade social, económica e
cultural. “. Este cristianismo galego de base, que anualmente se reune nas Romaxes, chegou por terceira vez a Aguiño este 2009 (antes en 1979 e 1985), e convocou a varios miles de romeiros. A celebración do acto relixioso iniciouse coa bendición das augas traídas desde diversos puntos do país representantes dunha vintena de agrupacións. Logo de xuntalas nun grande cántaro que foi levado ao escenario, no que unha dorna facía a función de romamesa de celebración, baixo os sons do himno do Antigo Reino de
Galcia. A cerimonia foi amenizada polo grupo A Quenlla. Na procesión doce persoas portaron pancartas con mensaxes en defensa
do medio natural ou a lingua galega nunha das cales podíase ler “Por unha igrexa galega e verdadeira”.G

’’

Portugalnonécapaz
de recoñecer en Galicia
o feito diferencial”
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mentira. Fai un esforzo económico encomiábel pero tamén é
certo que se desvía cara a intereses propios: a conta da imaxe
ecolóxica Carrefour aforra 30
millóns en bolsas e gaña cartos
vendendo as de rafia e fécula de
pataca”, sinala o empresario que
aposta polas versións oxo-biodegradábeis. “Derivan do petróleo e introdúcenselle unhas partículas para que se poidan descompoñer nun prazo máximo
de 12 meses, por iso non danan
o medio ambiente e son a mellor
alternativa”, expón, non sen antes comentar o “acomodamento” de moitas firmas do sector.
“Somos un país terceiromundista no que o Goberno, por intereses con Repsol, non busca
alternativas nin subvenciona o
uso de bolsas de papel. E tamén
somos o único país europeo no
que é máis caro o papel reciclado que o novo”, apunta.

O cambio tecnolóxico
chega ás bolsas de plástico
A decisión de Carrefour de deixar de repartir
bolsas de plástico dun único uso, e a súa
campaña publicitaria, está a revolucionar
grandes e pequenos mercados
Eva Estévez
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Despois de quince días de
campaña publicitaria, en Inplanor, unha fábrica de plásticos de Seixalvo (Ourense), din
sentirse “como terroristas” e
estudan levar a Carrefour ao
xulgado pola súa iniciativa,
nunha acción conxunta con
membros de ANAIP (Confederación de Empresarios de Plásticos). Isabel González, xefa de
administración desta empresa,
acusa á multinacional gala de

difundir “falsas informacións,
danar a imaxe do sector e de
sacar tallada co aforro en bolsas e a venda das alternativas”.
Non obstante, a campaña
das bolsas, tamén lle está a dar
os seus beneficios a algunhas
empresas do sector. Andrés de
Arriaga, xerente da firma coruñesa Envoltorios Galicia, especializada en plásticos oxo-biodegradábeis, recoñece que a acción publicitaria da firma francesa a está a beneficiar en número de pedidos e creación de postos de traballo, aínda que non

’’

Asnovasbolsas
desintégranse en 18 meses,
as de plástico
tardaban 400 anos”

comparte na totalidade a mensaxe de Carrefour. “Ten a súa
parte de verdade e a súa parte de

? UERE SABER MÁIS?

Necesaria para uns, oportunista
para outros, a medida de Carrefour,
adiántase á entrada en vigor, en xaneiro próximo, do Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR), unha
normativa que aspira a reducir á
metade a actual cifra de consumo
deste tipo de bolsas que ascende a
10,5 millóns de unidades anuais.

NON É ‘VERDE’ TODO O QUE RELOCE.
Unha veterana no mundo das
bolsas alternativas é Casa Alongos, firma melidense que distribúe bolsas de fécula de pataca e
que lle resta importancia á iniciativa da multinacional. “Carrefour non descubriu nada! A
aposta que agora di facer xa a levan practicando dende hai anos
moitos comerciantes e asociacións de empresarios que apostaron polas bolsas biodegradábeis e compostábeis de fécula
de pataca”, exclama Concha
Casares, propietaria do negocio.
Casares advirte que moitas
das versións que se comercializan e entregan á xente como
ecolóxicas non o son, e invita ao
consumidor a ler a letra pequena das bolsas: “Asistimos á introdución de bolsas oxodegradábeis, tamén denominadas
oxo-biodegradábeis, que se
venden como biodegradábeis
cando a súa orixe non é orgánica
e se lles engaden aditivos artificiais para que aceleren a descomposición e se desintegren
en 18 meses en lugar de 400
anos”, advirte a empresaria.G

Agora, a polas caixas
María Xosé Castro, vogal de
Consumo Responsábel da
asociación ecoloxista ADEGA,
pide que as administracións
“se mollen”. “O Plan Nacional de Residuos ten recomendacións, pero non unha
normativa con taxas ou incentivos, como noutros países, e as iniciativas que se tomaron até o de agora son pri-

vadas”, sinala aludindo a Carrefour.
“Está claro que detrás desta campaña hai un aforro económico e moita mercadotecnia”, explica Castro, quen advirte de que de nada vale usar
bolsas ecolóxicas se as enchemos de produtos envasados e
sobreempaquetados que non
se poden reutilizar.G

’’

DE QUE RIN?
Mª Xosé Queizán

S

ilvio Berlusconi permítese dicir en voz alta opinións machistas que descualifican as mulleres, pero que,
tristemente, coinciden coas
dunha boa parte da sociedade. Só así se comprende que
teña impunidade para dicilas
ou que o secretario de Comunicación do PP aluda e elas
como “ bromitas de sexo ”.
Coas mulleres permítese todo. Outra cousa é que as mulleres o permitan todo. Isto
doe. Un plante das ministras
do goberno paritario español
ante as afrontas tería sido un
xesto de gran valor para alentar a dignidade das mulleres
de todo o mundo. “A cortesía
e o respecto institucional”
obrigounas á prudencia, dixeron. Pero, digo eu, non estaban obrigadas ao sorriso
reiterado e á inclinación submisa cando o gobernante se
dirixiu a elas persoalmente.
Como unha persoa como a
ministra Carme Chacón, a
quen se lle cadran os exércitos, pode adoptar ese riso
condescendente, esa postura
submisa ante o “señor”? Parece incrible a actitude de dúas mulleres admirables no
seu traballo, non? Como todo, ten a súa explicación. Forma parte dunha Impotencia
Aprendida ao longo de séculos de violencia patriarcal. A
violencia con uso da forza é
recoñecible pero hai outra
que depende do proceso de
socialización que condiciona
a subordinación aos homes.
O cargo, per se, non as libera
do desexo de agradar, da existencia para outrén, herdada
das antepasadas, do selo de
submisión marcado a ferro
para adaptarse aos desexos
do dominador. Reaccionan
cegamente. Para termos luz, e
pasar do nós-obxectas ao
nós-suxeitas, é precisa conciencia feminista, conciencia
ética e moral que nos faga
persoas libres e serias.G

’’

Parapasardonós-obxectas
ao nós-suxeitas,
é precisa
conciencia
feminista”
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ENPOLEIROALLEO

Joan Ramón Laporte.

INTERESES
DETRÁS DA GRIPE A
A Influenza ou Gripe A é a enfermidade de moda, pero non
por razóns sanitarias. Isto é o
que se extrae da entrevista que
El Periódico de Catalunya lle fai
a Joan Ramón Laporte, catedrático de Farmacoloxía, director do Instituto Catalán de Farmacoloxía e colaborador da
Organización Mundial da Saúde. “Excedéronse as expectativas sobre o perigo da Gripe
A?, pregúntalle a xornalista Ángels Gallardo. O médico responde que: “se esaxeraron. Hai
moita xente interesada en esaxerar os riscos da gripe A: todos
os que venden algo relacionado con ela, desde fármacos
até antivirais, vacinas ou máscaras para a boca. A epiderme
disto son os medios de comunicación. Corre demasiada información non seleccionada e
a xente intoxicouse”. Preguntado polas razóns, o profesor
sinala que “estamos ante unha
enfermidade que afecta os países ricos. A OMS atopou nesta
influenza unha forma de recuperar un protagonismo perdido, aínda que aínda é a entidade mundial con máis autoridade moral. Hai 15 anos era o
único organismo que actuaba
en políticas sanitarias, pero
apareceron outros con moito
máis orzamento. A gripe A é a
súa panacea”.G

FAMILIARIDADES
CON LEIRE PAJÍN
“Leire Pajín non logra que lle
obedeza en Benidorm nin a
súa propia nai”, sinala o principal titular da portada de El
Mundo o venres 11 de setembro. Leire Pajín é a secretaria de
Organización do PSOE e a súa
nai unha das persoas que asinaron a moción de censura en
Benidorm que, co apoio de
tránsfugas do PP, o PSOE presentou contra o alcalde. Neste
sentido, o titular tecnicamente
non falta á verdade, aínda que

podía ter sido peor. En todo
caso, poucos periódicos poden
resistirse a un titular coma ese.
Nas páxinas interiores, o xornal
madrileño carga contra a familia de Pajín, e acúsaa de controlar o PSOE local desde hai 18
anos. A información sinala
ademais que a política municipal está mangoneada por
cinco ou seis familias desde a
transición. Isto aféctalle tanto
ao PP como o PSOE.G

Isaac
Díaz Pardo
visto por Roi Cagiao.

OS NOQUEADORES
DO GALEGO
En La Voz de Galicia, láiase
Isaac Díaz Pardo da actitude
“duns cantos [que] traballan
para que non se eliminen os
vestixios do réxime anterior.
Estes pouco informados non
saben que en toda Europa varreron os símbolos do fascismo
e do nazismo e até en Portugal
os do salazarismo. Mentres estes conservadores de pouca
monta defenden inxenuamente os vestixios do réxime
anterior, os grandes negociantes agora son demócratas «de
toda la vida»”. O intelectual galeguista tamén sae en defensa
do presidente da Real Academia, Xosé Ramón Barreiro tras
a súa polémica con Núñez Feixóo e pregunta se “A política
non pode meterse na medicina, nin na física?”. Acto seguido responde que: “esta é a
razón pola que a Real Academia Galega, na voz do seu preLeire Pajín.

sidente, defendeu a fala galega,
a lingua que por máis de nove
séculos veu sendo deturpada
pola intervención dos leoneses
e casteláns, e hoxe presionada
pola colonización que padece
a nosa terra. Non ten sentido
algún o bilingüismo cando é o
castelán o que está noqueando
ao galego e os noqueadores
son unha inmensa maioría”.G

DIARIO EGUNKARIA,
6 ANOS PECHADO
PORQUE SI
José Yoldi aborda en El País a
historia do peche do diario
Egunkaria, escrito integramente en vasco e pechado o 20
de febreiro de 2003 por orde do
xuíz Juan del Olmo da Audiencia Nacional, coa anuencia do

fiscal Eduardo
Fungairiño, a través dun procedemento que o xornalista cualifica
como “espiral diabólica”. “Todos os documentos
eran de antes
de 1993 e a
pesar dos anos
de investigación non se
atopou nin un
papel posterior
que permitise
soster a acusación
de que nos dez
anos da súa publicación fose
un artificio legal para cumprir
os fins da ETA”. Yoldi tamén
explica que “o caso podería
terse arquivado ante a falta de
probas, mais o tribunal abriu o
xuízo oral e non hai marcha
atrás. Haberá xuízo en novembro”. Ao día seguinte do peche, unha editorial de El País
dicía: “O peche cautelar do
diario en lingua vasca Egunkaria, ordenado por un xuíz da
Audiencia Nacional, afecta a
dereitos fundamentais. Ninguén pode escudarse na liberdade de expresión ou na promoción do éuscaro para cometer un delito. Pero o delito é
unha conduta individual e o
peche cautelar dun diario
afecta tamén a terceiros, sobre
todo aos seus lectores”.G

SERGIO PEREZ / REUTERS

’’

Apresiónparaque
o que teña Catalunya
o teñan todas as CC AA
está a crear divisións
artificiais en España e
convertendo
cada autonomía
nunha nación”
[Vicenç Navarro]
Catedrático de Ciencias Políticas.

’’

Oriscodevivirdousanos
xunto a unha central
nuclear equivale ao de
botar un pito”
[Lozano Leyra
e Gómez Cadenas]
Catedráticos de Física Atómica e
nuclear e divulgadores científicos.

’’
FEITA E DESFEITA
Francisco Carballo

A

“desfeita” era a festa gastronómica do día seguinte
á matanza. Era a festa do lar
máis esperada: non se saía coller a cana dos foguetes, nin se ía
ao folión. Viñan xantaren os tíos
e curmáns. Un xantar diferente.
Era –ou é– a desfeita feita festa.
O mesmo ven ser a “Romaxe
dos crentes galegos” que este
ano, o 12 de setembro, aconteceu en Aguiño. Desde diferentes recunchos da UE andaran
a “desfaceren” estas vangardas cristiás que se comprometen co “Reino de Deus xa”.
Querían un funeral e veu a
festa feita e a anuncio para o
2010 en Monterroso.
Curioso mais verdadeiro: o
canto da Quenlla, con versos de
Celso Emilio, harmonizaba a
presenza dos invitados,
Pero ti que te alcontras alá lonxe,
Máis alá dos desertos e dos lagos,
Máis alá das sabanas e das illas….
Se é túa a miña noite,
se choran os meus ollos o teu pranto,
Se os nosos soños son iguais,
coma a un irmán che falo.
Houbo necesidade de silencio
total para oíren da “crise” global
e persistente. Algo que ten cor e
forma diversa segundo nacións.
“Común temos a Patria”… Eu
lembraba: na “desfeita gastronómica” madurece a familia, na
“Romaxe” dos irimegos a
“igrexa de Xesús”, no piñeiral de
Aguiño á beira do mar “doe” esa
patria común cun devalar de
goberno de destrución e ultras
sen “Quenlla” nin Celso Emilio.
Tivemos un día de gozo este
12 de setembro; un día de curmáns, de avós, de nenos e mozos a bailaren. Agora ben, o
noso“himno” daba fin ás celebracións; un ventiño suave zoaba no piñeiral, unha leve brisa
subía do mar, acendían os motores para a despedida e un “lamento devalaba nos beizos que
dicía: deica logo, amigos, todos
os temporais pasan”.G

’’

Desdediferentesrecunchos
da UE andan a ‘desfaceren’
as vangardas
cristiáns que se
comprometen
co Reino
de Xesús xa”
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Unha croata
fálalle a unha rusa
de Sechu Sende
Daria Shornikova é unha alumna máis entre o
centenar de estranxeiros que cada ano acoden aos
cursos de verán que organiza o Instituto da Lingua.
Séntese atraida pola riqueza do galego e pola
variedade cultural da Península
Clara Sánchez

Daria Shornikova estuda Filoloxía Hispánica na Universidade
de Petersburgo e foi, de xeito casual, como se atopou por vez
primeira co galego. A insistencia
dunhas amigas que asistían a un
curso de galego na universidade
fixo que ela tamén se apuntase.
“Pensei: Galiza tamén é a Península Ibérica. Imos ver que é iso”.
Logo veu a bolsa de estudo para
realizar os cursos do ILG.
Estes cursos de verán son,
dende hai vintedous anos, unha
fiestra ao mundo. Máis de cen
alumnos de vinte oito nacionalidades distintas asistiron este
ano ás aulas da Facultade de Filoloxía de Santiago. Daria, veu
por primeira vez hai dous anos e
afirma que “ficou prendida”.
“Para min este territorio era
totalmente descoñecido, máis
alá dos tópicos: gaitas, marisco,
Atlántico...”. “A integración dos
alumnos é exemplar”, sinala. O
feito de que puidese asistir a
conferencias de diferentes personaxes (profesores, políticos,
cineastas e escritores) axuda a
obter unha visión máis heteroxénea da cultura galega. “Entramos en contacto cos diferentes
puntos de vista do país, do
idioma e coñecemos a súa diversidade”. Ademais de aprender unha lingua trábanse amizades en galego. “A pesares de
que somos xente de todo o
mundo, a nosa amizade constrúese en galego, esa é a nosa lingua de comunicación, é aí esta o
marabilloso”.

TRADUCIÓN DE SECHU SENDE AO
RUSO. O agrado do primeiro ano
fixo que este verán volvese e decidise centrar a súa tesiña (en
Rusia, obrigatoria para poder licenciarse) nun traballo de tradución do galego ao ruso dunha
serie de contos de Sechu Sende,
que lera por primeira vez o ano
anterior ao chegar a Santiago.
Foi grazas a unhas rapazas croatas como puido coñecer a este
escritor galego. E así, nunha

’’

Apesaresdequesomos
estudantes de todo o
mundo, a nosa amizade
constrúese en galego”

mesa, amalgama de nacionalidades, unidos pola lingua galega, decidiu levar a cabo este
proxecto. En Rusia grazas a que
a súa titora é a xefa do Centro de
Estudos Galegos foi todo moi
doado. Aínda así laiábase de que
“outros compañeiros dos cursos teñen nas súas respectivas
facultades departamentos de literatura e lingua galaico portuguesa. En Italia incluso é posíbel
estudar Filoloxía Galega”.
Daria Shornikova propúxose
facer tamén un proxecto creativo e decantouse pola montaxe
audiovisual. A idea orixinal era
facer un filme, sobre Santiago de
Compostela dende a visión da
lingua galega. A Xanela será o
documental. “A idea é bastante
básica, as palabras: xanelas que
abren novas culturas. Aprender
unha lingua é descubrir un
mundo novo. As verbas que
sempre conducen a novos espazos de coñecemento”. Daria comenta que se sente atraída pola
variedade da Península –agora
está facendo un curso de catalán– e asegura que a fascina “a riqueza que agocha o galego, esas
diferenzas dialectais que se deben manter.” Esas verbas dos
mariñeiros que definen cada trebello. Os significados que agocha cada palabra. Precisos. Minuciosos. “O galego é un idioma
moi rico, é mágoa que o debate
arredor das linguas sexa tan político. As linguas minorizadas en
España están demasiado politizadas”. “Aínda así cómpre defendelas. Os últimos cambios
políticos na Galiza non favorecerán o seu idioma. A confrontación, dende determinados grupos, faise a nivel lingüístico e isto
non favorece a lingua”.G
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’’

ATRASO INSOSTÍBEL
Xosé Antón Gaciño

A

ndalucía vai ser, a partir
de decembro, o escenario
escollido polo goberno central
para empezar a desenvolver,
en plan experiencia piloto, o
cambio de modelo produtivo
que pretende a anunciada Lei
de Economía Sostíbel. O reverso do moito que se desenvolveron en Andalucía os usos
e abusos do boom do ladrillo
agora en declive, que floreceu
ao longo da costa mediterránea, a maior gloria dos virtuosos do pelotazo e do branqueo
de diñeiro, por non falar dos
políticos corruptos.
Acúsase a José Luis Rodríguez Zapatero de non recoñecer no seu momento a gravidade da crise económica internacional e de ocultala nas eleccións de marzo do 2008. A verdade é que entón ninguén
aventuraba un diagnóstico sobre o verdadeiro alcance do que
rematou por converterse na recesión máis importante do sistema capitalista desde o crack
do 1929. As medidas foron necesariamente improvisadas en
todos os países, con resultados
diversos, segundo as diversas
circunstancias de fondo.
Pero a fraxilidade do crecemento español baseado na
construción (respondendo
máis e intereses especulativos
que ás necesidades de acceso á
vivenda) era ben visíbel moito
antes de que a recesión o deixara sen rede financeira. Os gobernos presumían de índices de
crecemento por enriba da media europea e non se atreveron
a racionalizar unha actividade
no bordo do abismo.
Nin os parques eólicos nin
os grandes complexos de
enerxía solar levantados en
Andalucía conseguiron equilibrar as distorsións da euforia
inmobiliaria. Quizais agora,
cos ladrillos desvalorizados,
poida abrirse paso certa racionalidade. Será, polo menos,
con catro anos de atraso.G

’’

Andalucíaseráocampo
de experimentación
do novo modelo
produtivo”
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España condona a débeda de Bolivia.O presidente do goberno central, José
Luis Rodríguez Zapatero, anunciou a condonación da débeda externa que Bolivia contraera con España. O capital ascendía aos 77 millóns de dólares e ten a
condición de que Bolivia utilice parte dos seus ingresos públicos en proxectos
educativos. España, ademais, aumentará o investimento en proxectos humanitarios e de desenvolvemento no país andino, considerado o máis pobre de
América Latina mais con depósitos de gas e petróleo moi cobizados por empresas españolas do sector .G

Os presidentes de Bolivia, Evo
Morales, e de España, J.L. Rodríguez
Zapatero, en Madrid, o 15 de setembro.
SERGIO PÉREZ / REUTERS
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CONSECUENCIAS DA CRISE

Solbes e cia:
Bos ministros, malos políticos
Tres ex ministros abandonaron a política
neste mes. Outros tres posibelmente
o fagan antes de fin de ano. O PSOE busca
equilibrar o traballo de gobernar
co da negociación parlamentaria

César Lorenzo Gil

Pedro Solbes uniuse a Jordi Sevilla e o galego César Antonio
Molina na marcha do parlamento. O abandono do ex vicepresidente foi o máis sonado
porque chega só ano e medio
despois de que se presentase
como un estreito colaborador
e líder capaz de minimizar os
efectos da crise. Mais o cansazo do veterano político e a súa
falta de sintonía con José Luis
Rodríguez Zapatero acabaron
por xubilalo.
Outros tres ex ministros deputados poderían seguir os
pasos destes. O ex titular de Sanidade, Bernat Soria; o de Xustiza, Mariano Fernández Bermejo, e a de Educación, Mercedes Cabrera encaixan no
mesmo perfil: xestores sen experiencia política, sen confianza por parte do grupo parlamentario.

A FENDA DA CADEIRA AZUL. Confirman estes abandonos a enorme fenda que no bando socialista existe entre o traballo de
goberno e o do Congreso dos
Deputados. Zapatero escollera
na primeira lexislatura unha
mestura de políticos experimentados e novas fichaxes
con baixo perfil. Esa herdanza
converteuse nun lastre cando
a dureza da crise o obrigou a
ampararse en cadros da súa
confianza pero con influencia
no partido, caso de María Teresa Fernández de la Vega, Alfredo Pérez Rubalcaba, Carme
Chacón, Manuel Chaves ou
Xosé Blanco.
A razón principal deste
cambio de rumbo hai que

buscala nas baixas previsións
electorais de Zapatero. O presidente perdeu apoios no seu
propio partido, en especial na
“vella garda” que liderara o
PSOE cando gobernaba Felipe González e que agora prefire “distanciarse” dos criterios
políticos do presidente.
Un dos puntos de desencontro é a política económica.
Unha parte do PSOE non entende a fin do “catecismo”
Solbes que rexeu España desde primeiros da década do
1990 até agora, Rodrigo Rato
–ministro con José María Aznar– incluído. Na Moncloa é o
equipo de Miguel Sebastián o
que deseña as políticas e os
cambios son notorios. Se foi o
PSOE quen encabezou a reforma laboral posterior á crise
do 1991 cuxo resultado foi o
denominado “contrato lixo” e
o aumento da taxa de temporalidade a un terzo da poboación activa, agora son os socialistas os que se negan, dun
xeito belixerante, ao abaratamento do despedimento que
demanda a patronal. A suba
de impostos aos rendementos
do capital e a reforma do modelo produtivo son tamén novidades que non contaron
nunca co apoio de Solbes.

CICATRICES NO PARLAMENTO. A
maioría exigua do PSOE no
parlamento obriga a Zapatero
a manter un activo “corpo diplomático” entre corredores
para captar o apoio das minorías en cada votación. Non en
van o presidente destinou a tal
tarefa un dos seus amigos e
máis queridos confidentes, Jo-

Pedro Solbesno Congreso dos Deputados. ANDREA COMAS / REUTERS

’’

UnhapartedoPSOE
non entende a fin
do ‘catecismo’ Solbes
que rexeu España
desde primeiros da década
do 1990 até agora,
Rodrigo Rato incluído”

’’

AmaioríaexiguadoPSOE
no Parlamento obriga
a Zapatero a manter un
activo ‘corpo diplomático’
entre corredores”
sé Antonio Alonso, quen organiza estes labores apoiado nalgún veterano nestas lidas e

moitos novos políticos que están a gañar cicatrices en cada
negociación.
O terceiro pé que manexa
Zapatero é o propio PSOE.
Leire Pajín é a súa grande
aposta persoal. A misión principal, escura e pouco agradábel, é unificar as diferentes familias e territorios do partido,
pensando especialmente na
posibilidade de que se perda
o poder.
O PP é consciente da importancia do traballo de Pajín
e é iso o que explica a dura
campaña contra a secretaria
de Organización. A moción de
censura de Benidorm, na que
participa a nai da política, ou o
seu puño en alto cantando a
Internacional só son anécdotas que buscan debilitar a súa
imaxe pública.G

13-14 mundo.qxd

15/9/09

22:02

Página 3

ANOSATERRA
17-23 DE SETEMBRO DE 2009

MUNDO.13.

Europa investigará os supermercados BERLUSCONI
’’
E ZP
por alterar o mercado do leite
LATEXOS

X.L. Franco Grande

O mercado europeo do leite vive nestes
momentos nunha encrucillada. No
horizonte, o final da cota. Na actualidade,
desequilibrios entre demanda, oferta,
competencia e beneficios
Xosé Manuel Figueiras
analista colaborador do IGADI
(www.igadi.org)

O mercado do leite deteriorouse significativamente nos últimos 15 meses. A caída dos prezos do leite aféctalles de forma
severa aos ingresos dos produtores, perturbando a estabilidade social en toda Europa, até o
punto de que os granxeiros enfadados bloquearon as rúas en
Bruxelas cos seus tractores no
mes de xullo.
De acordo coas cifras da Comisión, os prezos para os produtores de leite caeron dende
30-40 céntimos de media por litro en toda Europa, e nalgúns
casos o litro de leite xa se paga
por debaixo dos 20 céntimos.
Nun contexto de limitación
das axudas aos gandeiros por
parte da UE nos dous anos a vir,
a atención parece centrarse
agora en coñecer as malas prácticas da industria da distribución. É dicir, se os supermercados usan o seu poder de compra para condicionar os prezos
dos produtores.
Un segredo a voces, porque
a Comisión Europea xa estaba
examinando as prácticas anticompetitivas na cadea de produción alimentaria o 21 de xullo, e declaraba que a competencia non estaba funcionando
e non dubidaría en actuar se era
necesario. Agora mesmo, a
marxe de beneficio dos produtores comparada cos beneficios
dos envasadores e distribuidores é moi desigual. Mentres algúns gandeiros están producindo sen marxe de beneficio, as
industrias da distribución móvense no 40 ou 60% de gaño. As
ganancias están mal repartidas
e o leite é amais dun produto
básico de alimentación, un reclamo para os clientes dos grandes supermercados que chegan
a vender o litro por debaixo dos
50 céntimos. Só falta agora saber por qué se dá esta situación.
Todos os produtores de leite
independentemente da súa na-

cionalidade, celebran a decisión de manter un ollo sobre os
supermercados. Pero aos produtores galegos hai algo que os
fai máis vulnerábeis que os produtores franceses por exemplo.
A produción está fragmentada e
dispersa e a liberalización que
se propón en Europa contribuirá á concentración da produción é a desaparición dos pequenos produtores. O que crea
ademais serios problemas de
equilibrio no rural.
En parte a culpa é nosa xa
que se aceptou unha cota moi
inferior nalgunha medida debido a que os gandeiros ocultaban produción real para evitar
cargas impositivas. Unha práctica herdada da época franquista cando se intentaba colar o
“leite negro” por toda España.
Tamén é posíbel que o goberno
español que negociou a entrada
na CEE,nos anos 80, aceptase
unha cota de produción que
permitía a entrada dos excedentes europeos en España.
MÁIS CONSUMO CA PRODUCIÓN. A fin
de contas, o leite que se consome en España supera os nove
millóns de toneladas, cando
non se pode producir máis de
seis, e debemos importar de
Francia ou outros países o resto
do consumo estatal por enriba
da cota que nos corresponde.
Isto provocou que se demandase na UE un aumento de cotas
pero non se agardaba que o aumento fose para todos os países. Así as cousas, pode parecer
que este aumento lles permitiría aos produtores cubrir os tres
millóns de toneladas pero en realidade o que ocorrerá é que o
mercado se abrirá de tal maneira que os grandes produtores
doutros países entrarán con forza para vender as sobreproducións tal e como están facendo
agora, creando unha forte competencia e baixada de prezos
para expulsar do mercado os
produtores menos competitivos. E este é un scenario previo á

N

Gandeiros belgas do sector lácteo protestan en Bruxelas durante o cumio europeo
do 7 de setembro.
YVES HERMAN / REUTERS

’’

Mentres algúns gandeiros
están producindo
sen marxe de beneficio,
as industrias da
distribución móvense no
40 ou 60% de gaño”

’’

A produción en Galiza está
fragmentadae a
liberalización que se
propón en Europa
contribuirá á desaparición
dos pequenos produtores”

desaparición das cotas do leite
en 2015.
Ademais, a recente iniciativa
franco-alemá apoiada por 16

países, demanda maior liberdade para axudar os propios
agricultores sen lle pedir permiso a Bruxelas. É dicir, proponse unha vez máis a aposta
por un modelo de produción
intensiva en grandes granxas, o
que supón a desaparición da
pequena produción, que xoga
un papel fundamental no mantemento do medio rural. O
efecto expulsión vén dado polo
prezo do leite en orixe que, sendo tan baixo, fará que moitos
produtores vendan a perda até
que finalmente sexan expulsados do mercado, promovendo
a concentración das producións. O “contrato homologado” en España soa ben pero
non ten ningún mecanismo
que garanta a caída de prezos
en orixe nin que obrigue as industrias a uns prezos estábeis.
Pero o que vai marcar o destino
dos produtores galegos van ser
os prezos que se negocien nos
países veciños.G

on parece que haxa dúbida de que Silvio Berlusconi, na pasada semana, tratou de
atraer a complicidade de José
Luis Rodríguez Zapatero levándoo a coñecer a súa famosa Vila
Certosa, a das súas orxías coas
velinas e demais: era una maneira de dicirlle á esquerda italiana que un gobernante des esquerdas consentía en ser hóspede seu.
É certo que os usos diplomáticos forzan a situacións que non
se desexan, e que aínda se rexeitan. Esaxera a prensa italiana,
propiedade do propio Berlusconi, cando asegura que esa visita
foi un golpe para a esquerda italiana que dende hai meses pinta
a Vila Certosa como un estudo
do Satyricon de Federico Fellini.
¿Debeu absterse ZP de acudir en visita privada con Berlusconi á súa residencia? Pode que
non facelo, en termos diplomáticos, supuxese un desaire. Ese,
polo que se ve, non é o estilo de
ZP, quen alegou que el corresponde sempre aos convites dos
anfitrións. A resposta é correcta,
pero hai algo máis.
A visita prodúcese despois
dunha conferencia de prensa,
con moito de circo e pouco de
diplomacia por parte do italiano,
que se ben impón a ZP, como el
dixo, “cortesía e respecto institucional”, non lle impoñía manterse a certa distancia non facendo
unha visita que nada tiña que ver
co encontro habido entre eles e
si cos intereses de Berlusconi. E
que sempre sería aproveitada
por este, como así sucedeu
Porque hai diferenzas que
deben observarse: Barack Obama, por exemplo, en L’Aquila,
mantívose todo o distante que
puido do Cavaliere e, ademais,
negouse a manter con el a rolda
de prensa final. Marcar distancias é o que Zapatero non soubo facer. G

’’

Sarkozypensa
e actúa como un xebre
neocon”
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O Xapón vive un cambio histórico,
non unha revolución de esquerdas
O Minxuto acabou
coa hexemonía
do Ximinto no
Xapón tras cinco
décadas sen
alternancia política.
O novo primeiro
ministro, Yuko
Hatoyama, terá que
combinar promesas
que parecen
contraditorias: máis
gasto público sen
suba de impostos

O CENTRO-ESQUERDA
SEGUIRÁ GOBERNANDO
Jens Stoltenberg recunca como primeiro ministro de
Noruega
tras as eleccions lexislativas do 14 Jens Stoltenberg.
de setembro. O Partido Laborista garantiu unha cómoda maioría
parlamentaria de 86 deputados nunha cámara de 169 representantes. Stoltenberg
consegue a reelección por
primeira vez en 16 anos. A
gran promesa electoral do
gañador foi abrir depósitos
de gas e petróleo no Ártico, o
que suporía maiores ingresos públicos.
DEREITOS / PALESTINA

A ONU VE INDICIOS DE
CRIMES DE GUERRA EN GAZA

TORU HANAI / RETUERS

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

O Ximinto, nome co que se coñece o Partido Democrático Liberal (PDL) era até o último día
de agosto unha das escasas forzas políticas que resistía na lista
dos incombustíbeis que levaban mais de 50 anos no poder,
agás un breve período de 11
meses no 1993.
Nin os escándalos puideron
co Ximinto, a pesar da inestabilidade política na que mergullaron a segunda economía
do mundo. Se na década do
1990 sete primeiros ministros
se sucederon sen éxito, os últimos catro anos saíron a primeiro ministro por ano.
Chamarlle revolución ao
cambio como fixo o vencedor,
Yuko Hatoyama, do Minxuto,
nome co que é coñecido o Partido Democrático do Xapón (
PDX), quizais sexa unha esaxeración. Hatoyama naceu nunha das familias máis solventes
do Xapón. O seu avó foi o fundador da compañía de pneumáticos Bridgestone. Nin o
Partido Democrático nin o Partido Liberal, fusionados no
2003 nas siglas que agora van
rexer os destinos do Xapón poden considerarse contaminados de tentacións socializantes.
Que un partido opositor pase de 113 deputados a copar
308 das 480 cadeiras da cámara
baixa en catro anos, con tan só
seis anos de existencia, ten que
agachar poderosas razóns. Argumentos afastados do opti-

ELECCIÓNS / NORUEGA

Yukio Hatoyama, primeiro ministro eleito do Xapón, nas oficinas do seu partido, o Partido Democrático.

’’

O avó de Hatoyama
foi o fundador da
compañía de pneumáticos
Bridgestone”

’’

O novo primeiro ministro
promete agora acabar
co “fundamentalismo
do mercado” con máis
gasto público”

mismo e enchoupados do pesimismo causado por estar
diante da peor recesión dos últimos 60 años, de ter os índices
de desemprego máis elevados
dende o final da Segunda Guerra Mundial, de ver estourar

unha das burbullas inmobiliarias máis escintilantes do planeta, de pasar do cuarto ao
posto 14º en PIB per cápita. A
crise mundial que empezou a
fins do 2008 bateu duro no Xapón, unha economía ligada á
demanda internacional. As
medidas correctoras do defenestrado Junichiro Koizumi incidiron na liberalización, creando maior desigualdade. Coa
reforma laboral do 2004 precarizouse o emprego, que xa é
temporal o u parcial para un
terzo dos traballadores.
Calcúlase que para o 2050
máis do 40% dos nipóns ultrapasará os 65 anos, e moitos deles, hoxe en empregos temporais, carecerán do dereito a unha pensión de xubilación. Os
que cren ter dereito temen a
creba da caixa estatal de pensións dun país que ten un déficit fiscal do 8% e que posúe unha débeda pública do 180%, a
maior da Organización para a
Cooperación e o Desenvolve-

mento Económico (OCDE).
ESCEPTICISMO NAS REFORMAS. Hatoyama, ex-dirixente do PDL,
promete agora acabar co “fundamentalismo do mercado”
con máis gasto público para reactivar a economía: Bolsas de
estudo, cheques familia, subsidios aos labregos, pensións dignas, sistema educativo...
Incrementar o gasto público
sen modificar a promesa de
non subir impostos nun país altamente endebedado levanta
grandes ondas de escepticismo.
Sobre todo porque os tentáculos das grandes corporacións
empresariais e o inmobilismo
da burocracia instalada na administración son lastres dos
que lle vai custar desprenderse.
Para facelo, tan só dispón
dun ano. No 2010 renóvase a
cámara alta, onde o Minxuto
conseguira maioría no 2007. Se
a perde, as reformas estruturais darán co barco co cambio
nas pedras.G

As Nacións Unidas ven indicios de crimes de guerra e de
lesa humanidade no conflito
entre Israel e milicias palestinas en Gaza hai uns meses. O
informe que presentou Richard Goldstone asevérase
que as forzas armadas israelís
cometeron a inmensa maioría destes crimes. O texto publicado, de máis de 600 páxinas, tamén considera crimes
de guerra o lanzamento de
foguetes cara a Israel por parte das milicias árabes.
ARMAMENTO / VENEZUELA

ACORDO MILITAR POR 2.000
MILLÓNS DE DÓLARES
América Latina prosegue a escalada de investimento militar. Primeiro anunciouse
o
acordo entre Hugo Chávez.
os EE UU e
Colombia para uso de bases;
despois o Brasil asinou a
compravenda de material
bélico con Francia, incluído
un submarino nuclear, o primeiro na rexión. Agora, Venezuela anuncia un programa de armamento conxunto
con Rusia valorado en 2.000
millóns de dólares. O presidente venezolano, Hugo
Chávez, afirmou que pretende desenvolver foguetes defensivos e iniciar un programa atómico propio.G
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Os sindicatos británicos decláranlle a guerra aos zapatos de tacón.
A confederación TUC aprobou no seu congreso anual unha moción “a
favor dun calzado máis práctico para as mulleres no lugar de traballo”. Os
representantes dos traballadores piden que se elimine a obriga de que
as mulleres leven este tipo de zapatos en centros comerciais, bancos ou
na aviación comercial. G

’’

O MONTE
E O PORCO
Melchor Roel
Secretario de Comunicación
do SN de CC OO.

A

ineficacia e o populismo
son tan antigos coma a humanidade mesma e o seu matrimonio adoita ser indisolúbel. Na
Grecia antiga dábase conta disto
mediante un exemplo ben ilustrativo. Falaban de “queimar o
monte para asar o porco”. Volvendo á Galicia actual, sorprendémonos ao observar o paralelismo entre o vello dito grego e a
medida da gratuidade solidaria
dos libros de texto anunciada
pola Xunta.
Arguméntase que se trata de
favorecer máis os que menos teñen estabelecendo unha axuda
en forma de bolsa que pode chegar até os 180 euros para as familias con rendas inferiores aos
5.400 euros anuais (un 25% das
familias galegas). Tamén se dá
unha axuda de 104 euros para as
familias con rendas entre 5.400 e
9.000 euros, pero xa non falamos
de gratuidade. A base para a repartición é a renda, un achado
recente que o PP non tivo tan en
conta nas reformas fiscais realizadas cando gobernou en España. A maior carga populista
consiste en pretender convencer
de que ten que recibir máis quen
menos ten, co que estamos de
acordo agás cando tratamos das
vigas mestras do Estado social,
ou é que alguén está disposto a
que as probas na sanidade pública se paguen segundo o nivel
de renda?
No que se refire á eficiencia
da medida, lembremos que se
falaba de tres millóns anuais, ou
sexa, un 0,1% do orzamento de
Educación ou un 0,03 se falamos
do total da Xunta. Con estas cifras cabe preguntarse: paga a
pena queimar o monte para asar
o porco? E que pasa coa terra
queimada?G

’’

Alguénestádispostoaqueas
probas na sanidade
pública se paguen
segundo o nivel
de renda?”
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FEIRA MUNDIAL DA PESCA EN VIGO

A acuicultura protagoniza
a World Fishing Exhibition
A mostra sobre pesca
de Vigo incorpora
na súa sexta edición
países como Rusia,
Malaisia, China
ou Tailandia

Xurxo González

A pesar do seu nome, na World
Fishing Exhibition (Mostra
Mundial da Pesca) non se negocia con peixe. O que lles interesa aos milleiros de empresarios que cada seis anos acoden
na terceira semana do mes de
setembro a Vigo é a tecnoloxía
necesaria para capturar ou
criar pescado. De feito, o que
Alfonso Paz-Andrade, presidente do comité executivo da
mostra, ensina con certo orgullo aos seus invitados é a exposición de grandes tornos para
recoller as redes nas que barcos brasileiros, xaponeses, chilenos ou chineses capturarán
especies en caladoiros de todos os océanos.
A principal novidade desta
mostra de referencia internacional é a inclusión da acuicultura. Gran parte dun dos pavillóns do Instituto Feiral de Vigo
(IFEVI) está dedicado as granxas de pescado. Uxío Labarta,
do Instituto de Investigacións
Mariñas de Vigo, que depende
do Ministerio de Ciencia e Innovación, afirma que “a inclusión desta modalidade de produción de peixe responde a
unha esixencia da evolución da
propia industria. Actualmente
preto do 40% dos produtos mariños que consumimos teñen a
súa orixe na acuicultura”.

Un aspecto da Mostra Mundial da Pesca.

’’

Apesardonome,namostra
non se negocia con peixe,
senón coa tecnoloxía
necesaria para capturalo
ou crialo”

’’

Ainclusióndapiscicultura
responde a unha esixencia
da evolución
da propia industria”
[Uxío Labarta]
Instituto de Investigacións Mariñas.

MOSTRA ESTRATÉXICA PARA O ESTADO
ESPAÑOL. Os máis de 70.000 visi-

INCORPORACIÓNS INTERNACIONAIS.
O carácter internacional da
feira, xa destacado en anteriores edicións, refórzase este ano
coa incorporación de expositores de países como Rusia, Malaisia, India, Corea do Norte,
Corea do Sur, China, Lituania,

Paz-Andrade, histórico executivo de Pescanova, e que a
Xunta de Galicia e o Concello
de Vigo están implicados no
desenvolvemento da mesma, a
empresa responsábel da feira é
a británica World Trade Exhibition, con sé en Londres.
A feira estará aberta do 16
ao 19 de setembro no IFEVI,
pero o público en xeral só terá
oportunidade de visitala o último día, o sábado. Isto é así
porque se trata dunha reunión
de carácter estritamente profesional, dirixida a empresarios,
científicos e políticos implicados na xestión de empresas ou
de regulamentos pesqueiros.

Turquía e Tailandia. A pesar de
que a organización en Galiza
está representada por Alfonso

?

UERE SABER MÁIS?
worldfishingexhibition.com

tantes que se esperan proveñen de máis de 100 países. En
Vigo poderán observar a evolución dos últimos seis anos na
industria pesqueira. O sector
que máis espazo acapara no
IFEVI é o do maquinaria para a

captura de pescado e o seu
procesamento. Tamén están
presentes os estaleiros, entre
os que destacan os estabelecidos na ría de Vigo. Con todo, a
presenza de actividades é
moito máis ampla, e chega a
todos os sectores relacionados
co negocio do peixe. Así por
exemplo, están presentes empresas dedicadas á manipulación biotecnolóxica, que permite controlar todos os aspectos da cría en catividade.
A mostra, da cal este ano se
cumpre a sexta edición, está
acompañada de varios actos
paralelos, como a conferencia
de ministros de pesca, á que
asisten preto de trinta estados,
ou as reunións sobre sustentabilidade, o atún ou a acuicultura. A implicación da ministra Helena Salgado e do seu
departamento, o de Medio
Ambiente e Medio Rural e Mariño, é unha recoñecemento á
entidade da feira e da cidade
de Vigo.G
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Obama insiste en aumentar a regulación financeira. No aniversario
da quebra de Lehman Brothers, un dos bancos máis importantes do
mundo até o pasado 14 de setembro, o presidente dos EEUU reclamou
unha reforma urxente “para non repetir a historia”. As asociacións da
banca recoñecen parte de culpa na tormenta financeira, pero resístense
a cambios profundos.G
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FEIRA MUNDIAL DA PESCA EN VIGO

Alfonso Paz-Andrade, presidente do comité executivo da World Fishing Exhibi

‘A pesca xa non é unha aventura,
agora hai que regulala e organizala’
Xurxo González
Paco Vilabarros [fOTOGRAFÍA]

Alfonso Paz-Andrade (Vigo,
1940), cabeza visíbel da organización da World Fishing Exhibition (Mostra Mundial da Pesca),
atende os últimos detalles do
acondicionamento do IFEVI
(feira de mostras de Vigo). Mentres tanto, explica as súas esperanzas de que o encontro profesional de Vigo sirva para racionalizar a explotación do mar,
pero tamén para manter o traballo dos centos de millóns de
persoas que viven del. Como directivo da multinacional Pescanova durante os últimos 33

anos, a súa traxectoria profesional está moi vinculada a estas
preocupacións.
Que tipo de mostra é a World
Fishing Exhibition?
No fundamental trátase dunha
reunión periódica de empresarios que intercambian pareceres
sobre o rumbo que ten que levar
a industria pesqueira. Este ano
incorporamos ademais, por primeira vez, a acuicultura. Por outra banda, pretendo que ademais dos conceptos tradicionais
de sustentabilidade e responsabilidade pesqueira se incorpore
ao debate o de responsabilidade
social das empresas e das administracións, que nestes momen-

tos está esquecido. Con visitantes de 112 países, esta é a plataforma propicia.
Vendo as cifras estimadas de
asistencia, semella que a crise
non lle afectou moito á mostra...
Todo o contrario. Cando hai
dous anos comezamos a formular a organización da World
Fishing estabamos nunha moi
boa conxuntura económica,
pero hai oito meses chegou a
perigar a realización da mesma.
As cifras non pintaban ben e a
solución foi intensificar a captación de expositores en todo o
mundo. Visitamos moitos máis
países e producimos unha inxente cantidade de elementos

de promoción. O froito é que vai
haber máis expositores estranxeiros que en 2003. Tamén contribúe que este ano incorporamos a acuicultura. Esta industria, en continuo ascenso, produce 46 millóns de toneladas, a
metade do que se captura do
mar. Non se van fabricar moitos
máis barcos para incrementar
as frotas, pero si que van aumentar o número de granxas de
peixe. Pola contra, vai haber algunhas ausencias notábeis de
expositores nacionais. Algúns
xa non existen como empresas.
Vostede ten unha ampla experiencia como directivo de Pescanova. Como evolucionou

nestes últimos 30 anos esa idea
de responsabilidade das empresas pesqueiras?
As diferencias veñen dadas polo
propio desenvolvemento da industria. Hai trinta anos o mar
era símbolo de liberdade, de libre tránsito e traballo. Calquera
podía ir ao mar, botar as redes
onde quixer e coller o que lle petase. Hoxe non é así porque o
ser humano desenvolveu tal capacidade para capturar peixe
que se non se limita ponse en
perigo un recurso natural, que a
pesar das ameazas ás que está
sometido, é renovábel. Se somos respectuosos asegurarémonos a posibilidade de >>>
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’’

CONTROLAR
O DÉFICIT
Manuel Cao

>>> beneficiarnos del constantemente. Algo tan sinxelo como
isto é o que basea o concepto de
sustentabilidade. A pesca xa
non é unha aventura, é preciso
ser moito máis pragmático para
pescar máis, mellor e de forma
máis respectuosa porque senón acabamos coa pita dos
ovos de ouro.
Como poden as grandes em presas xestionar as contradi cións entre a pesca responsábel e a tiranía do beneficio a
curto prazo?
Cada un ten que cumprir co
seu papel. As empresas teñen
que ser respectuosas, pero ao
tempo deben loitar polo beneficio, porque senón non poderían manter os cadros de persoal. As administracións públicas deben tender ao equilibrio
e coidar, desde diversos ángulos, o hábitat dos peixes, os
océanos. Penso que, de xeito
paradóxico, as grandes empresas legais son as máis respectuosas, pero existen outras
que non se adecúan as normas. As legais son as que máis
se xogan, porque esquilmar os
caladoiros só leva á ruína inmediata.
Que Estados dispoñen dunha
lexislación pesqueira máis
acaída?

ishing Exhibition

’’

Cun30%menosdebarcos
na UE poderíase pescar
o mesmo, pero é un
problema social
e económico”

’’

Agorahaimáisdemanda
de peixe tanto na India e
China como nos EE UU”

’’

Armadoresegobernorusos
van asinar acordos
con empresas galegas
para renovar
a antiga flota soviética”

’’

Vaihabermáisexpositores
estranxeiros que en 2003,
pola contra vai haber
algunhas ausencias
nacionais, porque hai
empresas que pecharon”

’’

Apartirdeagoranon haberá
máis barcos, pero si
máis granxas de peixe”

Algúns exemplos de países con
modelos pesqueiros sensatos e
ben regulados son Nova Zelandia ou Islandia. O problema da
UE é que a flota é demasiado
grande. Cun 30% menos dos
barcos comunitarios poderíase
pescar o mesmo, pero hai un
problema social e económico.
Trátase dun problema moi
complexo que hai que estudar
para chegar a acordos internacionais. De feito falta estabelecer conceptos claros e determinados sobre como hai que regular o mar.
Como debería ser o compromiso internacional polo que
vostede avoga?

’’

ADeclaracióndeVigo
constituirá a folla de ruta
para os próximos anos”

Non é posíbel chegar a un contrato xenérico para todo o
mundo. Non é o mesmo a
pesca do atún, unha especie
que migra grandes distancias,
que a doutros peixes que viven
a unha profundidade moito
maior e son moi estáticos. As
nacións deben tomar conciencia do problema e articular medidas que non poñan en perigo

a explotación. A demanda de
peixe é cada vez maior xa que
se están a incorporar ao seu
consumo países emerxentes
como India e China e outros
moi desenvolvidos, como os
Estados Unidos, nos que este
alimento non era tradicional
até hai pouco tempo. A primeira potencia do mundo é
hoxe en día tamén un dos primeiros mercados de peixe,
pero hai doce anos isto non era
así. Hai que dar resposta regrada a esta demanda crecente,
porque se non medrará a pesca
ilegal, que é un bo negocio.
Unha das actividades paralelas
da mostra é o I Cumio Mundial
sobre Sustentabilidade na
Pesca. Que pode achegar esta
reunión?
Até agora eran tradicionais as
reunións de tipo académico,
onde participaban científicos e
políticos. Faltaba a opinión da
industria, escoitando os problemas das empresas e explicándolle cales son os camiños a seguir. Isto é o que ofrecemos por
primeira vez en Baiona. De aí
publicamos a Declaración de
Vigo, que constituirá a folla de
ruta para os próximos anos.
A periodicidade da mostra,
cada seis anos, convértea nun
escaparate de grandes tendencias da pesca. Que evento cambiou o panorama da pesca
desde a anterior edición?
A pesca patrimonialízase cada
vez máis. Rusia vén de conceder
nos seus caladoiros de Alaska licencias por dez anos cunha
cota determinada. É a primeira
vez que sucede e trátase dun
cambio moi interesante e moi
acertado porque lle permite aos
armadores dese país planificar
a produción e non esquilmar
rapidamente a zona.
Algúns países importantes
como China ou a propia Rusia
acoden á mostra de Vigo por
primeira vez. A que se debe?
China ten unha industria acuícola importante desde hai
moitos anos e está construíndo
unha nova flota pesqueira.
Ademais está a consumir e importar cada vez máis pesca.
Pola súa banda, Rusia quere renovar a flota e en Vigo recibimos ao ministro de Pesca e ao
armador máis importante do
país. Os seus barcos están obsoletos e teño información de
que van asinar contratos con
empresas galegas.G

A

dureza da crise e a previsión dun retardo na recuperación respecto dos países da UE obriga o goberno
español a implantar medidas de control do déficit público antes de que os mercados pasen a rebarbadora en
dificultades de financiamento, fuxida de capitais e maior
perda de confianza. Tense reclamado un novo pacto da
Moncloa pero até agora os partidos seguen instalados na
competición polo voto e, sobre todo, o PP non observa
incentivos en renunciar a facer oposición coa situación
económica.
Non é nova a queixa de errancia e inconsistencia en
moitas das medidas de política económica implementadas por José Luis Rodríguez Zapatero pero tal modelo foi
o máis habitual na historia recente pois o guieiro de goberno e oposición prioriza a obtención de votos a curto
prazo como indicador clave á hora de deseñar e aplicar
estratexias orzamentarias. Até hai pouco as ofertas electorais incorporaban reducións impositivas e melloras na
prestación de servizos públicos pois todas as augas corrían cara ao lameiro: fondos UE, alto crecemento asentado na construción e consumo interno, aumento e renovación poboacional coa chegada masiva de inmigrantes e confianza internacional na dinámica económica
española. O freo da construción lanzou ao paro moitos
traballadores de diversos sectores e empezaron os furados a baleirar o remanente acumulado nos tempos de
bonanza. Así, fóronse esgotando as prestacións por desemprego e houbo que aprobar a medida dos 420 euros,
a caída da construción deixou sen fondos uns Concellos
xa en grave situación financeira, o estancamento deu lugar ao Plan E para reactivar artificialmente a economía e,
en xeral, a dispar evolución de ingresos e gastos públicos
alimentou un déficit crecente que mina as bases da estabilidade a medio prazo.
Chegados aquí, é preciso reverter a tendencia aumentando os ingresos e/ou reducindo gastos. O oportunismo
político induce o PP a propoñer reducións do gasto sen
aumentar os impostos mentres que para un goberno socialista non é aceptábel actuar contra a súa base electoral
afectando os servizos públicos e as políticas sociais polo
que as marxes de actuación vanse reducindo, tendo en
conta ademais que o maior rendemento fiscal procede
da ampla clase media que resulta ser decisiva nos procesos electorais. Neste contexto, a proposta de axuste vía ingresos vai pivotar sobre a imposición indirecta (IVE, hidrocarburos, etc) e algún cambio sobre as rendas de capital máis simbólico ca real mentras o recorte nos gastos
pode afectar ás infraestruturas e investigación, o que dificultaría a competitividade no medio prazo.
O equilibrio da economía española con altas taxas de
paro só poderá manterse desprazando parte da actividade cara á economía somerxida –o verdadeiro salvavidas das clases populares tanto en tempos de crise como
de bonanza– incentivada aínda máis co aumento do IVE
e será difícil que estas medidas fiscais reequilibren no
curto prazo as contas públicas españolas.G

’’

Oequilibriodaeconomía
española con altas taxas
de paro só poderá manterse
desprazando parte
da actividade
cara á economía somerxida”
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Xaquín Fernández Santomé,
Quinocho,na etapa de xogador
do Celta, e [abaixo] o piloto de motos
Xoán Manuel López Mella.

TRAXEDIAS NO DEPORTE

Morrer coas botas postas
Da morte de Berruezo en Pasarón
ao accidente do EMEVE, pasando polo
asasinato de Quinocho
Antonio Cendán

O vindeiro 7 de outubro cúmprense 30 anos do accidente que
lle custou a vida a dous xogadores xuvenís do Alondras e a un
seguidor que acompañaba ao
equipo na súa viaxe a Sevilla nun
partido do Campionato de Liga
da categoría. Dende aquela e até
agora, dez persoas relacionadas
co mundo do deporte en Galicia
perderon a vida en distintos accidentes ou contratempos.
Aquel xa afastado domingo
de outono de 1979, Galicia deitábase coa nova do sinistro que tiña lugar na antiga estrada de Sevilla a Madrid. O autobús no que
viaxaba o cadro das Rías Baixas
envorcou e dous xogadores menores de vinte anos perdían a vida, así coma un afeccionado que
viaxaba con eles. Ao día seguinte
o xornal madrileño de deportes
Marca abría a súa portada con
esta nova e ampliaba a información na terceira páxina.
UN GALEGO NA TRAXEDIA DO 'GLEN
CROSS'. O 3 de abril de 1961 un xogador arxentino de orixe galega,
Eliseo Mouriño, falecía nun accidente de aviación na corda
montañosa de Nevado de Lon-

gaví en Chile, cando viaxaba co
seu equipo, o Glen Cross, a xogar un partido do campionato
estatal chileno. Mouriño contaba con 33 anos de idade e saíra
da canteira do Boca Juniors.
Ademais fora un dos grandes
xogadores galego-arxentinos da
historia, xa que xogara 24 veces
como internacional coa selección albiceleste. Neste sinistro
perderan a vida outras 24 persoas, entre elas a totalidade do cadro de xogadores do equipo de
Chile. O futbolista nado na emigración estaba a vivir a última
etapa da súa carreira deportiva.
UN COMPOÑENTE DO 'HAI QUE ROELO'
MORRE NA ESTRADA.A comezos dos
anos setenta falecía Antonio,
xogador do Pontevedra FC, na
década dos sesenta e que fora
un dos compoñentes do 'Hai
que roelo'. Este deportista, nado en Marín, falecería a consecuencia dun accidente que tivo
nas curvas de Rande, nas inmediacións de Vigo, cando viaxaba
co seu compañeiro de equipo, o
gardameta Illumbe, que resultou ferido.
A ESTRAÑA MORTE DE MANOLO MEILÁN.
O 15 de xuño de 1984 morría o

futbolista do CD Lugo, Manolo
Meilán, titular indiscutíbel no
club da Cidade das Murallas. O
seu falecemento estivo rodeado
de estrañas circunstancias xa
que se encontraba lavando o
seu vehículo nas inmediacións
do Río Miño ao seu paso por
Lugo. Algunhas fontes apuntaron a que Meilán, que contaba
24 anos, falecera mentres se ía
bañar. Tamén se dixo que morrera ao dar volta unha piragua
na que navegaba. Un cuarto de
século despois segue sen clarexarse a morte.
Tres anos despois no Concello de Carral, mentres preparaba
a pretemporada, falece o xogador deportivista Javier Sagarzazu, de 28 anos, que chegara ao
club coruñés procedente da Real Sociedad. O seu óbito, motivado por un derrame cerebral,
tivo lugar o 16 de agosto de 1987.
En xuño de 1993 morría,
despois de xogar un partido de
fútbol da Terceira División, o
xogador ourensán Ricardo Ferreiro, que militaba nun equipo
da Illa de Gomera, cando contaba con só 24 anos de idade.
O ASASINATO DE QUINOCHO.En pleno
mes de outubro de 1988 un asasinato conmocionou ao fútbol
galego. O xerente do Celta Xaquín Fernández Santomé, Quinocho, de 55 anos, era asasinado

estar a piques de clasificarse para a Copa da UEFA.

por uns atracadores que asaltaron as oficinas do club. Ao parecer, o antigo xogador do Celta
dos anos 50 e 60 encarouse cos
criminais e un deles asestoulle
unha coitelada no corazón que
deixou practicamente sen vida a
Quinocho, que faleceu mentres
era trasladado a un centro sanitario da cidade olívica. Dábase a
circunstancia de que aquel 20 de
outubro, antes de ser asasinado,
o entón xerente celeste estivera
falando coa súa colega do Deportivo da Coruña, Berta Vales.
Ese mesmo ano, no verán de
1988, outro terríbel suceso sacudira o equipo galego. O seu xogador Xosé Manuel Alvelo, de 27
anos, tiña que deixar o fútbol
cando se encontraba na súa plenitude deportiva a consecuencia dun accidente de tráfico que
o deixou parapléxico. Malia estas adversidades, o Celta repuxérase con moito ánimo e fixera
unha excelente campaña 198889 na que fora o único equipo
capaz de derrotar ao Madrid da
Quinta do Buitre, ademais de

LÓPEZ MELLA PERDE A VIDA NO ASFALTO. En maio de 1995 perdía a vida nun accidente
de tráfico o mellor piloto
galego de todos os tempos, Xoán Manuel López
Mella, cando viaxaba pola autovía de Levante. O motociclista
lugués clasificarase en duodécima posición do Campionato do
Mundo de 1993 de 500 cc., e décimo sexto ao ano seguinte. Fora bicampeón estatal de superbikes en 1991 e 1992. López Mella morría con tan só 29 anos.
Un museo emprazado na luguesa rúa do Perpetuo Socorro
lembra a gran traxectoria deportiva do piloto de Lugo.
O ACCIDENTE DO EMEVE. O 3 de maio
deste ano tiña lugar un dos sucesos máis lutuosos do deporte
galego. Tres xogadoras do equipo lugués de voleibol, o EMEVE,
falecían como consecuencia
dun accidente na estrada que
conduce ao aeroporto compostelán de Labacolla. Dúas deportistas xuvenís perecían practicamente no acto ao envorcar o
microbús no que viaxaban ao
tomar unha rotonda. A terceira
accidentada falecería dez días
despois nun centro hospitalario
da capital galega.G

Berruezo e Gallardo, dous andaluces que morreron en Galicia
Unha das desgrazas máis sonadas
nun campo de fútbol foi o falecemento do xogador do Sevilla Pedro
Berruezo [na foto], que faleceu no
Estadio de Pasarón o 7 de xaneiro
de 1973, nun partido que enfrontaba ao seu equipo có Pontevedra. O
sevillista derrubouse no campo sen
que as asistencias puideran facer
nada para salvarlle a vida.
Quince anos despois o gardameta do CD Málaga, Pedro Gallar-

do, falecía por mor dun derrame
cerebral que se lle producira a
consecuencia dun lance no partido que enfrontaba ao equipo da
Costa do Sol co Celta. Ao parecer o
porteiro malacitano chocou co
dianteiro brasileiro celeste Baltazar Lima. Aínda que se recuperou,
quince días despois reaparecían
as secuelas da lesión que o deixarían en coma e posteriormente faleceu.G
Os equipos de base do voleibol EMEVE, de Lugo, homenaxeados despois do accidente.
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A traiñeira Rías Baixas gaña a
Bandeira da Concha. A traiñeira
Rías Baixas vén de revalidar o título
de campioa da Bandeira da Concha en categoría feminina. O equipo galego gañou este trofeo con
tan só catro segundos de avantaxe
sobre o do Astillero que foi segundo. Con este triunfo confirmase o
dominio das traíñas femininas galegas que recentemente gañaron
tamén a liga Euskotren. G
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ATLETISMO

Gustavo Dacal, dez veces
campión de España de xavelina

‘Fáltame
un éxito internacional’
Antonio Cendán

Gustavo Dacal (Ponte Caldelas,
1977) é o atleta galego que máis
veces subiu o podio en Campionatos Estatais. Este ano sumou o seu décimo título, oitavo
consecutivo, converténdose no
verdadeiro rei da Xavelina a nivel español, aínda que outro galego, o lugués Xosé Manuel Vila
Cedrón, písalle os talóns tras
acadar o subcampionato de España en 2009. Con el, remátase
de confirmar a supremacía galega nesta especialidade atlética, algo que xa é recoñecíbel
historicamente.
Que supuxo este título para vostede?
Algo importante, non todos os
atletas suman tantos triunfos
en pouco máis de dez anos. Pero non son único, hai outros galegos e do resto do Estado que
acadaron grandes éxitos a nivel
español. Hai que ter en conta
que a eles súmanselles tamén
as probas que fan en pista cuberta. Na xavelina non temos
esa opción.
Pódese dicir que é o rei absoluto
a nivel de Estado...
Eu prefiro non ir tan lonxe e
moito máis ao tratarse de Galicia. Hai que ter en conta que
aquí temos tradición e canteira.
Xa noutra época esta proba estivo dominada por galegos e
non fun o primeiro que a gañou. Houbo outros lanzadores
galegos que acadaron títulos estatais, o que amosa o gran nivel
que temos.
Falemos do futuro da xavelina
galega.
Pois máis que futuro, penso
que xa se está a vivir o presente,

malia que non é unha das especialidades máis coñecidas. O
subcampión de España, Xosé
Manuel Vila Cedrón ten só 23
anos e augúrolle un futuro prometedor. De feito, na final, fixo
un lanzamento inferior ao meu
en tan só dous centímetros. Eu
mandei o aparello a 73.89 metros. O terceiro, Rafael Baraza,
quedou algo máis lonxe de nós.
Case lle sacamos unha avantaxe
de dous metros.
Porqué é unha das especialidades menos coñecidas?
Os lanzamentos atléticos son as
probas ás que menos tempo lles
adican os medios de comunicación. Ao atletismo tan só se lle dá
cancha cando hai probas de velocidade ou cando hai posibilidade de acadar unha medalla
por parte dun deportista. Así é
imposíbel que chegue a ter o recoñecemento que merece. Se
algún de nós, dos lanzadores, tivésemos opción dun podio, que
nunca se desbota, teriamos eses
cinco minutos de gloria que che
concede a televisión aínda que
logo se esquezan de ti.
Pero non é unha modalidade
fácil...
Dende logo que non. Esixe moita concentración e unha especial habilidade, xa que o aparello que temos que lanzar ten unhas dimensións de tres centímetros de diámetro e dous metros de longo. Ademais es unha
especialidade atlética na que se
producen moitas lesións tanto
nas extremidades superiores
coma nas inferiores, debido a
que todo o teu corpo está en
movemento.
Trataron ben as lesións a Dacal?

A verdade é que non. Tiven que
superar varias nos momentos
máis inoportunos. Nalgún caso
impedíronme estar presente en
competicións internacionais e
de aí que se esfumasen algunhas das oportunidades que se
me presentaron.
Falta ese éxito a nivel internacional que o consagre...
Pois a verdade é que si. Aínda
que teño marcas que están entre as mellores da temporada
en Europa, ocorre o que che comentaba antes. Tes que estar
no momento oportuno. Teño a
plusmarca estatal en 77.88 metros, unha marca que nalgunha
competición internacional che
daría opción de medalla pero
que non a vas conseguir cando
esteas nun certame europeo ou
mundial, pero iso non me pasa
a min só, senón a todos os que
compiten.
Cal é o seu obxectivo máis inmediato?
Estou coa vista posta nos próximos Campionatos de Europa.
Non me gusta falar de marcas
ou resultados se non de cumprir
un papel cando menos digno.
Pero tamén terá os ollos postos
nos Xogos Olímpicos?
Son a ilusión de calquera deportista e moito máis no caso
dos atletas. Participar e vivir uns
Xogos é o máxima, pero tamén
hai que atender a outras competicións, coma os campionatos europeos ou mundiais, nos
que se poden acadar éxitos e
demostrar a valía.
Pódese vivir do atletismo?
Hoxe en día si. Eu considérome
un semiprofesional, pero, afortunadamente podo vivir del,

’’

Galicia é unha potencia
atlética a ter en conta”

’’

Afortunadamente
podo vivir do atletismo”

’’

Os lanzamentos
son as probas ás que
menos tempo lles adican
os medios de
comunicación”

aínda que non é así no caso de
todos os atletas. Algúns até chegan a abandonalo polas dificultades que teñen para compaxinalo con outras actividades.
Cando remate a miña carreira
deportiva teño a pretensión de
seguir arredor disto, é o que
máis me gusta.
O atletismo galego esta pasar
por un bo momento...
Está. Os atletas do noso país están a conseguir éxitos moi importantes en todos os criterios
nos que toman parte. Antes a
maioría nin sequera conseguía
ser internacional, pero no momento actual Galicia é unha potencia atlética a ter en conta.
Acadamos nove medallas nos
Campionatos en Barcelona, pero no é so iso. Tamén hai que ter
en conta que no estamos a consolidar na División de Honra por
autonomías, na que xa levamos
tres temporadas consecutivas.G
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NO ANO DEDICADO AO GALEGUISTA RAMÓN PIÑEIRO

Xesús Alonso Montero, investigador

‘Sen Piñeiro
hoxe non habería cultura galega’
Xan Carballa
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

O

catedrático emérito de Lingua e Literatura Galega,
Xesús
Alonso
Montero (Vigo, 1928) é autor
dun prolixo volume no que recupera o labor político-cultural de Ramón Piñeiro na década 50-60. Ramón Piñeiro ou a
reinvención da cultura galega
(Galaxia) explica o traballo de
Piñeiro e os seus compañeiros
do galeguismo interior para
salvar do silencio ás novas xeracións universitarias e unha
cultura que vivira en 1936 a
grande esperanza do logro autonómico.
Vostede explica os motivos de
facer este libro e centralo nunha década 50/60 no prólogo
do seu libro, pero danos ta mén a clave cando di que a
súa xeración descoñecía todo
sobre a cultura galega.
Cando Piñeiro sae de prisión
en 1949 acorda cos seus camaradas que estiveran antes
na República e despois na loita clandestina, que non é o
momento de facer política en
senso estrito senón de facer
cultura na medida que isto é
posíbel naquela España de
Franco. Creo que ese día Piñeiro lles dixo a Celestino Fernández de la Vega, Marino
Dónega ou Del Riego “temos
que salvar ao soldado Alonso
Montero”, unha frase que hai
que entender desde o universo literario. Nese momento eu
estaba estudando 1º de Filosofía e Letras en Madrid, e por
suposto que non sabía quen
era Piñeiro. Pero en 1948 facía
7º de Bacharelato no Santa
Irene de Vigo e era un rapaz
moi aplicado, voraz lector que
aforraba os cartos do tranvía
para mercar libros. Rapaces
curiosos, ávidos lectores, con

inquedanzas literarias había
moitos e cando digo “salvar a
Alonso Montero” é unha metáfora deses rapaces. Porque
eu, que levarei escritas máis
de mil páxinas sobre Castelao,
en 1948 nunca ouvira o seu
nome nin para mal. Ese é o
panorama cultura daquel
tempo. Ouvira chamarlle canalla a Azaña [presidente da II
República] ou puta á Pasionaria [Dolores Ibárruri, dirixente
comunista] pero eu, rapaz
despolitizado dunha familia
labrega, de dereitas, nada ouvira de Castelao que aínda vivía na Arxentina. Para entender o fenómeno Piñeiro coñecer esa paisaxe cultura é fundamental. E aínda digo máis:
eu era un lector compulsivo e
nunca vira diante un libro en
galego. Aparte do debate de se
seguir ou non facendo política, Piñeiro ve moi ben problema e sabe que o futuro somos
nós, os universitarios que comezabamos, como Manuel
María ou Novoneyra.
Cando falamos de Castelao
en 1948 falamos dunha figu ra que fora enormemente popular, non xa pola política como polo seu humorismo nos
xornais.
Extraordinariamente popular.
Fíxate que só ouvira o seu nome na miña aldea, sen saber
que significaba, á señora Sarita que nunha conversa do ano
40 replicou “iso sonlle cousasdavidaporcastelao”. Castelao
foi o tipo máis votado nas
eleccións da Frente Popular e
tamén conseguira moitos votos no 1931, porque era popular polas súas viñetas das Cousas da Vida nos xornais.
Segundo vostede o propósito
de Piñeiro e os seus é estiñar
unha ferida, impedir un corte
cultural que xa duraba quin ce anos.
A fractura era total e ademais

’’

En1948eueraunlector
compulsivo e nunca vira
diante un libro en galego”

’’

Podemosfalardo
antimarxismo de Piñeiro,
acaso non tiña dereito
a non ser comunista?”

’’

Euescoitarafalar
do ‘canalla’ de Azaña
e da ‘puta’ da Pasionaria,
pero de Castelao
nin unha palabra, e iso que
aínda vivía na Arxentina”

’’

Opeordogalegoera
o desprestixio que lle caira,
o xanbolismo”

’’

Ofranquismonontoleraba
a editorial Galaxia e,
se ademais, se proclaman
marxistas, desfanos”

’’

Piñeirononéresponsábel
das traxectorias de todos
os que nos formamos con el”

cunha connotación sobre o
idioma como vehículo público que estaba ligada á ridiculización do xanbolismo [Xan
das Bolas, actor famoso polos
seus papeis ridiculizadores
das personaxes galegas] . O labor de desprestixio do idioma
era espectacular. Aqueles rapaces estabamos educados
polo franquismo, coa idea do
galego como dialecto. E tamén estabamos influídos por
persoas antifranquistas pero
que asumían aquelas ideas
dialectizadoras, como Borobó
ou os do grupo de Benito Soto
de Pontevedra e tamén lingüístas republicanos como
Dámaso Alonso. Piñeiro dase
conta de que hai que facer cultura galega e facela xa: sae do
cárcere no 49, fundan Galaxia
en 1950 e saen os primeiros libros en 1951. Aquel era un
proxecto de país, que hoxe se
pode compartir ou non, pero
que o franquismo non toleraba. Por iso cando Juan Aparicio, o fundador con Onésimo
Redondo do jonsismo [JONS,
Juntas Ofensivas Nacional
Sindicalistas, partido fascista
asociado á Falanxe], referíase
a Piñeiro dicindo que tiña “faltas de ortografía en el idioma y
en el alma”. Dábase conta de
que o proxecto non era un divertimento senón unha ambiciosa reinvención da cultura
galega con vontade de transmisión.
Di vostede que o primeiro li bro que edita Galaxia, Antífona da Cantiga de Ramón Ca banillas, pode provocar confusión sobre as intencións do
grupo.
Porque quen estivera á expectativa viu un libro de carácter
folclórico aínda que aos poucos días sae o primeiro caderno de Grial, que era o que definía a súa intención. Piñeiro
máis que escribir adicouse a

promover que outros escribisen e cando se fala do seu antimarxismo, ao que lle dedico
un capítulo, pregúntome que
tiña de orixinal esa posición;
acaso eran marxistas Del Riego, Illa Couto, ou García Sabell? No ano 1952, cando Galaxia comeza a levantar cabeza pero co número 4 de Grial
xa prohibido o poder franquista xa a marcaba como editorial “separatista” e tamén
“comunista” no primitivismo
do réxime. Se chegan a aparecer como marxistas machácanos vivos. Sen ese anticomunismo de Galaxia, e de Piñeiro
como mentor, desfanlles a
editorial. E ademais Piñeiro
traballou pensando nunha
Galicia que había ser gobernada por Beiras, Franco Grande,
Mourullo, Lugrís, Alonso
Montero, Losada, Ferrín, Ramón Lorenzo ou Bernardino
Graña, os que se estaban formando nas aulas universitarias entre o 1951 e o 1958. Piñeiro quer unha Galiza gobernada por europeístas ou o que
for, pero non marxistas, e ese
pensamento seu é lexítimo.
Acaso non tiña dereito a non
ser comunista? Despois, nos
anos 60, cada un de nós escolleu o seu camiño, eu ingresei
no Partido Comunista en 1962
e despois nacen o PSG e a
UPG. Responsabilizar a Piñeiro das traxectorias que cada
un de nós decidiu, é absurdo.
Asegura que Piñeiro é o mili tante liberado dunha causa
que acorda organizadamente
un grupo máis amplo.
Lido con lixeireza o meu libro
pode semellar inxusto con Del
Riego ou con Xaime Illa Couto, pero esas tres figuras, con
Otero Pedraio, son esenciais
para entender o fenómeno
Galaxia. Otero como patriarca
e persoa respectada por todos. Piñeiro, sabendo >>>
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>>> que Otero andaba desanimado, escrébelle: “Todos
podemos dimitir menos vostede”. Sen querelo, xa morto
Castelao, Otero Pedraio adquiriu un valor fundamental.
Pero sigo crendo que se Piñeiro morre dunha gripe ao saír
do cárcere hoxe non estás facendo esta entrevista, nin se
publicaría A Nosa Terra, porque non existiría o discurso
intelectual galego e en galego.
Existían outras visións, fosen

as de Luís Soto en México ou
de Seoane na Arxentina, pero
aquí só sobrevivía a de Piñeiro
e os seus, que desde América,
con todos os matices, respaldaban. Era a única proposta
galeguista que había en 1950.
E por que temos a sensación
de que as xentes da súa xeración teñen que facer unha
permanente psicanálise da
súa relación de Piñeiro como
pai?
Tense dado en todas as cultu-

ras, pero matar o pai no ano
56 ou 57 significaba quedarse
sen Galaxia e sen galeguismo.
E observando as grandes polémicas, por exemplo a relación de Piñeiro co galeguismo
de Castelao no exilio, estou
con Piñeiro cando di que Castelao precisou sempre un asesor político ao seu lado, fose
Valentín Paz Andrade antes
do 36 ou xa no exilio Rodolfo
Prada, que é unha das grandes
biografías galeguistas que ha-

bería que escribir. O que non
perdoan os sucesores de Castelao é que os galeguistas de
aquí non fosen devotos do
Consello de Galicia e consideren doutro xeito o traballo a
facer. En todo caso é un debate aberto e o feito de discrepar
de Castelao non dá ou quita
razóns. Era unha posición razoada ante unha situación de
axexo e clandestinidade e
considerábanse autorizados a
tomar decisións con autonomía. Desde América a consideración de culturalismo era
negativa e vista como despolitización. O meu balance da figura de Piñeiro, sobre todo o
que máis traballo neste libro
de 1950/1960, é que non ten
que arrepentirse de nada.
As diferenzas de moitos de
vostedes con Piñeiro ás veces
producíronse traumatica mente. No libro conta o seu
propio caso, o de Franco
Grande ou o de Rodríguez
Mourullo entre outros.
Quen hoxe está máis radicalmente enfrontado coa figura
de Piñeiro é Méndez Ferrín.
Non o entendo moito, porque
que sexa comunista e independentista ou rexeite o modelo de Piñeiro enténdoo perfectamente, eu tamén teño
moitas diferencias, pero sei algo que cos anos Ferrín tamén
poderá saber: que a persoa é
previa a todo e en Piñeiro hai
un diamante moral. El era un
pésimo orador público e en
privado era un home nervioso
buscando a palabra exacta,
pero a súa personalidade humana e moral producía fascinación. Por alí pasou moita
xente que non vai ter despois
ningún papel no galeguismo,
fose político ou literario, pero
aquela voz non se ouvía na
universidade nin noutra parte.
E era un agasallo para todos
nós. Non está máis comprometido que Illa ou Del Riego, e
non ten a cultura literaria de
Otero pero se non se dá a súa
abnegación, austeridade e ausencia total de vaidade –que
no gremio dos escritores é única na historia da humanidade– todo sería doutro xeito,
porque o que fixo Piñeiro foi
estimularnos a todos os que
por alí pasamos. E para iso Piñeiro foi único e sen Galaxia,
as experiencias posteriores,
como a de Xosé María Álvarez
Blázquez coa experiencia xenial da colección “O Moucho”
non se terían producido.G

AARTEDAGUERRA

A DESAPARICIÓN
DA NEVE
Xavier Queipo

U

n dos fitos máis destacados neste verán de sobresaltos lingüísticos (Décimo Feijóo batuxando no río Leteo, o
“río do esquecemento “, que os
romanos tiñan medo en franquear) foi o nomeamento de
Manuel Rivas como académico
numerario da Real Academia
Galega. Non por esperada –tiña
que acontecer– a súa elevación
ao Olimpo das Letras Galegas,
resultou menos impactante. Estaban alí representados outros
escritores de renome e valía,
mais era o primeiro da xeración
do 57, da que forman parte, entre outros que a memoria non
trae, Ramón Caride, Pilar Pallarés, Bieito Iglesias, Antón Reixa,
Gonzalo Navaza, Luísa Villalta,
Ramiro Fonte, Uxía Casal, Roberto Avendaño, João Guisan
Seixas, e mais este que asina.
Dunha institución como a
“Royal Academy” xa teño falado
en varias ocasións, neste e noutros medios, para criticar sen rodeos a súa aposta reiterada pola
celebración anual do “Día das
Letras Galegas Mortas”, rescatando da memoria compañeiros escritores con maior ou menor intensidade creativa, –o
meu respecto para todos e cada
un deles, por descontado– mais
que non representan senón o
pasado e, tantas veces, unha visión arqueolóxica dunha lingua
que todos eles tamén, supoño,
consideran unha lingua viva.
A entrada na Academia do
autor de A desaparición da neve
podería ser iso mesmo, un paso
no camiño da “desaparición do
frío”, desa cuberta xélida e uniforme que agocha unha lingua
viva e con futuro.
Os meus parabéns a Manuel
Rivas por este agasallo ben merecido e o meu desexo, tantas
veces expresado, de que a RAG
reflexione publicamente sobre
este asunto.G

’’

Osmeusparabénsa
Manuel Rivas por este
agasallo ben merecido”
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Antonio Pérez Prado,
humor, amor e paixón dun emigrante
Dani de la Torre

‘A ficción
pode mostrar
a revolución da
salgadura catalá’
M.B.

O director das curtametraxes
Minas e X nada, está a rodar estes días a miniserie Mar Libre,
na Costa da Morte, cun elenco
encabezado por William Miller,
Luís Zahera, María Vázquez, Olveira Pico e Miguel de Lira. Trátase dunha historia de aventuras ambientada na industria da
salga do século XVIII que se rematará a principios de 2010.
Como xurdiu a idea?
Inicialmente foi concibida como longametraxe para cine, pero debido a falla de orzamento
reduciuse a este formato. Levo
catro anos traballando nesta
historia, que mostra os xeitos
tradicionais de pesca, a revolución que supuxo a chegada dos
cataláns para a industria da salga e os conflitos que provocou. É
resultado dun gran traballo de
documentación, de lectura de libros sobre a pesca en Galiza e de
conversas con historiadores e
mariñeiros, pero é ficción.
É unha época pouco abordada
no audiovisual galego.
Tanto esta como calquera de
carácter histórico, porque este
tipo de traballos son moi custosos. É unha mágoa, porque
Galiza ten unha historia que
todos debemos coñecer, e a
época da salga, en concreto,
semella esquecida.
Cal é a trama?
A serie comeza co regreso despois de moitos anos dun capitán da armada á vila natal. Ao
chegar descobre un lugar que se
transformara dende a chegada
dos cataláns, especialmente
dun fomentador (termo que
usaban os cataláns chegados a
Galiza para designarse a eles
mesmos, que alude á súa condición de ‘fomentadores’ de riqueza e desenrolo económico
na zona) que estaba a exercer a
tiranía na vila. O capitán vese na
obriga, entón, de liderar unha
revolta contra este home.G

Médico, autor de Los gallegos y Buenos Aires,
guionista da película Castelao e denunciante da
editorial Planeta pola xenofobia dos best-sellers
de ‘chistes de gallegos’, vén de finar na Arxentina

Xan Carballa

“Son un home de entusiasmos
múltiples e ás veces repróchanmo. Eu pintei, tirei fotos, fixen
teatro, cine, escribín... pero hai
unha constante coma un roncón: o meu baixo continuo é
Galicia”. O hematólogo galego
Antonio Pérez Prado morreu o
pasado 6 de setembro en Buenos Aires, a cidade na que naceu
en 1926 e desde a que despregou unha biografía de galego
comprometido, algúns de cuxos fitos contaba desde a humildade, o humor e unha emotividade sempre presente nos seus
ollos azuis que un tiña a sensación que estaban á beira da bágoa cando se refería á epoeia
emigratoria ou a calquera caste
de perseguido.
En “Galegos, as mans de
América” (Nigra, 1992), o prólogo de Pérez Prado é un manifesto da súa propia familia, emigrada en 1920, pero éo tamén de
ducias de milleiros de compatriotas, “Meu pai é de Parga e
miña nai de Baamonde, e leváronme a cristianar a Begonte
porque eu nacín na Arxentina.
Papá [Don Paco] chegou á Arxentina en 1910, con quince
anos, e mamá [Dona Fé] no
1920 con dezaseis. Era moi triste
a historia, e mamá perguntábase como tendo terras deixaran
vir un rapaciño tan novo. Ela entrou nunha fábrica de tabacos e
aos seis meses a galeguiña de
Parga andaba escapando dos
balazos da policia. Fíxose anarquista da man dos seus tíos e coñeceu a Soto, o sindicalista da
Patagonia rebelde”.
Só botou oito meses Antonio
Pérez Prado en Begonte, cando
o trouxeron a batizar con dous
anos pero iso marcouno, “deume o printing, como din os que
traballan en psicolingüística.
Aqueles meses marcáronme.
Ser dun sitio non ten que ver
con onde naces senón coa teta
da nai”. O médico galego-porteño, que viviu a peripecia da súa
propia emigración en Estados
Unidos de mozo, escribiu en
1973 Los gallegos y Buenos

porque os grupos galegos non
souberon contrarrestalo. Todas
as outras colectividades emigrantes fixérono distinto, agás os
italianos, que foron un pouco
coma nós. Os eslovenos teñen
escolas e son catro ducias; os armenios teñen sete complexos
escolares e son 50.000. Todos os
rapaces eslovenos comezan falando primeiro esloveno e despois español, quizais deberan facelo a un tempo porque estaba
nun país estranxeiro, pero tiñan
unha enorme preocupación por
non perder a identidade. E por
iso os fillos enfrontábanse cos
pais por unha razón xeracional
pero non pola cultura”.

Aires, un texto que circulou
clandestinamente por Galicia.
En Vigo vendíao baixo man Antón Patiño en Librouro, como fixo durante anos co Sempre en
Galiza de Castelao. “Alí está todo
o que eu penso da emigración
galega e sobre Galicia como nación. Aquel libro era un mísil e
só se lanza unha vez. Naquel
ano todos pensabamos que
Franco era inmortal e o libro era
un xesto desesperado, e inútil,
para axudar a derribalo”.

A DIGNIDADE DOS GALEGOS EMIGRADOS. Xa xubilado Pérez Prado
emprendeu unha batalla, cuase
solitaria, contra a editorial Planeta, que se fixo de ouro cun
best-seller xenófobo recreando
os chistes de gallegos. Non era
exhibicionismo intelectual, senón a reflexión e o activismo de
quen empeñou a vida na dignidade dos seus compatriotas.
Nunha entrevista que lle fixen
en abril de 1993, en Compostela
(A Nosa Terra, nº 567), Pérez
Prado xa se convertía en valedor
dos seus compatriotas, “a imaxe
negativa [da emigración galega]
é mirando por un buratiño. Pero cantos ricos había entre os
galegos? Media ducia. Cando
nunha comunidade de centos
de milleiros de persoas só hai
media ducia de ricos xa está todo dito, non hai mellor homenaxe que se poida facer. Cantos
probes? Moi pouquiños. Iso é o
grande. Axudáronse entre si e só
chegaron a ricos uns poucos.
Despois, co peronismo, houbo
algúns mais, e agora hai cousas
tremendas, de tipos perfectamente antigalegos. E seguen
sendo poucos”.
E presumía “ningunha comunidade deu tanto á Arxentina como a galega. Os almaceneiros, que eran todos galegos,
foi a única institución social que
funcionou na Arxentina. A libreta estaba na man do cliente, e alí
anotaba o sucre, a herba mate,
calquera cousa, e o documento
non lle quedaba ao galego do almacén senón ao debedor, algo
perfeitamente incríbel. O galego

Antonio Pérez Prado.

X.C.

’’

Ogalegonuncacortaba
o crédito, mesmo
se o debedor quedaba
sen traballo”

nunca cortaba o crédito, mesmo se o debedor quedaba sen
traballo. Esa institución de crédito popular foi intocábel durante anos”.
Pero tamén poñía en contraste a renúncia á identidade
dos grandes centros mutuais.
Traballou moitos anos no hospital do Centro Galego, “alí chamábanme gallego con acento
porteño. Se alguén nun centro
de galegos tiña de alcume gallego é que as cousas andaban moi
mal, porque quer dicir que se
discriminaba. Se iso ocurre nun
hospital de xudeus, directamente matábante, pensarían
que estabas facendo unha burla
noxenta, que eras nazi”.
E explicaba a renuncia dos
pais a transmitir á identidade
aos fillos como un drama, “as
pequenas sociedades emigrantes, cando cae a emigración
múrchanse e os fillos rompen
cos pais. En parte porque a educación que receben da escola arxentina sepáraos da cultura de
orixe dos seus maiores e tamén

GUIONISTA DE CASTELAO. Outra
grande historia da vida de Pérez
Prado é a da elaboración da longametraxe documental Castelao, xunto ao oscarizado director arxentino Jorge Prelorán.
Antón Reixa lembraba en Xornal de Galicia (13 de setembro)
como en 2006 preparou un documental contando a peripecia
da película “que sobreviviu soterrada á ditadura de Videla e logo padeceu a censura monárquica do galeguismo oficial liderada por García Sabell. Iso levounos a realizar paralelamente
unha reportaxe Filmando a
Castelao e a gravar a Prelorán en
USA e a Pérez Prado para finalmente xuntalos en Bos Aires. A
vida quixo que os dous padeceran o mesmo tipo de cancro e
morreran neste mesmo ano”.
En 1984 Díaz Pardo comprou
unha copia e emitiuse na TVE-G
no ronsel da chegada dos restos
do rianxeiro. A proxección foi íntegra, pero en 1992 a TVG, emitiu unha copia mutilada dos aspectos que asustaban os dirixentes do Centro Galego e a García
Sabell cando coñeceu a película,
polo carácter antiborbónico nas
referencias a Alfonso XIII. Dicíanos daquela Pérez Prado (A Nosa Terra, nº 505) “pretendín
aproveitar a oportunidade de facer unha película que, calquera
que a vise, fose a que fose a súa
orixe, ficara para sempre con
nós. Quixen popularizar o problema nacional galego, facendo
un modesto apostolado e xustificando o traballo que lle din á miña nai cando me pariu. Que fose
unha película digna, documentada, coas mínimas artimañas
do proselitismo”.G
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Durante séculos, a procura de roupas e teas coas que se abrigar estivo ligada na Galiza rural á produción artesanal destes necesarios elementos da vida cotiá.
Arredor desta actividade desenvol-

A través das documentadas e coidadas ilustracións de Ramón Marín, iremos vendo nesta unidade didáctica
as labores, aparellos e materiais que
tradicionalmente se usaron en Galiza
para a confección de teas e prendas.

véronse unha serie de costumes,
labores e aparellos, así como elementos culturais como festas, cantigas ou ditos populares.
Os dous elementos ou materias primas vencellados á produción de
tecidos foron a lá, de orixe animal,
e o liño, unha planta que ocupou
un importante papel na actividade
e economía da poboación rural
galega (que é decir, a maioría
ampla dos galegos e galegas) até
máis aló da metade do século XX.
Os tecidos industriais e as prendas fabricadas en serie deixaron no
esquecemento os teares e o cultivo
do liño, así como todas as labores a
el ligados.
Hoxe en día, diversas asociacións e
institucións tentan recuperar,
aínda que sexa de forma simbólica,
estas actividades, para que a súa
memoria non se perda de todo
para as xeracións actuais.
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O Tecido
O Liño
O liño é unha planta da familia das lináceas, en Galicia hai
varias especies do xénero Linum. O liño cultivado (Linum
Usitatissimun), é chamado
liño manso ou galego. Trátase dunha planta anual que
pode alcanzar desde 30 cms.
até un metro. Posúe follas
lanceoladas con tres nervios,
flores dun azul vivo, que poden chegar aos tres cms. de
diámetro, e o seu froito é globuloso.
Esta planta é coñecida
dende hai miles de anos por
diversas culturas, como a

exipcia, pero a pesar da súa
longa historia, é a partir da
Idade Media cando se posúen datos claros acerca da
importancia do liño en Galiza, época na que existe
unha auténtica "cultura do
liño" nesta terra. A importancia do liño na economía dos
campesiños galegos non foi
sempre a mesma, é a finais
do século XVIII e primeiros
anos do XIX cando se sitúa a
etapa máis próspera. Hai un
longo proceso desde que
comeza a tarefa de sementar
ata que podemos ver un tecido confeccionado con liño.

O liño en Galiza
A producción do liño nas
casas galegas tiña un carácter doméstico, feminino (pois case todo o traballo caía nas mulleres) e
comunal, pois non abondaba coa xente da casa
para a cantidade de tarefas
relacionadas co liño, e había que botar man dos veciños, quenes, á súa vez,

acodirían aos outros cando
tocara a labor na súa casa,
como acontecía con moitos traballos da vida rural.
Estes traballos colectivos
remataban sempre nun
xantar, con festa e música,
e tamén relacións entre a
xente, incluindo amoríos,
aproveitando a ocasión de
ser unha das poucas opor-

Labor de recollida, ou arriga, do liño.

As labores do
liño

tunidades de ver xente de
fóra. Sería o equivalente a ir
hoxe a unha discoteca, salvando as diferencias.
A idade dourada do liño
no noso país estivo entre finais do século XVIII e principios do XIX.
A apertura do porto da Coruña ao comercio con
América, a demanda do interior de España de tecidos
máis baratos, e os avances
industriais e técnicos permitiron que a elaboración
de prendas de liño supuxese unha actividade económica importante. Importábase liño de Rusia e centroeuropa, por non chegar
o que había aquí.
As labores facíanse sempre
nas casas, e os intentos por
facer unha certa industria
arredor do liño fracasaron.
Entrado o século XX, a importancia do liño decreceu,
até case desaparecer chegada a década de 1960.

Nunha seguinte
fase prepárase a
fibra vexetal para
a súa mellor manipulación, separando as partes
máis finas das
máis bastas.

As labores do liño comezaban
coa súa recollida no campo, e
preparación para o posterior manexo.
Cada fase ten un nome, ligado ás
veces á ferramenta usada para
esa labor.

3
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2

bule 1373.qxd

15.09.09

23:46

Página 3

ANOSATERRA
17 - 23 DE SETEMBRO DE 2009

Nunha terceira etapa destas labores, xa se fiaba o fío propiamente dito, deixándoo en condicións de ser usado no tear,
fase que veremos a semana
que ven.

Neste listado podes
ler unha lista de
verbas e termos relacionados con estas labores da elaboración e preparación do liño.

Bagaña
Casca que envolve a semente do liño, do tamaño
dun gran de millo que ten
boliñas dentro, a verdadeira liñaza.
Cerro
Manelo de liño.
Debanar
Poñer o fío en marañas por
medio da debandoira.
Espadelar
Abranda-lo liño batendo
contra o espadeleiro pra
que despois se poida fiar.
Estopa
Febras de liño que se obteñen ó restrelar.
Estrigas
Rolos de fío retorcidos e
atados facendo un nó que
se fan ó espadelar.
Fiar
Reducir a fío a estopa coa
roca e co fuso. Métese o es-

tremo da roca na cincura
da saia e no estremo enrólase o liño. A muller vai tirando e retorcendo a estopa pra que saia o fío fino,
mentres fai xirar a punta do
fuso que ó "bailar" retorce
o fío e fai os novelos.
Liñaza
Semente do liño que vén
dentro da bagaña.
Manelo/novelo
Madeixa de estopa que se
fai ó fiar e que despois pasa
á debandoira.
Maraña
Madeixa de liño fiado que
se obtén da debandoira,
polo que non está apretado, senón enrolado de
maneira alongada coma se
fose unha corda.
Mazar
Golpear repetidamente o
liño posto no mazadoiro
usando a maza pra separar
as febras boas do resto.

Mazaroca
Riño enrolado no fuso
cando acaba de saír da
roca.
Naipe
Cartón en forma de cucurucho que se lle poñía á
roca na punta cubrindo a
estopa pra que no se movese, tirando do fío desde a
parte de abaixo. Chámaselle naipe porque acostumaban a usar cartas da baralla,
coma o as de ouros.
Restrelar
Facer pasar o liño polo medio dos dentes do restrelo
pra que se poña coma o algodón e se enfíe facilmente.
Ripar
Quitarlle a bagaña ó liño
por medio do ripo cando
vén da veiga.
Tascos
Cascas que se lle sacan ó
liño.
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A PARTIR
DUN POEMARIO
Antonio García Teixeiro

son fundamentais para
os rapaces
amar a lectura”

Has de atopar neste barullo de letras sete nomes de
xornais ou semanarios editados en Galiza. O nome
do que estás lendo tamén está, xa tes unha pista!

Nosa Terra, Galicia Hoxe,
A Peneira.

’’

Os mediadores

Axuda a este despistado afeccionado aos
coleópteros a atopar a bolboreta. Outra
cousa é que consiga atrapala!

Solucións:

evo moitos anos de escola en escola, de biblioteca
en biblioteca tentando convencer a xente de que a literatura é necesaria. Que nos fai
medrar interiormente, que
nos alimenta o espírito. Ás veces saes contento; outras, con
demasiadas dúbidas. Manteño un grao de inxenuidade
imprescindible para seguir co
meu labor de persuasión.
Son consciente de que os mediadores son fundamentais
para que a rapazada ame a
lectura e, decontado, se poña
a escribir. Por iso, cando recibes unha carta ilusionada
con traballos feitos por nenos
a partir dun poemario, recobras certo ánimo perdido no
camiño. E isto pasoume contra o remate do curso pasado
cuns alumnos e alumnas de
6º de Primaria do C.E.P. “Carlos Casares” de Alxén. A mestra utilizou o libro Petando
nas portas de Dylan e, a partir
deses versos, crearon poemas. Como di ela “cousas
moi bonitas, das que eles
mesmos quedaron sorprendidos e utilizaron a poesía coma canle para expresar os
seus sentimentos”. E continúa: “…agardamos máis poesía con que achegarnos á vida, que non deixa de ser unha
colección de mares e pegadas
que nos converte no que somos”. Ten razón. Emociónanme eses versos, sobre todo se pensas o que hai detrás
deles. Reparemos nesta estrofa: Esquece as armas,/ armas que había./ Esquece os
berros/ berros sen vida. Ou
neste poemiña: Baixo a árbore / sombra / Nos teus beizos
/ paixón / Baixo os ollos / bágoas / E en ti / ilusión. Estes
alumnos de once anos xa
non vivirán de costas ao feito
poético. As súas composicións provócanme unha ledicia intensa. Así que poño
unha canción do vello Bob e
déixome levar polo encanto
da súa voz.G

Barullo de letras:
La Voz, El Correo Gallego,
La Región , El Progreso, A

L

A maxia das letras
O peto da risa.
Autor: Eva Lozano Carpente
Ilustracións: María Noel Toledo
Editorial: Galaxia. Col. Tartaruga

A colección Tartaruga achégalles aos
máis pequenos da casa esta lírica historia arredor das letras e o gran poder
máxico que encerran para aqueles
que saben ler e queren aprender. Elas
son quen de transformar en real todo
o que se nomea, se escribe, se debuxa ou se pensa. A autora Eva Lozano Carpente a través da súa voz narradora, dirixida, dun xeito explícito,
ao público infantil, móstralle unha

serie de petos máxicos onde se gardan estas pezas fundamentais que
conforman o armazón do universo físico, sensorial e onírico do ser humano. Trátase dunha invitación lúdica á lectura por medio do coñecemento primeiro das letras, logo das
palabras para rematar coas diferentes historias que estas poden crear. A
existencia de petos que agochan cores, nomes, ilusións ou mesmo risos,
e que devecen por ser abertos para
compartir a súa maxia, resulta totalmente verosímil dentro da percepción humanizada que teñen os cativos do mundo. O emprego dunhas

evocadoras e expresivas ilustracións,
en formato de plastilina, de María
Noel Toledo representa unha transcrición plástica, case tanxible, do ton
textual, que axiña é captada polos
primeiros lectores.G
Alba Piñeiro
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Marta Piñeiro, directora de Nordés, estrea da TVG

‘Estou intrigada por saber como verán a serie
os xornalistas’
Lara Rozados

Marta Piñeiro é, xunto con Alfonso Zarauza, directora da gran
estrea televisiva da tempada: a
serie ‘O Nordés’ conta as vivencias dun grupo de xornalistas na
redacción dun xornal centenario que se atopa nun momento
de crise. Os 13 capítulos arrincan na noite deste xoves 17 de
setembro, ás 22.00, na Galega, e
seguirán todos os xoves ao
longo do outono. Cada episodio
comeza coa reunión do consello
de redacción pola mañá e remata coa chegada do xornal ao
quiosco. Polo medio, veremos
conflitos, tensións e relacións
profesionais e persoais entre os
membros da redacción, con
Vigo como escenario.
De onde xurdiu a idea orixinal
e con que outras series contaba
como referencia?
A idea partiu de Zopilote, un
equipo de tres guionistas que
tamén son produtores executivos da serie (Xosé Castro, Carlos
Ares e Andrés Mahía). É unha
coprodución entre Zopilote e
CTV. A idea conta con referentes moi ambiciosos, pero dende
logo é moi distinta ás series que
se fixeron en Galiza até agora,
máis costumistas. Enmárcase
nun ambiente claramente urbano, e moi caótico: Vigo.
Inspiráronse nalgún medio
concreto? Que contacto tiveron cos medios?
Non hai un referente concreto,
podían ser moitos e moi distintos. A serie conta o día a día
dunha redacción, tanto dende o
lado profesional como dende o
máis humano, as relacións persoais dos protagonistas, etc. A
trama principal é a supervivencia dun xornal pequeno, centenario, fronte ás presións dos
grandes poderes empresariais.
Á parte, as subtramas abordan
temas sociais, en diálogo cos
conflitos xornalísticos: que contar, que non contar, cal é a verdade, ser fiel a uns ideais ou escribir o que non che gusta... En
fin, o periódico chámase “O
Nordés. Diario independente
de Galicia”. A serie formula en
13 capítulos como fai un medio
para manter os seus principios.
Xa traballou en Rías baixas e Libro de familia ... Como é esta
nova serie, nun contexto mar-

JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

cadamente urbano e actual?
Estiven tres anos en Libro de familia, moi a gusto co equipo,
pero sempre está ben cambiar,
e máis para un proxecto que é
outro mundo, que significa meterse de cheo no mundo dos
xornalistas. Foi moito máis
complicada dende o momento
en que se gravou nunha gran cidade, e unha cidade moi difícil,
por outra parte. O xornal está situado no Hotel Zenit, no cruzamento entre a Gran Vía e a Rúa
Urzaiz. É moi diferente ao que
vimos até agora: gravouse en

dúas cámaras e alta definición,
con moitos exteriores e moitos
interiores naturais... No plató
temos aproximadamente 600
metros cadrados de redacción,
é un decorado moi especial,
que penso que nunca se empregou nunha serie en Galiza.
Cada capítulo pecha unha historia ou hai suspense dun para
outro?
Hai unha trama principal:
como manter un xornal, como
sobrevivir. E logo cada episodio
atende a un aspecto de interese
social ou humano, temas de

’’

Éunhaserieurbana,
co Vigo caótico
e moitos exteriores”

moita actualidade e que carrexen o conflito sobre como
abordalos e que dilemas éticos
supoñen. Empezamos cunha
historia base, e a medida que
iamos gravando iamos aumen-

tando tramas. É a dinámica habitual nunha serie.
E como son os arquetipos que
reflicte a serie? Que tipo de xornalistas atopamos?
Hai personaxes con máis protagonismo, pero é unha serie moi
coral, o protagonista é colectivo.
Uns cumpren un rol e outros
outro que serve como contrapunto, hai conflitos... Hai un
moi claro entre personaxes novos e idealistas que acaban de
entrar, e queren ir a por todas, e
outros máis experimentados
que saben até onde poden chegar. Xosé Manuel Olveira ‘Pico’
interpreta o director, que tamén
é un pouco o amigo de todos, o
“confesor”. Mabel Rivera é dona
Amelia, a editora, ten un peso
moi importante. Xúlio Abonjo é
o xornalista idealista, que cre
que é posíbel manter os principios malia todo. Vítor Fábregas,
que é coñecido polo seu papel
como Tucho dos Tonechos, é
Antonio “Esteiro”, redactor de
deportes, Evaristo Calvo é Hermida, o redactor xefe de economía, e logo hai novas promesas,
coma Olalla Salgado, que é a
xefa de Sociedade, e Isabel
Risco, que interpreta un papel
moi riquiño: é Sabela Otero,
unha bolseira ilusionada.
Mesmo a propia figuración quixemos que fose sempre a
mesma, son caras que xa se
identifican coa redacción e co
movemento do xornal.
Cal foi a aposta estética?
Aí confluímos Alfonso Zarauza,
que vén do cinema e está por
primeira vez nun proxecto televisivo, mais eu, que teño experiencia en series. A verdade é
que formamos un bo tándem:
coidamos moito a realización,
xa que neste contexto a gravación multicámara non se prestaba. As gravacións en interiores
tiveron que ser moi medidas, e
hai moito exterior, a rúa está moi
presente. Vigo vese moito, é un
personaxe máis... Queríase facer
unha serie urbana.
Diríxense a un obxectivo máis
novo e urbano do habitual...
Si que pode ampliar o espectro
cara a xente máis nova, pero
penso que é apta para todo o
mundo. Eu estou especialmente intrigada por saber
como a veredes os xornalistas.G
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NARRATIVA.

As piratas
tribadistas
Pirata
Autora: María Reimóndez.
Edita: Xerais (338 pax.).

Mark/Mary Read e Anne Bonney (ou Bonny ) son dúas piratas
de lenda. O feito de que dúas
mulleres se signifiquen exercendo a piratería, nun mundo
que se identifica
co sexo masculino e co elemento acuático
(lémbrese a superstición de que
as saias, mulleres e curas, nun
barco atraen a mala sorte), non
pasou desapercibido. E Mark
Read e Anne Bonney son hoxe
dúas iconas na reivindicación
homosexual. Aínda recentes os
ecos do Lady Pirata de Mireille
Calmel, que foi un libro moi lido
en Europa, María Reimóndez
(aínda recente o eco do seu Club
da calceta) atrévese a novelar a
historia das piratas lesbianas.
Non son só dúas mulleres facendo o que facían os homes, dúas
mulleres no máis sórdido e perigoso mundo masculino, dúas
mulleres ás que ningún home
lles fai sombra, senón que, por riba, son dúas mulleres lesbianas.
Se no Club da calceta as protagonistas eran mulleres que non
custa recoñecer, mulleres realistas e transgresoras. Agora, nesta
Pirata, sen perder o horizonte realista, aparecen mulleres que se
sitúan entre a lenda e a historia,
coa dificultade engadida de estar
a novelar a mesma historia que
Mireille Calmel quen escribe novela romántica, de aventuras,
baseada en datos históricos. Reimóndez aproveita esta corrente
aberta desde Francia, con valentía non só por encarar un tema
socialmente delicado (aínda que
os tempos parezan xogar ao seu

NON FICCIÓN ¬
 Curuxás. Carlos Parrado. A Nosa Terra.
 Cartas de republicanos ... X. Alonso Montero. Xerais.
 Galicia solidaria. X. Ríos, Carlos Teixo (editores). Xerais.
 Un país a medio facer. Fran Alonso. Xerais.
 A corpo aberto. Manuel Rivas. Xerais..

María Reimóndez.

favor…), con valentía e seguranza para demostrar que en galego
pódese escribir igual de ben.
Temos diante, pois, unha novela que trata de recrear unha
época, ten que facelo aínda que
ese non sexa o seu principal obxectivo, lógrao competentemente e sen alardes, portando unha
modalización complexa, rica.
Século XVIII, piratas, conflito de
identidades, non podemos deixar de lembrar Monbars o exterminador, outra máis que notábel
novela. Mais, como dicimos, Pirata ten outras miras alén da recreación histórica, porque a de
María Reimóndez é unha novela
de sentimentos, sen, na nosa
opinión, chegar a caer no pastelón sentimental, perigo que non
deixa de espreitar nesta novela,
feminina nun mundo tipicamente identificado co sexo masculino, mais tamén no mundo
máis democrático que a época
podía proporcionar á autora.
No relativo á estrutura, que
permite observar a modalización narrativa, pódese dicir que
conta con dous momentos. Un
primeiro no que a narradora xoga bastante co estrañamento, un
estrañamento ben buscado, que
fai que o lector se pregunte a cer-

Queizán publicada hai un cuarto de século. Polo tema, pola reivindicación feminina, polo canto lésbico, polo enraizamento
histórico. Porén, eses 25 anos
pasados déixanse notar ben, e a
novela de María Reimóndez xa
non se instala decididamente
no maniqueísmo. Malia que tal
se poida sospeitar (e aínda que
algo poida haber), o certo é que
as personaxes tampouco lle deixaban meirande marxe de manobra. Debe ficar claro, como
dixemos no parágrafo antecedente, que a finalidade do canto
á pureza do amor lésbico, e o feito de non poder nun único discurso dar conta enteira de biografías así de ricas, tampouco lle
permitiron á autora atender por
extenso outros momentos relevantes e non lésbicos das vidas
de Mary e Anne. Sexa como for,
a novela, na súa segunda metade non ofrece unha lectura tan
intensa como no inicio. E o feito
de que Anne e Mary, cando son
ca do que está a ler; un método xulgadas, rematen por acollerse
que produce tanto afastamento “aos seus ventres” (o cal supón
do lido como unha meirande in- poñer en cuestión ese amor triteriorización. E outro segundo, badista), rebaixa sen discusión a
desde que a identificación Mark- intensidade do canto lésbico,
Mary fica definitivamente esta- mais tampouco tiña, a autora,
blecida. Entón, o estrañamento máis escolla posíbel sen renunvai pouco a pouco esvaéndose ciar á verosemellanza debida.
Finalmente, Pirata é unha
até desaparecer. Chegarán logo
os intres máis tenros, sensíbeis e novela de sensacións, moi lírica,
delicados, cando Mary e Anne se o que se fai notar desde a primeira palabra. É tamén unaman, e non será unha
ha novela na que se
única vez. Salientamos
atenden con particular
isto porque, sen dúbiChegarán
delicadeza e sensibilida, son intres climátios intres máis dade as pasaxes amatocos imprescindíbeis. Si.
rias entre Anne e Mary.
Mais tamén chega un- tenros,
Mais non por iso deixa
ha certa decepción. A sensíbeis e
narradora establecera o delicados da de ser de piratas, de
marco idóneo para un novela, cando aventuras, e os amantes
estudo das condutas Mary e Anne do xénero non se sentirán defraudados, demoi atraente, e cando o se aman”
mostrando María Reilector se decata de que
móndez que, sendo fiel
pouco diso vai chegar,
á directriz de amosar
que en realidade ao que
se vai é ao canto lésbico… Aínda mulleres loitadoras que non teque, certamente, quen coñeza as men ir contra a moral imperanbiografías de Mary Read, Anne te, tamén se sabe mover no xéBonn(e)y non se verá tan sor- nero de aventura. O que menos
prendido, a maioría do lectorado nos gustou, foi o estilo frástico
estreará ese coñecemento coa que deixa que desexar, vólvese
lectura desta novela de María dunha sintaxe excesivamente
plana e simple, non dá fuxido do
Reimóndez.
Outro referente claro é mal do século.
Amantia, novela de María Xosé
X.M. Eyré

’’

LIBROSDEFONDO.

Contra cinzas
e ausencias
Retorno ós lamentos
Autor: Antonio García Teixeiro.
Edita: Xerais, 1988 (61 pp.).

É curioso como certas dimensións creativas dos escritores van
fagocitando outros espazos ficcionais ata facelos practicamente desaparecer.
Acostumámonos identificar
por simplificación, esquecendo moitas veces que a maioría
dos autores teñen cultivado moi
diferentes xéneros, aínda que a
fama ou a maior ou menor notoriedade e recoñecemento nesta
ou naquela época lles veña dada
por un tipo de escrita concreto
de entre os varios ensaiados.
Así sucede, coido eu, con Antonio García Teixeiro, merecidamente aplaudido hoxe polo seu
labor nos ámbitos da creación
poética e narrativa infantoxuvenil e tamén do ensaio e a divulgación para este lectorado máis
novo. Pero poucos lembran que
o escritor vigués se estreou como poeta para “adultos” e que
como tal leva publicados nestes
últimos vinte anos longos máis
de media ducia de poemarios.
En 1988 García Teixeiro daba
ao prelo Retorno ós lamentos.
Era o seu segundo poemario e
aparecera apenas un ano despois do que fora o primeiro texto
en letra impresa, o libro de versos Parolando coa vixencia.
Mais, se algún título serviu naqueles anos para presentar ao
común do lectorado a obra lírica
do de Vigo ese foi Retorno ós lamentos, pois o carácter autoeditado do primeiro libro limitou
grandemente a súa recepción.
Neste segundo volume poético, perspicazmente prologado
por Modesto Hermida, sorprende a intensidade coa que o
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Emir Kusturika en Allariz. Tras o éxito de público do pasado ano, o festival Reperkusión desembarca de novo nas rúas alaricense do 18 ao 21 de
setembro, con Emir Kusturica como cabeza de cartel. O director de cine e
músico bosnio regresa a Galiza xunto á súa banda The No Smoking Orquestra para ofrecer a unha particular fusión entre a música xitana, o jazz e
a música tradicional balcánica. Tamén actuarán no festival Fanfare Ciocarlia, Funky Style Brass, Bodega Bodega, A Tuna Rastafari e Festicultores
Troupe, entre outros moitos.

desenvolvidas en posteriores
obras do vigués. Así, o universo
musical, a reflexión metapoética, o dominio
do amatorio
ou a escrita de
compromiso Opoemario
social son al- deixa fluír
gunhas das todo el un
exploracións recendo
aquí avanza- baudedas e logo revi- laireano”
sitadas, mais
que xa alcanzaran nestas
composicións
acertos incuestionables.
Recollerse nos versos curtos e
enunciativos de Retorno ós lamentos, deixarse abanear pola
fereza instintiva e a pulsión gurgullante que acoran é habitar un
territorio poético de esperanzadas luces furando nas tebras. E,
quen sabe, talvez as súas verbas
sexan o único esconxuro posible
ao desazo dese mundo cheo de
ausencias e de cinzas que tan fermosamente debuxan.

’’

Antonio García Teixeiro.

seu autor foi quen de retratar a
desolación emocional do eu lírico. Ensamblado nunha estrutura na que alternan as composicións “lamento” numeradas
con outras sen titular, o poemario deixa fluír todo el un recendo
baudelaireano, adquirindo por
veces ecos proféticos e facendo

PACO VILABARROS

sentir nas súas planas a presenza de poetas moi queridos dende sempre ao autor, como Pablo
Neruda ou Celso Emilio Ferreiro, por poñer só dous exemplos.
Dalgunha maneira Retorno
ós lamentos foi tamén un admirable ensaio xeral para moitas
das liñas temáticas que se verían

Armando Requeixo

POESÍA.

CONTADELIBROS.

Unha guía
poética da
Costa da Morte

Novos mitos islandeses

De Pondal ao Batallón
Literario (120 anos de poesía
na Costa da Morte)
Autores: Modesto Fraga e Miro Villar
(coords.).
Edita: Sotelo Blanco (296 pp.).

Na segunda metade dos anos
noventa do século pasado, a
Costa da Morte acadou unha especial visibilidade na poesía galega grazas ao intenso labor desenvolvido polo Batallón Literario. A isto contribuíron actividades como os recitais, as dúas
edicións do Encontro de Escritores e Escritoras da Costa >>>

Skugga-Baldur, de Sjón, é a
nova obra que publica o selo
Rinoceronte, especializado en
tradución. O
título fai
referencia a un
animal
mitolóxico islandés, nacido
dun gato e unha raposa. A
obra xira en varios niveis e
mestura vangarda literaria co
pouso da tradición literaria da
illa boreal. A tradución é de Elías Portela Fernández.

Narradoras
Galaxia publica dúas novas traducións, neste caso dúas veteranas escritoras. O caderno
dourado, de
Doris Lessing,
publicouse
orixinariamente no
1962 e está
considerada
a obra mestra da
Premio Nobel 2007. A
tradución é de
Eva Almazán. A filla do filósofo,
de Elena Poniatowska, é un
conxunto de textos da mexicana traducidos ao galego por escritores do noso país.

Clásico en francés
Honoré de Balzac está
considerado peza fundamental da literatura europea do século XIX. Agora publícase en
galego A
curmá Bette,
traducida por
Ana Galego
Gens. A obra
inscríbese no
ciclo da
Comedia Humana, que quere
retratar a burguesía francesa
entre 1815 e 1830. Este libro
conta a historia dunha muller
que quere casar para saír da
miseria. Edita Toxosoutos.
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OuTonalidades, música en directo a ambas beiras do Miño.O 24 de setembro bota a andar a 13 edición do programa OuTonalidades que até o mes
de decembro trae a salas galegas grupos portugueses e viceversa. En total, e
durante trece fins de semana, o programa contempla 76 concertos a cargo de
35 grupos de ambos países. O cartel destes ano crece en eclecticismo con propostas que van do jazz ou o tradicional ao experimental ou o fado. Entre os galegos figuran Aló Django, Som do Galpom, Coanhadeira, De outra Margem,
Carmen Dor, Modulok Trio, Xoán Curiel e Lamatumbá [na foto]entre outros.

crítica
CONTADELIBROS.
Follas na espiral
Espiral Maior actualiza a súa colección de poesía con dous novos títulos. Gardádeme a
esperanza, de Isabel Fresco
Otero, é o primeiro libro en
galego da autora das Pontes.
Versos con
pouso tradicional e ambiente
rural. Metal
central, de
Alfredo Ferreiro –con prólogo
de Xosé María
Álvarez Cáccamo– é
un texto alegórico e apegado á
realidade sociolaboral.

Un poeta do Eo
Antolín Santos Mediante Ferraría foi un poeta nacido nas ribeiras do Eo a finais do século XIX.
Agora, Xoán Babarro edita a súa
Poesía completa, que publica a
Fundación Pedro Barrié de la
Maza na
‘Biblioteca
Filolóxica
Galega do Instituto da
Lingua
Galega’. Oportu-nidade de descubrir a voz
dun escritor quizais non afamado pero cunha curiosa obra poética, moi vencellada co contorno no que foi composta.

Galego/Inglés
Galician rhapsody, blues
escocés, de Óliver Escobar, é un
poemario bilingüe galegoinglés. Non sabemos se o autor
ideou cada un dos poemas en
galego ou en inglés mais o resultado final é unha
experiencia literaria pero tamén
institucional, xa
que Escobar
participou nas
expe-riencias da Universidade
de Stirling, en Escocia. Actualmente o poeta vive en Edimburgo. Edita Morgante.

Modesto Fraga, un dos coordenadores de De Pondal ao Batallón Literario...

A.N.T.

>>> da Morte, a publicación de libro (ou unha compilación, no
volumes colectivos ou a recupe- caso dos clásicos) publicada. A
ración de escritores esquecidos nota prologal proporciona aínda
que situaban o Batallón nunha outro dato que pode resultar de
tradición literaria que se remon- interese para quen se achegue a
ela: a escolla dos textos.
ta ao Rexurdimento.
O feito de que os autoNon resulta polo tanto
res vivos realizasen eles
estraño que dous dos
Asúa
mesmos a selección
membros máis activos
disposición permite aos coñecedodo grupo, Modesto Frares da súa obra saber da
ga e Miro Villar, coordi- cronolóxica
centralidade que nela
nen unha antoloxía que permite lela
teñen os poemas vincueles cualifican, reco- como unha
lados tematicamente
rrendo de novo á rees- pequena
coa Costa de Morte.
critura do título ferri- historia da
A antoloxía está articuniano, como “unha literatura”
lada segundo un critecompilación que nos
rio cronolóxico. Á figura
leva desde Eduardo
pioneira de Pondal sePondal (Ponteceso,
guen escritores da época como
1835) ata María Lado (1979)”.
Nun limiar que foxe de cal- Enrique Labarta Pose, Gonzalo
quera afirmación valorativa, os López Abente, Antón Zapata
autores explican a flexibilidade García ou Xervasio Paz Lestón
dos criterios no referido ao vín- (que xa foran obxecto de estudo
culo que os poetas escolmados de Xosé Manuel Varela e Miro
teñen coa comarca e que, acerta- Villar). Á beira deles figuran audamente, non se restrinxen ao tores escasamente coñecidos
nacemento, o que lles permite para o público non especializaincluír nomes como Marilar do, como Evaristo Martelo PauAleixandre, Francisco Souto ou mán (Señor das Torres de ViSerxio Iglesias. Igualmente com- mianzo), Victorino Abente Lago,
prensíbel semella tamén, nunha Manuel Caamaño Devesa ou o
antoloxía destas características, o efémero Teodoro Morgade, que
criterio de reunir só autores cun sorprende pola orixinalidade da

’’

súa poética. A recuperación dalgún destes nomes, esquecidos
nos estudos literarios galegos, é
un dos aspectos máis interesantes dunha antoloxía que, no seu
decorrer temporal, chega até
2006, coa poeta
María Lado. No
referido a estes
últimos anos, a
escolma testemuña a capacidade aglutinadora que no seu
momento tivo o Batallón.
Son varias as lecturas que se
poden facer da antoloxía De
Pondal ao Batallón Literario. A
súa disposición cronolóxica
permite lela como unha pequena historia da literatura na que é
posíbel percibir unha evolución
non só no plano estético senón
tamén no temático. As pegadas
pondalianas nalgúns textos ou
algúns topoi da poesía decimonónica non lle han pasar desapercibidos ao lector. A escolma
permite ademais reparar na pegada que a Costa da Morte deixou nos seus poetas e que se
manifesta nas descricións, evocacións e homenaxes inzadas as
máis das veces de topónimos,
xentilicios e elementos léxicos
propios, utilizados como signos
de identidade.
Os coordinadores da antoloxía convídannos polo tanto a un
percorrido pola poesía da comarca e ofrécennos unha guía
completa e manexábel que,
alén de nos descubrir traxectorias e voces descoñecidas, nos
permite asistir ao proceso de
construción da Costa da Morte
como territorio poético.
María Xesús Nogueira
Un intre da representación d’Os idiotas.

TEATRO.

Fondura
e beleza
Idiotas
Adaptación de O idiota
de Fiódor Dostoievski.
Director: Eimuntas Nekrosius.
Compañía: Meno Fortas.
Elenco: Daumantas Ciunis, Salvijus Trepulis, Elzbieta Latenaite, Diana Gancevskaite, Margarita Ziemelyte, Vidas Petkevicius, Migle Polikeviciute, Vaidas Vilius, Vytautas Rumsas, Ausra Pukelyte, Vytautas
Rumsas Jr., Neringa Bulotaite, Tauras Cizas.
Lugar: Teatro Nacional São João, Porto.

Arthur Miller visitou a Eimuntas
Nekrosius a principios da década dos oitenta. Despois de asistir
a unha representación dirixida
por el, declarou que Nekrosius
era un xenio e que aquela función era unha das mellores que
vira en toda a súa vida. Pero, engadía, era unha mágoa que o lituano traballase nun pequeno
país e nunha lingua con apenas
catro millóns de falantes “porque iso lle impediría ter a acollida que merecía”. Hoxe sabemos
que Miller errou nesta última
apreciación: dende aquela, a estatura mundial de Nekrosius
non fixo máis que medrar, a súa
reputación como un dos mellores directores de Europa está absolutamente asentada e a presencia de Meno Fortas, a súa
compañía, é requirida no circuíto dos festivais internacionais
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A Semana de Cine de Lugo rende homenaxe a Eduardo Fajardo.Preto
de medio cento de películas artellan o programa da XXXI Semana Internacional de Cine de Autor de Lugo, que lle rende homenaxe a Eduardo Fajardo [na foto], un dos rostros coñecidos do “spaghetti western” feito en España na segunda metade do século pasado. A cita desenvolverase do 20 ao
26 de setembro e repasará a traxectoria deste actor a través dalgúns dos
seus filmes máis destacados. Na sección oficial competirán as películas A teta asustada, de Claudia Llosa; Estómago, de Marcos Jorge; A clase, de Laurent Cantet; O cabalo de dúas pernas; de Samira Makhmalbaf; Séraphine, de
Martin Provost; e A boa vida, de Andrés Wood.

–especialmente dende a triloxía da, pero conta coa vantaxe de
shakesperiana dos anos noven- amosarnos a poliédrica riqueza
ta– como unha garantía de éxito. do texto de Dostoievski. Ás reviIdiotas, a adaptación de Dos- radas relacións entre o ben e o
toievski que se puido ver no São mal, entre o belo e o bo, entre a
João do Porto a pasada fin de se- compaixón e a razón… quedan
mana, é unha obra de longo expostas na vida do protagonisalento –case seis horas de repre- ta. O príncipe Mishkin, último
sentación– na que Nekrosius representante da súa estirpe, é a
personificación da bonpon en funcionamento
dade, da tolerancia, do
toda unha serie de realtruísmo. A súa inxecursos que van envolvendo o espectador de Ariquezadas nuidade logra desvelar
xeito lento pero infalí- situacións que todas as hipocrisías sociais que rodean o resto
bel, afondando pouco e se suceden
dos personaxes, revélapouco nas claves do tex- revela a
to, explorando con mo- complexidade lles a corrupción moral
na que viven e conserosidade o carácter dos da busca
gue avergoñalos, aínda
personaxes e a substan- moral
que só uns poucos saicia dramática da histodos seres
ban apreciar a súa noria que se nos conta.
humanos”
breza e para a maioría
Partindo dunha
non sexa máis ca un
consciente renuncia ao
idiota. Pero Mishkin tanaturalismo, o director
mén é alguén incapaz
propón unha relectura
de O idiota que traballa en varios de construír unha visión do
planos a un tempo, para inter- mundo propia e coherente, de
narse nas sinuosidades e sutile- tomar decisións, de facer escozas dunha trama que, por mor llas: daquela, a súa pretensión de
deste proceso de reconstrución, alcanzar o ben para todos remaqueda elocuentemente espida ta por crear contradicións que
ante os nosos ollos. Todos os ele- obteñen xustamente o contramentos teñen unha grande im- rio. A súa benevolencia vólvese
portancia neste método: o con- contra si e contra os outros.
tinuado e incisivo fondo musical
Mais esta duplicidade estén–ás veces só unhas poucas notas dese ao resto dos personaxes
reiteradas de xeito obsesivo– –non en van o espectáculo titúque serve de contrapunto ás ac- lase Idiotas, en plural– de tal forcións e que lles confiren un as- ma que o que se subliña en topecto ritual; a rara beleza plásti- dos eles é a discordancia entre a
ca das imaxes, obtidas a partir experiencia do adulto e o comdunha iluminación austera e portamento inmaturo propio
dunha sobriedade de recursos da infancia. Poñendo o énfase,
escenográficos moi próxima ao con perspicacia, neste aspecto
teatro de Kantor; o movemento do conflito, Nekrosius explica a
escénico dos actores, inzado de firme complicidade que une a
xestos repetitivos que –xa sim- Mishkin con Rogojin, o seu
bólicos, xa absurdos– crean un- oposto en todos os sentidos: “é
ha rítmica coreografía que se difícil distinguir a túa furia do teu
transforma en imaxe da evolu- amor” maniféstalle o príncipe.
ción dos personaxes e os dota Ou visualiza con brillantez a
dunha enorme presencia escé- atracción, tan ambigua no afecnica; a singular cadencia con tivo coma no erótico, que desque se recitan os textos, que aba- cansa baixo a contenda amorola entre a friaxe máis inexpresiva sa que manteñen Nastasia Filipe a calor pasional máis ardoro- povna –a muller fatal mais xenesa… O resultado é un espectá- rosa– e Aglaja Epancin –a donculo que, partindo da análise in- cela anxelical.
A nosa existencia –dinos
telectual e distanciada do relato,
acaba por seducir o espectador Dostoievski por boca de Nekrosius– transcorre entre puerís ilutamén emocionalmente.
A renuncia á psicoloxía de sións e frustrantes humillacións.
Nekrosius é unha aposta arrisca- E a riqueza das situacións que

’’

protexido por unha asemblea de
vellos da sinagoga, que o consideran como un Moisés. Son brasileiros, son distintos, manteñen
as tradicións xudeas nun contexto especial, berran os goles de
Pelé e Rivelino coa mesma paixón que os pretos e os mulatos.
Pero, en paralelo vívese o drama
da ditadura.
É unha vella historia, repetida en moitos países, esa do fútbol-paixón fronte ao goberno
represor; esa vella dualidade
que contemplamos na inxenuidade dun neno, ao que lle falta o
Fotograma de O en que meus pais saíron de vacacións.
CHRISTOPHEL
cromo de Everaldo para comcontemplamos no escenario do se me presenta esta historia pletar a colección, mentres
amósanos o fracaso dos nosos brasileira, entro con cautela. Es- agarda que seus pais regresen
anhelos e revélanos a complexi- ta é unha desas películas de festi- desas longas “vacacións” como
dade da busca moral dos seres vais, das que non pasarán polas lle prometeran, para ver xogar
humanos, a torturada procura salas comerciais de grande área, xuntos a Pelé e Tostão, o máis
dunha redención que tratamos senón nos superviventes cines grande dilema social que comentan en todas partes.
de atopar fronte as acometidas de venda ao por menor.
A obra vén asinada por un
Neste conto podemos ver oudun destino sempre incerto e
escaso en verdades definitivas. descoñecido de nome especial: tras realidades distintas dos cliNeste fermosísimo espectáculo, Cao Hamburguer, que vén ser chés da globalización, que xa
a dor provocada por esa paixón algo así como “can hamburgue- contamina calquera maneira de
nunca extinguida logra combi- sa”, un despropósito. E sabemos facer e ver cine en calquera parte,
nar fondura e beleza: case unha de antemán por onde van ir os sexa americano ou español. Na
tiros: da historia recente do Bra- versión dobrada pérdense basexacta definición da arte.
sil, anos 70, cando a ditadura do tantes conceptos, ademais da
Manuel Xestoso
xeneral Garrastazu Medici, non lingua brasileira, trasladada a un
tan cruel como as dos seus veci- castelán televisivo; igual que se
CINEMA.
ños, pero bastante como para perden matices, uns agachados
mandar a todo o mundo cultu- no tempo pasado (39 anos xa
ral, político e ideolóxico a dar son anos para ver que o mundo
unha volta polos exilios do mudou) e matizados cunha
mundo, ademais de causar du- banda sonora na que mesturan
cias de mortos, sempre
músicas incidentais (na
agachados por esoutra
páxina oficial pódese
imaxe que sempre aquí Anarración
escoitar enteira) con peO ano en que meus pais
tivemos dese Brasil carzas folclóricas. Se houmóstranos
saíron de vacacións
navaleiro, sambista e
bese que poñer algunha
un deses
Director: Cao Hamburguer.
de garotas de Ipanema.
chata, podería ser o niGuión: Cao Hamburguer e Claudio GalA narración móstra- outros brasiles vel narrativo, ben achenos un deses outros que descoñe- gado ao de series de teperin.
Música: Beto Vilares.
brasiles que descoñe- cemos”
levisión como o CuénElenco: Michel Joelsas, Germano Haiut,
cemos, e que non é distame español, co que
tinto de tantos outros
garda máis de un paraDaniela Piepszyk, Simone Spoladore,
mundos; ese Brasil forlelismo. De todas maCaio Blat e Eduardo Moreira.
mado por emigrantes, amarra- neiras este tipo de películas son
dos aos seus costumes e tradi- necesarias para encher ese baleicións, mentres o país se prepara ro histórico de nenos que miraManteño unha prevención dis- para vivir o mundial de fútbol de ron como seus pais marcharon
creta cando se me anuncia unha México. Nese contexto é onde o de vacacións ao mesmo sitio que
película de neno-con-vello, que director e guionista explica un o pai de Kusturica marchara en
eu defino como a “síndrome conto no que unha parella deixa viaxe de negocios.
Tornatore”, polo feito de ser o seu fillo co avó para fuxir da rePROPOSTA: Haberá por alguaquel director que elevou ese presión, pero o avó morreu e o res o DVD da final daquel Munmedio xénero cinematográfico rapaz pasa ao coidado do vello dial entre Brasil e Italia, no que a
aos máis altos cumios co seu veciño do lado, no barrio xudeu Taça do Mundo foi “Nosa”? 
“Cinema Paradiso”. Por iso, can- do Bom Retiro de São Paulo,
J.A. Xesteira

Pra frente,
Brasil!
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ECOS LUSÓFONOS

O TEATRO EN PORTUGAL:
ANTÓNIO
RIBEIRO CHIADO
Xosé Lois García

T

raemos a esta columna lusófona un dos dramaturgos
do teatro clásico portugués do século XVI, mais coñecido ca divulgado. Trátase de António Ribeiro Chiado
(Évora, 1520-Lisboa, 1591). Contemporáneo de Camões.
De familia pobre alentexana. Foi novizo franciscano en
Évora. Máis tarde pasou a vivir no Bairro Alto lisboeta, na
pendente do Chiado –rúa por onde chiaban os carros e carretas. A finais do XIX, esta rúa trocou de nome por Rúa de
Almeida Garrett. O de Chiado veulle pola rúa onde vivía.
Foi un poeta particularmente popular, polas súas críticas xocosas e a súa agudeza satírica que soubo conservar e
matizar no seu teatro, no que os diversos persoeiros creados respiran un ambiente popular nesa harmonía tan particular onde as clases iletradas lían e ansiaban polas representacións do teatro de Ribeiro Chiado. O teatro de Gil Vicente estaba dirixido aos cortesáns e á nobreza. Mais o
Chiado foi un dramaturgo moi virado cara ás clases populares, das que el deixou verdadeiras crónicas dramáticas.
Un teatro amañado
con persoeiros da
rúa. Xente marxinal
foron o prototipo
con que o Chiado
codificou aqueles
seres que respiran
costumismo
da
época. Tamén exerceu a crítica cara a
ambientes cosmopolitas. No Auto das
Regateiras amosa
aqueles ambientes
da Lisboa quiñentista, coa presenza de
africanos, galegos e
doutras estirpes de
servidume das que o Chiado recolleu inmensos exemplos
vivenciais.
No Auto da Natural Invenção representa o seu primeiro
cadro teatral; a súa primacía e o talento fluído e atractivo
dun publico aínda fechado no teatro de Gil Vicente. Creou
unha variedade de exemplos dramatúrxicos que forneceron o teatro luso caso do Auto de Gonçalo Chambão, Práctica dos Compadres e Prácticas D’oito Feguras.
António Ribeiro Chiado, por ser célibe e usar o hábito
clerical, converteuse nun ser especialmente atractivo para
as clases populares e excluínte para os cortesáns. Foi unha
figura peculiar, famosa e idealizada no seu tempo como o
foi Manuel Maria Barbosa du Bocage no século XVIII. Aínda existen moitos dicires e moitas piadas sobre o Chiado.
Sabemos que de vello cargaba con el un galego, mozo de
fretes e aguadeiro, de apelido Varela.
No Bairro do Chiado, rúa Garrett, diante do Café Brasileira, atopamos a estatua de Pessoa, de seguido a de Ribeiro
Chiado e mais adiante a de Camões. Tres talentos da literatura portuguesa para ollar sen receos. Cleonice Berardinelli
fai mención a esa estatua: “...mão direita erguida en gesto
persuasivo, tendo no rosto simpático un sorriso de lábios
entreabertos de onde parecem sair os versos que quase lhe
ouvimos”. Esta estatua esculpida por Costa Mota e erixida
en 1925, fica o Chiado a facer teatro e memoria.G

Libros, teatro e música nas homenaxes a Manuel María. Setembro é tempo de homenaxe ao
poeta da Terra Chá, e xunto aos actos na Coruña e Outeiro de Rei, o pasado día 11 foi presentado en
Vilalba o libro que recolle o facsimilar de diversas colaboracións de Manuel María, un escritor asiduo
nas páxinas dos xornais e toda caste de publicacións, sempre na liña de popularizar a obra literaria.
Editado polo Instituto de Estudos Chairegos, o seu presidente Manuel Castro Santamariña explicou
o sentido desta publicación, “son artigos publicados n’A Nosa Terra, de temática chairega, que sacamos nunha edición facsimilar”. No acto produciuse a actuación da banda municipal de Vilalbae estiveron presentes Saleta Goi, viúva de Manuel María, Manolo Roca, que levou boa parte do traballo de
compilación, e o xornalista Afonso Eiré que falou de como moitos escritores galegos fixeron grandes
aportacións á literatura desde o xornalismo como vehículo.G

Morre Xosé Manuel Pita Andrade,
ex director do Museo do Prado
X.C.

Discípulo de Sánchez Cantón e
recoñecido como persoa clave
na revitalización do Museo do
Prado, o pasado 7 de setembro
morreu en Granada, onde residía o coruñes Xosé Manuel Pita
Andrade (1922-2009).
Durante o seu mandato na
principal pinacoteca española
abríronse 10 novas salas ao público e iniciáronse as obras para 15 máis, así como de novas
instalacións para o taller de
restauración, depósito de cadros e de embalaxe.
Pita Andrade foi o fundador
do Boletín do Museo do Prado
e en 1980 deu comezo, coa arte
europea na corte de España
durante o século XVIII, a unha
nova política de asiduas mostras temporais, froito xeralmente de acordos de intercambio con outros museos.
Foi tamén grande protector
e impulsor de diferentes persoalidades galegas ligadas á arte,
como Bonet Correa. Catedrático de universidade en Oviedo
en 1960, Pita Andrade, que viña
desempeñando un labor de investigación e docencia desde
1945, ocupou posteriormente
as cátedras das universidades
de Granada e da Complutense

de Madrid onde, tras ser nomeado emérito, xubilouse en 1990,
continuando con esa mesma
condición honorífica na Universidade de Granada ata o
2003, cando cumpría 80 anos.
A súa etapa na dirección do
Museo produciuse entre 1978
e 1981. Segundo o crítico Francisco Calvo Serraller “época difícil onde as haxa. Quizá fose o
cargo de máis renome, logo realzado polo seu posterior nomeamento como director honorario desta mesma institución, pero Pita asumiu outras
responsabilidades de importancia, aínda que quizá de menos proxección, como a de ser
conservador das coleccións da
Casa de Alba e conservador xefe do Museo Thyssen-Bornemiza, o que acredita a amplitude e complexidade do seu hori-

zonte intelectual e da súa capacidade de xestión”. A súa saída
da dirección do museo tivo, en
parte, relación coas discrepancias que mantivo co Ministerio
de Cultura pola xestión do regreso e ubicación do Gernika
de Picasso, pero tamén porque
era un firme partidario da gratuidade do acceso, convencido
de que a rendibilidade social
era maior que a económica. Da
firmeza dos seus criterios dá
conta tamén que dimitiu como
Delegado de Belas Artes en
Granada en desacordo por determinadas decisións urbanísticas que afectaban ao patrimonio (construccións de apartamentos ao pé da muralla).
Aínda non hai moito tempo
que opinaba sobre a máis recente ampliación do Museo
que dirixiu Moneo, “ilusióname
que, nese novo engadido, en
torno ao conflitivo ámbito (que
para min non o é) do Claustro
dos Jerónimos, haxa salas onde
os fondos almacenados do museo poidan contemplarse en
conxunto. Será unha gran solución ter o edificio de Villanueva
para as obras máis selectas e os
almacéns visitábeis para os que
queiran, así como as exposicións temporais”.G
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Unha das mostras sobre a Bauhaus e [á dereita] pormenor do interior da casa de Klee.

Bauhaus, deseño e construción
da nova sociedade
A vinte anos da caída do muro,
as celebracións berlinesas veñen adobadas
con varias exposicións como reclamo turístico

Arantxa Estévez / Berlín

Tres millóns de visitantes
achéganse á capital alemá en
2009; boa parte deles para
comprobar que queda do pasado recente. Centos de persoas percorren diariamente a exposición de ton épico en Alexander Platz sobre a revolución
pacífica e entretéñense, a poucos metros, co anecdotario comunista no museo da DDR.
No medio desta romaxe, en
Alemaña aínda teñen tempo
para reivindicar a Bauhaus no
90 aniversario.
Nos tres escenarios que
acolleron o proxecto Bauhaus
desde o nacemento en 1919
até a súa defunción en 1933
(Weimar, Dessau, Berlín) desenvólvese un amplo programa de exposicións, conferencias e obradoiros. A partir de
novembro será o MoMa de
Nova York o que acolla unha
nova mostra adicada á que
considera a escola de vangarda
de maior influencia en todo o
século vinte. O MoMa conta no
seu historial coa primeira exposición adicada á Bauhaus en
1938 cando os artífices do proxecto, exiliados do nazismo,
espallaban o seu estilo singular
polos Estados Unidos. Ludwig
Mies van der Rohe, director na

última etapa, entre 1930 e
1933, acadou ao outro lado do
Atlántico a celebridade.

A ESCOLA DE GROPIUS. Pero esta
historia comeza en Weimar en
1919 da man doutro arquitecturo, Walter Gropius, que pon
en marcha un anovador plano
pedagóxico. A escola, baseada
na relevancia do oficio, nace
co obxectivo de resolver mediante o deseño as necesidades da nova sociedade. Primeiro en Weimar (1919-1925)
onde para espallar esas ideas
fixeron un uso dos medios impresos e do deseño gráfico como non se coñecia até o momento con mailings masivos
de postais e a instalación de
grandes paneis en puntos estratéxicos; en Dessau (19251932), localidade na que se
proxectou e construíu a Escola
Bauhaus, as Casas dos Mestres
e a colonia Törten, e, como
epílogo, en Berlin (1932-1933).
A experimentación dos primeiros anos dá paso a unha liña estable de traballo en deseño de mobiliario con novos
materiais, exemplificada nas
cadeiras de tubos de aceiro de
Marcel Breuer. “Necesidades,
non luxos”, dicía Hanus Meyer, director da Bauhaus entre

Sentada na cadeira, de Marcel Breuer (1926) nunha foto de Erich Consemüller.

1928 e 1930. En 2009 resgátanse deseños e prototipos daqueles que estudaron na escola; algúns deles acadarían despois
prestixio no mundo do deseño.
É o caso de Marianne Brandt e
as súas lámparas de vidro e
aceiro dos anos vinte, hoxe fotocopiadas a centos como deseño nórdico. Con ela, Gunta
Stölz, a única muller con categoría de mestra na escola e encargada de deseño e produción textil, ou Lucia Moholy,
fotógrafa, forman parte do grupo feminino na Bauhaus.
Resulta saudábel tras visitar

? UERE SABER MÁIS?

Exposicións: Modell Bauhaus (Martin Gropius Bau, Berlín), Schön Anzusehen (Arquivo Bauhaus, Berlín) e
Bauhaus in aktion (Escola Bauhaus,
Dessau). Até o 4 de outubro.

a saturada mostra ModellBauhaus, con máis de 1.000
obxectos, percorrer os cento
vinte quilómetros de Berlín a
Dessau e admirar a vixencia do
edificio da Escola –realizado
entre 1925 e 1926 con ferro, formigón armado e vidro, Patrimonio da Humanidade desde
1996– ou as vivendas dos mestres nas que residían Gropius,
Vasili Kandinsky, Oskar Schlemmer, Paul Klee ou László
Moholy-Nagy. Alí chegaron en
1925 coa intención de desenvolver todo un plano de de deseño industrial e construción
pública coa complicidade do
concello. Actualmente a escola
imparte postgraos de urbanismo a estudantes de toda Europa e retoma os obxectivos primeiros coa implicación no desenvolvemento sostible do estado de Saxonia-Anhalt.G

eño diante unha fotografía de 1948. Madrid, colexio de orfos Nuestra Señora de
las Mercedes. Dúas ducias de
nenas e nenos sosteñen nas
mans os agasallos de Reis que
acaban de recibir: elas bonecas, pelotas eles. Un home ten
no colo a máis pequena do
grupo. É alto e enxoito. O quepis militar proxéctalle unha
sombra até debaixo dos ollos,
por iso non se percibe se leva o
parche habitual ou o ollo de vidro que mercara en Alemaña
anos atrás. Malia a maxia do
momento, os nenos están serios. Asustaríaos a deformidade do home? Diríalles o Rei
Mago que el era o noivo da
morte? Intuirían, tras os xestos
amábeis, a súa crueldade? Botaríalles unha arenga, como
adoitaba facer, a tempo e destempo, cuspindo escumallos e
odio contra os que consideraba inimigos de España? Atreveríase a repetirlles aquilo de
“¡muera la inteligencia!”?
Na triloxía autobiográfica ‘A
forxa dun rebelde’, de Arturo
Barea, queda retratada a brutalidade do fundador da Lexión na guerra de África.
“Cuando abandonaba un
pueblo –conta Barea– no quedaba más que incendios y los
cadáveres de hombres, mujeres y niños”. O mesmo que fixeron as milicias que inspirou
na guerra do 36, no avance cara a Madrid: orxías de sangue,
saqueos e violacións de mulleres. Del aprendeu Franco, nos
días de Marrocos, a táctica da
intimidación e o terror.
Seica van retirar a súa estatua da Coruña. Hai quen protesta. Coñecerá a verdadeira
personalidade de Millán Astray, o depravado que agasallou a duquesa da Victoria cunha cesta de rosas entre as que
ían dúas cabezas de mouros?G

’’

Nonsepercibeseleva
o parche habitual
ou o ollo de vidro”
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A EDUCACIÓN NO CAMPO

Un busto dun crego, no centro, preside a casa-escola de Pígara (Guitiriz), .

A. CENDÁN

Recanto do Museo Pedagóxico de Galicia (Santiago).

Auxe e devalo das casa-escola
‘Os rapaces eran a ledicia da
parroquia’. Así din as xentes entradas
en anos, mentres observan a vella casa
escola que segue a formar parte da súa
paisaxe. Este ano desaparecerán
algunhas das últimas escolas do rural
Antonio Cendán

A

austeridade do novo
goberno galego e, se
cadra, tamén a pouca importancia que
lle concede ao rural, traerá
consigo o peche dalgunhas das
vellas escolas que aínda quedaban no campo. Toca entón
lembrar aqueles centros nos
que, hai algunhas décadas, se
formaron moitos dos cidadáns
urbanos de hoxe.
Cun estilo de vivendas rurais da década dos cincuenta,
as casas-escola foron o pri-

meiro impulso educativo por
parte do Réxime franquista
que, durante décadas, provocara un grave retroceso respecto das moitas iniciativas
que tivera a República. A presenza destas construcións, algunhas delas herdadas da
obra da emigración, alterou a
vida das aldeas que carecían
dun centro escolar. Construídas ao amparo do desarrollismo dos sesenta, as casas-escola, así coñecidas pola xente
das aldeas, supuxeron unha
pequena “revolución” no rural galego.

ENSINO REGRADO. Por vez primeira, a finais dos anos cincuenta
e comezos dos sesenta, os máis
novos das zonas máis deprimidas gozaban dunha ensinanza
regrada, aínda que con escasos
medios. Os novos edificios
eran doadamente recoñecíbeis, a estrutura era practicamente idéntica duns a outros.
Ademais, gardaban certa semellanza cos habaneiros, pois,
aínda que o capital con que se
construían non procedía de
alén do mar, era o resultado da
mellora económica rexistrada
na época, aínda que, para
construílos, houbese que vender un becerro, que daquela
podía custar unhas 2.000 pesetas. Os veciños tamén poñían
os terreos de balde así coma
moitas horas de traballo na
edificación.
As vellas casas-escola, con
pouco máis de medio século de
existencia, están presididas na
entrada por un pequeno soportal, que arremeda o dunha
vivenda de planta baixa. A par-

’’

Construídasaoamparo
do desarrollismo
dos sesenta, as casas-escola,
así coñecidas pola xente
das aldeas, supuxeron
unha pequena revolución”

’’

Unúnicodocenteatendía
a máis de medio cento
de alumnos de entre seis
e catorce anos”

te superior quedaba reservada
para a residencia do mestre,
aínda que un gran número deles renunciase a este privilexio.
Mentres, na inferior era onde
un único docente atendía a
máis de medio cento de alumnos, nunha época na que a Ga-

licia rural estaba a acadar unha
das maiores taxas de poboación. No seu decorado non faltaban aqueles vellos mapas nos
que se podía observar a subdivisión territorial do Estado en
rexións. Son moitos os que aínda lembran as provincias de
Castela A Vella, Andalucía ou
Aragón. Mentres, o río Miño
nacía por decreto en Fonmiñá,
por orde do Ministerio de Información de Turismo, do que era
titular Fraga Iribarne. Antes de
chegar a esta fonte era o río
Meira. O Pedregal de Irimia
non existía, se cadra porque
aínda non se producira a glaciación que o fixera xurdir.
O libro oficial para os máis
pequenos era denominado
Parvulito. Tratábase dunha
publicación católica, patriótica, que loaba a quen era Xefe
do Estado, encargado de presidir a enorme sala escolar, así
como os feitos que o levaran ao
poder. Mentres todo isto ocorre no interior daquel novo edificio, un corentón pasa >>>
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A casa-escola de Torre (Vilalba).

A. CENDÁN

Salas de internet para
as crianzas que quedan

e Galicia (Santiago).

PACO VILABARROS

DO ESPLENDOR AO OCASO. Aínda

Casa-escola de Frouseira, Sancobade (Vilalba).

>>> polo camiño que atravesa
a antiga aldea cun carro do país cargado de estrume. Este home, que non quixo marchar a
Suíza, é un dos beneficiados do
novo centro. Alí, os seus cativos aprenderán a ler, escribir e
as catro regras. Seranlle moi
útiles para que non malvenda
un becerro ou os porcos do país, ou para que o cacique non
se quede con el. O que se cadra
non conta ese home é que o
seu fillo se converta, na segunda metade dos anos setenta,
nun universitario que, mesmo

A. CENDÁN

talvez, se poña a defender o galego dos seus pais e avós, mala
que non é a lingua na que lle
aprende o mestre. Para ese home, que viste cunhas roupas
de liño e botas de cana mentres lía un pito e mira ao norte
para saber de que lado vén o
aire, a Universidade non existe.
Tampouco imaxina que a súa
lingua sexa digna de persoas
“aprendidas”. Con que os máis
pequenos vaian á escola,
aprendan algo e non pasen a
fame que noutrora sufriu nas
súas carnes, abonda.

que apareceron na década dos
cincuenta, as casas-escola acadarían o esplendor na primeira
metade dos anos sesenta grazas ao famoso baby boom desta década, a un pequeno pulo
de certos oficios, como o de
mecánico, así como grazas á
emerxencia de centos de explotacións de leite e de granxas
de polos por boa parte do rural.
Aínda que todos coinciden
en sinalar que aquel método
de aprendizaxe non era o máis
axeitado, tanto porque había
até cincuenta ou sesenta
alumnos por aula como porque todos os cursos se daban
xuntos, desde os seis aos catorce anos, no que tamén están de acordo todos é en que
era moito máis humano. Todos vivían moi directamente a
relación co mestre (tan directamente que ás veces recibían
uns paus coa vara) e non precisaban de ANPAS para comunicarse. Tampouco había conflitividade escolar nin as crianzas sufrían estrés. Malia que
quedaban algúns síntomas do
atraso: non se erradicara de todo a tuberculose nin o raquitismo, e algúns cativos almorzaban aínda con viño. En todo
caso, aqueles rapaces, que
eran a ledicia da parroquia,

Despois de pasar até case 20
anos abandonados, algúns
dos antigos centros escolares
están a ser recuperados, pero
xa case non quedan pícaros
nas aldeas e os seus pais tiveron que deixar de fumar, tras
vender as vacas e poñer diante da casa, como ornamento,
o vello carro, incansábel
compañeiro de fatigas, mentres goza dunha pensión do
Seguro especial agrario.
Os antigos centros educativos son, na maioría dos casos, sedes de organismos culturais creados para aproveitar
o edificio e evitar que se derrube ou sexa devorado polas
silveiras. Noutras partes, os
concellos instalaron obradoiros para rapaces que xa remataron o bacharelato. Conto-

medraron e fóronse para A
Coruña, Vigo, Barcelona ou
Xenebra. A súa marcha supuxo a negación do relevo xeracional. Un fenómeno que tamén tiña que ver con que naquel ensino unificado para todo o Estado non se aprendía
nada do entorno, nin de agricultura, nin de modernización
gandeira, nin sequera as cuestións máis básicas.
Moi pronto, nos primeiros
anos da década dos setenta, os
rapaces que quedaban nas aldeas foron trasladados ás
“concentracións escolares”,
onde xa non compartían pupitre co amigo que aínda xogaba
con el debaixo do castiñeiro,
porque a orde alfabética non

do, a utilidade máis paradoxal
é a súa reconversión en telecentros, onde os escasos pequenos que aínda quedan
poden gozar da internet.
Até a vella casa escola entrou na globalización, mentres o home do carro lembra
os anos nos que compartía os
oficios de labrego e canteiro.
A estrutura do centro non
cambiou, a súa finalidade si,
e de xeito radical, algo que,
pouco a pouco, vai asumindo quen, á luz do candil, lía as
cartas que viñan de Bos Aires
e a Habana. Agora, a calquera
momento do día se lle acende unha luz vermella con calquera son dos chamados polifónicos nos que o neto lle
pregunta, se cadra en castelán, se tomou a medicación.G

llo permitía. Para el é unha inxustiza, para o mundo en que
lle tocara desenvolverse significa a universalización do sistema académico, expresión que
nunca acabará de comprender. A aquel neno roubáronlle
parte da infancia. Agora ten
que erguerse moi cedo: desde
os seis anos pasa demasiado
tempo no autobús, xa está
pouco cos pais e non pode xogar á billarda diante da súa antiga casa-escola. A súa vida comeza un proceso no que contará con máis medios, pero
con escasa coherencia co seu
mundo anterior. A modernización é boa, pero ben de fóra, as
antigas leiras ricaces comezan
a ser comidas polos toxos.G
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Pedreiro cincento [á esquerda], visitante
estival que cría en espazos rochosos
abertos; e o pica dos prados, visitante
invernal procedente do norte de Europa.
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COMARCAS DE GALIZA

A Mariña Occidental

’’

Nadécadade1960,afábrica
de Sargadelos renaceu
dentro do proxecto
Laboratorio de Formas,
ideado por un grupo
de intelectuais galegos
residentes en América”

’’

Acomarcafoirefuxio,
no século XIV,
dos cabaleiros da Orde
dos Templarios, que na súa
fuxida de de Francia,
instaláronse
na Illa Coelleira”

’’

As puntas Fuciño do Porco e do Embarcadoiro e a illa da Coelleira.

Viveiroestabarodeado
por unha muralla da que só
se conservan tres das súas
portas primitivas”

Os autores de Mariña Occidental propoñen
un percorrido pola costa irregular da comarca,
que descende dos abruptos cantís ás praias
tranquilas de area, polos altos da Serra do
Xistral, as ribeiras do Landro e por soutos
emblemáticos como o da Retorta de Chavín
M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

A

nova entrega da colección Comarcas de
Galiza (Edicións A
Nosa Terra) detense
na Mariña Occidental, demarcación integrada polos concellos de Cervo, Ourol, O Vicedo,
Viveiro e Xove, que forma parte
da Mariña de Lugo. Abrangue
unha superficie de 426,4 km2, limitada polo río Sor, que fai linde
coa provincia da Coruña e a Serra dos Cabaleiros, e na actualidade conta cunha poboación
de 27.520 habitantes.
O seu poboamento remóntase á antigo pero, dende a Idade Media, o desenvolvemento
da comarca foi parello á historia de Viveiro, caracterizada
pola intensa actividade portuaria e comercial.
Un bo xeito de coñecer as
praias da comarca é realizar a
ruta do litoral, ideada para facer
en bicicleta. O percorrido comeza na ría do Barqueiro (Viveiro),
un espazo natural de grande interese paisaxístico, e discorre
pola beira do mar até a enseada
de San Cibrao (Cervo). Neste lu-

gar tópase o Museo do Mar, que
recolle artes de pesca, aparellos,
instrumental de navegación, fotografías, restos óseos de baleas
capturadas en San Cibrao, documentación e cartografía así
como unha colección de maquetas de buques.

CERVO. A comarca da Mariña
Occidental ten gran tradición
na explotación industrial dos
recursos, pero Cervo conta con
oco de seu na historia empresarial recente do país, da man
tanto da fábrica de Sargadelos
como de Alúmina-Aluminio, a
maior planta deste tipo de Europa. No século XVIII, Antonio
Raimundo Ibáñez, marqués de
Sargadelos, nacido en Santalla
de Oscos, fundou os primeiros
altos fornos privados de España, no lugar de Sargadelos, para o aproveitamento dos recursos naturais da zona, con persoal técnico procedente doutros puntos do Estado, coa intención de rachar cos xeitos de
produción artesanais.
En 1794, a consecuencia da
guerra con Francia e o mal estado no que se topaban boa
parte das fundicións estatais,

’’

NaRetortadeChavín,
con máis de 600 eucaliptos,
érguese o Avó, considerada
unha das árbores máis altas
de Galiza, de 70 m. de alto”

Enseada e praia do Esteiro desde o monte Faro.

O Faro (Viveiro) é unha das moitas pequenas elevacións que destacan na liña de costa.

ofréceselle a Sargadelos un
contrato para prover de material bélico ao exército español.
Con todo, a partir de 1806, o
enclave foi dando paso á elaboración da afamada louza e
cerámica de Sargadelos, de recoñecemento internacional,
aproveitando a oportunidade
de mercado que supuxo o cesamento das importacións de

louzas Bristol inglesas. As intencións do ilustrado de ampliar o proxecto ao sector téxtil
e do vidro truncáronse poucos
anos despois coa súa morte
violenta, en circunstancias
non ben coñecidas.
Despois dun século de
inactividade, na década de
1960 a fábrica renaceu dentro
dun proxecto, o Laboratorio

de Formas, ideado por un grupo de intelectuais galegos residentes en América interesados na recuperación económica e cultural de Galiza. Na
actualidade, as visitas ás instalacións poden realizarse durante a xornada laboral.
Cervo ten, ademais, moitos
enclaves de interese paisaxístico, pero entre todos eles poderían destacarse os Farallóns, pola
cantidade de lendas que se crearon ao seu redor. Trátase das
illas Baixa, Sombriza e Pé. Unha
das tradicións orais di que a Maruxaina, unha serea, atrae ás
xentes do mar cos seus cantos e
berros para que naufraguen nos
Farallóns. Outras, desposúena
dese carácter malvado e contan
que berra para avisar os mariñeiros dun posíbel naufraxio.
En San Cibrao celébrase unha
festa para conmemorar o día en
que os homes prenderon e
queimaron a Maruxaina. >>>
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Os esfagnos son básicos
na formación da turba.

>>> OUROL. Ptolomeo xa dicía
nos seus escritos que pola zona
que actualmente ocupa o concello de Ourol estaba o antigo
asentamento de Flavia Lambris, de orixe castrexa profundamente romanizado. Naqueles tempos explotábanse na
contorna algunhas minas de
ferro. Do paso dos romanos
achouse unha ara na parroquia de Xerdiz, hoxe albergada
no Museo Provincial de Lugo.
Na actualidade, as terras de
Ourol forman parte da Reserva
da Biosfera Terras do Miño e
parte delas están protexidas
nos LICs Río Landro e Serra do
Xistral. Entre os numerosos
depósitos arqueolóxicos cos
que conta cabe destacar castros e mámoas, e merecen tamén atención as ferrarías,
muíños, igrexas, cruceiros e
casas de indianos que se espallan por todo o concello.
Por Ourol discorre, tamén,
unha antiga ruta xacobea, que
entraba no termo municipal
pola Ferrería, que lle debe o nome á vella construción que alí
existía e que chegou a ser das
máis importantes da zona.

O VICEDO. A comarca foi refuxio
no século XIV dos cabaleiros
da Orde dos Templarios, que
na súa fuxida de Francia se instalaron no mosteiro de San Miguel, na Illa Coelleira, pertencente hoxe ao Vicedo. Di a tradición que o señor de Viveiro
ordenou decapitar a todos os
templarios da illa. Tan só un
conseguiu fuxir, refuxiándose
nunha casa de Vicedo, coñecida como a Casa do Paisano.
Ten interesantes espazos
naturais, no curso do río Sor e
na costa, que está protexida no
LIC Costa da Mariña Occidental, e no patrimonio cultural
como as igrexas de Cabanas e
as pontes do Porto e Sor.

VIVEIRO. A pesar de que o abundante número de depósitos arqueolóxicos dan conta de que
esta foi unha terra rica que
atrae dende antigo os pobos
prerromanos e as lexións do
imperio, non foi até a Idade
Media cando toma forma Viveiro tal e como se entende hoxe en día. O desenrolo económico que viviu durante os século XII e XIII prolongouse durante os dous séculos seguintes, deixando boa mostra deste
esplendor en construcións,
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Nos Farallóns, formados polas illas Baixa, Sombriza e Pé, habita a Maruxaina, serea que
segundo uns provoca naufraxios e segundo outros evítaos .

Fraga no Xistral.

Viveiro desde o monte de san Roque.

O avó, na Retorta de Chavín, e a árbore
máis alta de Galiza con 70 m. e das máis
altas de Europa.

edificios e escudos de armas.
O antigo recinto contaba
cunha muralla que o circundaba, concibida para a defensa
contra os ataques exteriores pero tamén contra a peste. Dese
perímetro só se conservan tres
das primitivas portas: a do Valado, que mostra a súa orixe románica, a da Vila, construída en
1217, e a do Castelo da Ponte, tamén chamada de Carlos V. Enfronte desta última porta está a
ponte medieval que atravesa a
ría. Ademais da muralla, aínda
pode verse o Canellón do Muro,
unha das vías públicas máis angostas de Europa ao non superar o metro e que constituía un
dos antigos accesos ao paseo de
rolda da construción defensiva.
O románico deixou destacadas pegadas en Viveiro, entre as
que destacan a igrexa de San
Pedro, a de Santa María e a antiga conventual de San Francisco. Trazas románicas tamén se
poden ver no convento de Valdeflores, en Xunqueira.
Na parroquia de Covas, creouse unha área recreativa sobre un antigo embarcadoiro de
mineral da Silvarosa, unhas
minas de ferro que pecharon.

A Serra do Sabucedo vai en dirección NS por Ourol cunhas paredes de gran verticalidade polo leste.

A praia de san Román mide case 1 km e ten un importante sistema dunar que obstaculiza a saída do río Rendo.

acadaron tamaños espectaculares como é o caso do Avó,
considerada a árbore máis alta
de Galiza. O eucalipto en cuestión mide 70 metros de altura e
ten un diámetro de 2,5 metros
e 10,5 de perímetro. Pode realizarse unha ruta ecuestre polo
interior da Retorta.
A fábrica de cerámica de Sargadelos, en
Cervo, pódese visitar en xornada laboral.

Aínda hoxe se poden contemplar os pozos, canteiras e antigas edificacións para o aproveitamento do mineral destas
terras ferruxinosas. Ao seu redor habilitouse unha ruta que
se achega a enclaves que permiten enxergar interesantes
panorámicas de Viveiro.
Nesta parroquia, concretamente, próxima á praia de Covas e ao redor das súas illas, coñecidas co nome de Illas dos
Castelos, existe tamén outra
lenda cun animal mitolóxico
como protagonista. Dise que

A porta de Carlos V (s. XVI) é a principal
da muralla de Viveiro e está fronte da
ponte Maior ou da Misericordia (s. XV).

no pozo Piago, no medio do
mar, vive unha serpe mariña
xigante que se deixa ver na mañá de San Xoán.
Dentro do patrimonio natural destaca o Souto da Retorta de Chavín. Os case 600 eucaliptos foron plantados a partir
de 1860, como protección contra as avenidas do río. Algúns

XOVE. Situado ao leste da comarca, a costa de Xove transita desde cantís abruptos até pequenas praias e enseadas abrigadas, e do interior de montes con
fragas até ríos e turbeiras. Tamén ten un importante patrimonio etnográfico, entre o que
destacan pequenos portos pesqueiros con restos de factorías
baleeiras como o de Morás.
Recomendábel é a visita da
Fervenza do Pozo da Ferida, na
parroquia de Monte, onde o río
libra un desnivel de máis de 30
metros de altura. As augas forman na caída unha poza circular rodeada de amieiros, salgueiros, carballos e fentos.G
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COMER.

Outono
Gastronómico
en Turismo
Rural

Os premiados co presidente da Xunta, Alberte Núñez Feixóo e o titular de Medio Rural, Samuel Juárez.

CATAR.

Os mellores
viños de Galicia
A XXI edición da Cata dos Viños e a XI Cata de Augardentes de Galicia, os certames
máis importantes destas características que se celebran
en Galiza, veñen de fallarse e
por tanto dar a coñecer os
mellores caldos e espirituosos de Galiza.
A listaxe de viños recoñecidos pode servirnos de pista
para coñecer por onde andan
os tiros da nosa produción vitivinícola, despertar a nosa
curiosidade por probar tan
deliciosos caldos ao longo de
todo o ano ou mesmo recomendalos, no caso de que alguén nos pida consello.
Organizado dende a Consellería do Medio Rural, en
colaboración cos Consellos
Reguladores das cinco Denominacións de Orixe vitivinícolas (Ribeiro, Valdeorras, Rías Baixas, Monterrei e Ribeira
Sacra) e a D.O. das Augardentes e Licores Tradicionais de
Galicia, neste certame participaron 138 adegas con 198
marcas de viño e 21 adegas
con 24 marcas de augardentes que tiveron que ser sometidas a un panel de cata for-

mado por un equipo de expertos galegos e doutras zonas do Estado.
O resultado do proceso,
que empezou o 31 de agosto
coa recollida das mostras, a
primeira cata e a cata final,
culminou o pasado día 11 de
setembro coa entrega dos
premios.
Na XXI Cata dos Viños de
Galicia foron distinguidos co-

mo os mellores caldos do país Aguiuncho Barrica 2007 de
Adegas Aguiuncho da D.O.
Rías Baixas na categoría de
branco e Crego e Monaguillo
das adegas homónimas, da
D.O. Monterrei.
Por denominacións de
orixe na categoría de Ribeiro
o Acio de Ouro foi para Gomariz X, de María Álvarez Serrano; en Valdeorras, Viña

Abad, da Cooperativa Xesús
Nazareno; Bouza do Rei, da
adega homónima, na categoría Rías Baixas; Regina Expresión 2007 de Adegas Regina
Viarum, en Ribeira Sacra; e
Quinta do Buble, de Adegas
Quinta do Buble, na D.O.
Monterrei.
Por colleiteiros o Acio de
Ouro foi para Valderello, de
Xosé L. Gómez Ibáñez, da
D.O. Monterrei na categoría
de branco, e Castro de Lobarzán, da Adega Castro de Lobarzán, da D.O. Ribeiro, na
categoría de tinto.

AUGARDENTES E DESEÑO GRÁFICO.

O representante de Adegas Aguiuncho recolle o premio ao Mellor Viño de Galicia na categoría de brancos.

Paralelamente, o certame
deu a coñecer a mellor augardente de Galicia. Nesta ocasión o Pote de Ouro foi para
Vedra del Ulla, de Augardentes de Galicia; o Pote de Prata,
para Ximonde, tamén de Augardentes de Galicia; e o Pote
de Bronce para Pazo de Villarei, de Domecq Wines Spain.
O VIII Concurso de Deseño e Presentación de Viños e
Augardentes recoñeceu a
imaxe de Pazo de Valdomiño
, da adega homónima, na categoría de augardentes de
Galicia; a de Father 1943, de
Adegas Crego e Monaguillo,
na categoría de viños tintos; e
Nana, de Attis adegas e Viñedos, en brancos.G
E.E.

Do 15 de setembro ao 15 de decembro máis de cen casas de
turismo rural celebran o terceiro Outono Gastronómico. A
iniciativa combina a posibilidade de pasar unha fin de semana no campo á vez que degustar os diferentes sabores da
cociña do rural.
Cada unha das casas rurais
que participa no proxecto ofrecerá un menú distinto e exclusivo, realizado para a ocasión.
Dende cogomelos ao barro con
gambas a pratos de toda a vida
coma as croquetas caseiras. O
menú é variado e para todos os
gustos. Aqueles interesados en
pasar unha fin de semana diferente no campo poderán elixir
entre tres opcións. A primeira,
simplemente probar o menú
que ofrece cada casa a 25 euros
a persoa. A segunda opción é o
“Paquete Outono Gastronómico”, que permite degustar o
menú e durmir unha noite na
casa de turismo rural elixida. O
prezo é de 100 euros dúas persoas e inclúe o almorzo. Por outra banda, este ano ofrécese a
posibilidade de non pasar unha
noite senón dúas aproveitando
os beneficios dunha estadía no
campo galego. O paquete “Fin
de semana outono gastronómico”, inclúe dous menús por
persoa, máis aloxamento e almorzos. O prezo é de 180 euros
por parella. As ofertas só son válidas os venres, sábado e domingos até Decembro. Unha
oportunidade única para gozar
do outono cos cinco sentidos.
Máis información no teléfono: 900200432.G
Clara Sánchez

VISITAR.

As novas cores
do barrio ferrolá
de Canido
O barrio de Canido, despois do
barrio do peirao, é o mais vello
de Ferrol, e con moito o máis
popular de todos os ba- >>>
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MERCAR.

Yike Bike,
a bicicleta
do futuro
con deseño
do pasado

O tema a interpretar debía partir das Meninas de Velázquez. Abaixo, Patinho asinando a súa colaboración.

>>> rrios. E por iso que aínda
se poden ver antigas construcións típicas daqueles obreiros
que lle deron sona ao naval na
ría ferrolá. Casas antigas de
baixo e un andar, estreitas e
que pouco a pouco son comidas por un urbanismo depredador e insulso. Inmóbeis
abandonados que dan a aparencia de barrio miserábel por
falta dunha política reurbanizadora.
Fronte a isto estase a dar un
movemento social de recuperación do barrio. Xente que
prefire vivir nun barrio popular
onde se coñece todo o mundo,
e facendo festas moi orixinais
onde a xente ademais de participar, decora o barrio.
Vai para dous anos que en
Canido se dan cita artistas de
toda condición, para decorar
as paredes. A festa non é dun
día porque as pinturas quedan

todo o ano e as que se pintaron
o ano pasado lucían igual que
as que se estaban a pintar este.
En Canido adornan as paredes moitos cadros de pintores
noveis ou artistas pouco coñecidos, pero tamén xa poden
presumir de ter, obra de Siro,
González Collado, Barcón, Leandro, Patinha, Hermida, etc.
O tema, que xira sobre das
Meninas, atopa interpretacións múltiples. Para algúns
artistas ten sentido lúdico e
incluso reivindicativo. Pero
non quixera cerrar esta crónica sen destacar o detalle que
tivo un dos artistas en reinterpretar a unha das Meninas
velazqueñas, como Rosalía de
Castro e xusto na parede da
casa que no barrio ten un destacado dirixente nacionalista
a mais de especialista na obra
rosaliana.G
Xesús A. López Piñeiro

Moverse polo centro de vilas e
cidades é cada vez máis caótico
polo volume de tráfico e as continuas obras e remodelacións
na vía. No mercado abundan as
alternativas ecolóxicas fronte
aos vehículos tradicionais e híbridos que están a cabalo entre
as bicis e motocicletas.
Entre eles destaca a ‘Yike Bike’, presentada recentemente
no Eurobike Trade Fair, celebrado en Alemaña.
Este vehículo, cunha aparencia que recorda ás bicicletas
circenses de tres rodas do século XIX e que aspira a solucionar os problemas de mobilidade dos homes do século XXI,
está fabricado pola firma homónima
de Nova
Zelandia.

Feita en fibra de carbono,
esta bicicleta ten un motor
eléctrico de 1,2 kw dotado
dunha potencia de 1,35 cv que
alcanza a velocidade máxima
de 20 quilómetros por hora. O
máis novidosos é que a ‘Yike
Bike’ é plegábel, de feito o fabricante di que se recolle facilmente en 15 segundos, pasando a ocupar 15x60x60 centímetros dentro dunha funda que
se pode levar na man, xa que
pesa 10 quilos.
Este moderno medio de
transporte funciona con baterías de litio que teñen unha autonomía máxima para percorrer 10 quilómetros e que cargan o 80% da súa capacidade
en 20 minutos.
O prezo deste invento, que
aspira a ser a alternativa ao ‘Segway’, supera os 3.400 euros.
Máis información e vídeos
promocionais en www.yikebike.com G
Eva Estévez

VIÑOTECA.

Lagar de Besada
Lagar de Besada, adega familiar que arranca no 1998 e que
actualmente dirixe David Ballesteros, elabora, entre outros
viños brancos, o Baladiña e o
único escumoso de albariño: o
Burbujas de Baladiña.
Situada en Xil (Meaño),
contan con tres hectáreas de
viñedo coa caste que, neste val
atlántico do Salnés, dalle orixe
a viños únicos.
Con esta materia prima só se

Baladiñaacompañado doutros produtos da adega, en primer termo o único
escumoso de albariño: o Burbujas de
Baladiña.

poden producir néctares auténticos, que rezuman a esencia destas terriñas, irreproducíbeis noutros lares; aínda que o
tenten levando a caste, ela só é
unha parte da ecuación que
aquí se formula.
Ecuación que, neste val, parece formularse en máis ocasións que noutras terriñas das
Rías Baixas. Así parecen certificalo os resultados da XXI Cata
de viños e augardentes de Galiza, celebrada a semana pasada, na que os premiados cos
Acios de Ouro, Prata e Bronce
na categoria de viños da D.O.
Rías Baixas foron todos viños
desta “subzona”.
Lagar de Besada non esquece o que significa o enoturismo,
por iso ofrece catro cuartos para
poder xunguir a cultura do viño
co seu contorno, neste caso enchido de ofertas gastronómicas,
culturais e lúdicas.
Baladiña 2007
Adega Lagar de Besada.
Xil (Meaño).
Branco. Albariño.
D.O. Ría Baixas.

Así, acabado de abrir e á temperatura axeitada, vénme o
mar, fresco e salino, como se
abrise a xanela pola mañá cedo
cos ollos pechos á súa beira.
Ningún viño do mundo leva
no seu interior, coma nunha
caracola, o mar da Arousa e o
solpor salpicado de illas, o frescor salino máis fértil do mundo. Cando o sol avanza co seu
calor e o mar fica atrás, merendamos no xardín mirabeis e xeado de crema na sombra dunha acacia; despois té con xeo.
Na boca todo é equilibrio, a
suave elegancia afastada de
densidades graxentas ou acídulas delgadeces.G
Antonio Portela
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O festival Xiria Pop, en Carballo,
apura os últimos coletazos das
citas festivaleiras do verán.
Coordenado por Gonzalo Vilas
ALLARIZ
¬MÚSICA. Festival reperkusión. Tres días (venres 18 , sábado
19 e domingo 20) de marcha musical, con grupos chamativos como a
formación de Emir Kusturica ou a
Fanfarie Ciocarlia(ver información
en columna da esquerda). Haberá
tamén teatro, animación de rúa,
nun dos festivais máis destacados
desta semana no país.
BAIONA
¬MÚSICA. Som do Galpom.
Banda da comarca compostelá que
vai estar este venres 18, ás 23:30, na
sala Marrucho.

VII Festival
Reperkusión de Allariz
O venres 18, sábado 19 e domingo
20 , un ano mais vai ter lugar o Festival Reperkusión. Serán tres días e
tres noites de festa, que ademais do
VII encontro de malabares e circo,
conta este ano cun importante número de actuacións, entre as que
destaca pola súa sona a banda de
Emir Kusturica, e os rumanos da
Fanfare Ciocarlia.
Así, o venres poderemos disfrutar
dos Festicultores Troupe, Emir
Kusturica & The No Smoking Orchestra, Bodega Bodega, Dj
Andyloop, Dj Mister & Txanprax
(Electroroots).
O día seguinte, sábado 19, van estar na vila alllaricense a Magnifique
Bande dos Homes Sen Medo, Cé
Orquestra Pantasma, Arremecaghona´s Producións, Confusion, Beatmac, A Tuna Rastafari,
Fanfare Ciocarlia, Funky Style
Brass, GigoElectro Brass, Dj Floro,
Mr. Fishman a.k.a Dr. Think.
Aínda o domingo haberá animación musical, con grupos como Os
PerQtores, Afrofunk Group, ou de
novo Beatmac.
O sistema de entradas rexerá
como segue: haberá un bono para
dous 2 días, con diversas rebaixas
até este xoves 17, e logo a 40 euros
na billeteira.
Para un só día houbo tamén rebaixas vixentes até este xoves, e no día
das actuacións custará 25 euros. Asimesmo haberá servizo de camping,
a un prezo de 6 euros.
VII Festival Reperkusión, rúas e diversos escenarios de Allariz, do venres 18
ao domingo 20.

BETANZOS
¬EXPO. Sabela Arias. A Asociación Cultural Eira Vellaorganiza unha
exposición desta artista lucense
afincada en Betanzos. A mostra titulada “De diario” poderase ver até o
30 deste mes na sala de exposicions
do Edificio Arquivo do Reino (Liceo).
CARBALLO
¬MÚSICA. Festival Xiria Pop.
Nova edición desta cita musical organizada pola Asociación cultural
O Molete Psicopop, que achega a
grandes bandas do pop español
ao escenario da Cerveceria Dublín.
O venres 18, desde as 22:00, estarán os grupos Cooper, Bryan Estepa, Stay e Cosecha Roja. O sábado 19, desde a mesma hora,
desfilarán as formacións Los Negativos, Johny Casino & The Secrets, Biscuit e os composteláns
de Hyde Casino, que pecharán o
festival. O custo das entradas é de
10 euros cada día, ou 15 os dous.
CALDAS DE REIS
¬MÚSICA. Dandy Fever. O grupo
baséase na espectacular voz da cantante e na potencia da sección de
ventos, apoiados nunha base rítmica moi compenetrada. Poderemos oilos este venres 18, ás 24:00,
na Zona Zero .
Harry Navison Band,formación rock coruñesa, estará o sábado 19, ás 23:00, no mesmo local
de Caldas.
E tamén tocará o grupo Amigos
do Muíño, actuación programada para o domingo 20, ás 23:00,
igualmente na Zona Zero .
CERVO
¬MÚSICA. Misquious. Un grupo
de música de Ferrolterra que naceu
en 2004 e que actúa o venres 18, ás
00:00, no Pub O Muíño.
CORCUBIÓN
¬EXPO. Galicia, camiño celeste. Mostra fotográfica de Xurxo
Lobato, que se expón até o 30 de

¬ ARTE
A vangarda de Man Ray
Caixanova ofrece en Ourense e
Pontevedra a maior exposición
sobre Man Raydas que se organizaron en Galiza. A mostra ofrécenos unha coidada selección de
obras, até agora dispersas por Estados Unidos e Europa, deste gran
artista americano. Nado en en Filadelfia en 1890 , será no rebulinte
Nova York de 1915 onde Man Ray
se atopará cos grandes da vangarda Duchamp e Picabia, artistas chave nos movimentos do dadaísmo e o surrealismo.
As 190 pezas que conforman a
exposición permiten un percorrido polos seus primeiros anos en
París (1921-1940), os máis frutíferos como creador, nos que foi dadaísta, surrealista, fotógrafo mundano, fotógrafo innovador, creador de obxectos, pintor, cineasta,
colaborador de distintas revistas,
e cronista excepcional da cidade.
Como fotógrafo de moda retratou a famosas modelos, con ob-

Bágoas (1933), fotografía de Man Ray.

xectos artísticos dos xenios do
momento, dándolles un selo de
inconfundíbel glamour, publicando en revistas como Vogue ou
Bazaar.
Tras a súa volta a Estados Unidos, nos anos 40, colabora activamente en varias producións
de Hollywood. En 1951 volve ao
seu París, onde continúa mantendo as súas inquedanzas e experimentos, mesmo coa fotogra-

fía a cor. Alí morrerá en 1976.
O público poderá gozar de
obras emblemáticas, fotografías,
obxectos, debuxos, óleos ou ready-mades, dun artista que integra os movementos dadaísta e surrealista de ambos os lados do
Océano, nunha aínda vixente provocación.
Até o 25 de outubro, Centros Sociais
Caixanova de Ourense e Pontevedra.

setembro no Museo Marítimo Seno ESOMI e o IRIS. Entrada gratuíta.
Vídeo. Subtítulos en castelán. Prede Corcubión.
After Hours / VI Congreso Migra- sentación a cargo do catedrático
cións 23.00 h. Mulleres da raia. Antonio Izquierdo. Gratuíta.
Diana Gonçalves, 2009. 42´. Vídeo. Luns 21
A CORUÑA
¬ CINE. Curtametraxes. O Festi- Presentación a cargo da súa autora e 57 Festival de Ópera20.30 h. Don
val on fiveproxecta curtametraxes to- o profesor José María Cardesín. En- Giovanni. Joseph Losey, 1979. 180´.
Vídeo. Subtítulos en castelán. Endos os venres de setembro, ás 22:30 trada gratuíta.
Sábado 19
trada gratuíta.
horas, na praza de Azcárraga.
¬ CINE. Cines Forum Metropo- VI Congreso Migracións. 18.00 h. Martes 22
litano. Esta semana proxéctase na Alambrista. Robert M. Young, 1977 Agnès Varda20.30 h. Cleo de 5 a 7
Sala Marilyn, ciclo Estreas en V.O, Pa- 110´. Subtítulos en galego. Presenta- (1962) 90´. Subtítulos en castelán.
dre Nuestro, de Christopher Zalla, ción a cargo do mexicano Rafael Alar- Mércores 23
con Armando Hernández, Jesús cón e David Castro de Paz, da Univer- Agnès Varda.20.30 h. Unha canta, a
outra non (1977) 120´. Subtítulos
Ochoa. (USA-2007). O xoves 17, sidade da Coruña. Gratuíta.
20:15, venres 18, 20:15 e 22:45 ( gra- VI Congreso Migracións. 20.30 h. Im- en castelán.
tuita) e sábado 19, 17:15 e 20:15, en- port/Export. Ulrich Seidl, 2007. 135´. No Centro Galego de artes da
tradas a 3 euros. E na sala Fernando
Rey, ciclo Consagrados, o filme Belle
Tojours, de Manoel de Oliveira, con
Bulle Ogier, Leonor Baldaque (Portugal-2006). O xoves 17, 20:30, venres
18, 20:30 e 23:00 ( gratuita) e sábado
19, 17:30 e 20:30, entradas a 3 euros.
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 17
VI Congreso Migracións. 20.30 h, La
Clase. Laurent Cantet, 2008. 120´.
Subtítulos en castelán. Presentación
coa presenza do catedrático F. Javier
de Lucas Martín e o críticoMartin
Pawley. Entrada gratuíta.
Venres 18
VI Congreso Migracións20.30 h. La
forteresse. Fernand Melgar, 2008.
100´. Subtítulos en galego. Presentación coa presenza de Kàtia
Lurbe i Puerto, investigadora do Agnés Vardá, veterana directora da Nouvelle Vaguea quen o CGAI lembra este mes.
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O grupo Dios ke te Krew é un
dos que actúan no Festival da
Língua, que vai ter lugar este sábado en Monte Alto, na Coruña.

¬ MÚSICA

O violinista libanés Ara Malikian.

Ara Malikian e Fernando
Egozcue
Ara Malikian é un dos máis brillantes e expresivos violinistas
da súa xeración. Cun estilo propio, forxado a partir das súas
orixes e ricas vivencias musicais, é unha das voces máis orixinais e innovadoras do panorama musical actual.
Nacido no Líbano no seo
dunha familia armenia, iniciouse
no violín a moi temperá idade da
man do seu pai. Deu o seu primeiro concerto con 12 anos e aos
15 recibiu unha bolsa do Goberno Alemán para cursar estudos en Hannover. Ampliou os
seus estudos en Londres, ademais de recibir leccións dos máis
prestixiosos profesores coma
Franco Gulli, Ruggiero Ricci, Herman Krebbers ou membros do
Alban Berg Quartett.
Unha inesgotábel inquietude
musical e humana levárono
afondar nas súas propias raíces
armenias e asimilar a música

¬ EXPO
Alfredo debuxa o camiño
Alfredo González, Alfredo no
mundo da ilustración,naceu en
1933 en Agüero (Asturias). A súa labor como humorista gráfico levouno a publicar en varios medios
como El Papus, La Codorniz, El
Jueves, Diario 16, El País ou El
Mundo, entre outros. Sen deixar de
lado a súa faceta nos medios de comunicación, desempeñou tamén
unha importante tarefa na ilustración de libros de autores como García Lorca, Borges ou Umbral.
Viviu durante un tempo en América do Sur e tamén en varias capi-

doutras culturas do Medio
Oriente, Centro Europa, Arxentina e España, dentro dunha linguaxe persoal na que se dan a
man a forza rítmica e emocional
destas músicas co virtuosismo e
a expresividade da gran tradición
clásica europea.
A súa calidade como violinista
acadou prestixio mundial. Ten
tocado en destacados auditorios
internacionais coma o Carnegie
Hall de Nova York ou o Salle Pleyel de París. E colaborou en concertos de violín e orquestra, baixo
a batuta dos máis grandes directores da escena internacional.
Fernando Egozcue, pola súa
banda, é titulado superior polo
Conservatorio Nacional de Música de Bos Aires e polo Conservatorio do Escorial (Madrid).
Desde 1998 é guitarrista, compositor e arranxista de Ensemble
Novo Tango, ademais de solista
na orquestra de cámara Os solistas de Bos Aires.
Venres 18, ás 20:30, no Teatro Colón da Coruña.

tais europeas. Foi todo este tempo
vivindo no estranxeiro e a súa fascinación por debuxar as urbes o que
levou a Francisco Umbral a definilo como un “debuxante de cidades que as saca bordadas, desbordadas, ou sexa, a tope de vida,
morte, xenio, enxeño e marcha”.
Realizou o Camiño de Santiago
no ano 1991, oportunidade que
aproveitou para debuxar o que
máis lle chamaba a atención do
Camiño Francés. Desta experiencia xorde a colección Alfredo debuxa o Camiño.
A colección conta con 96 debuxos que o artista realizou a partir da
súa experiencia como peregrino
iniciada hai 18 anos e armado coa

Imaxe, Rúa Durán Loriga, 10.
¬EXPO. George Nelson. Nelson
(Connecticut, 1908-1986) foi unha
das figuras máis significativas do deseño americano da segunda metade
do século XX. Creou obxectos iconas
do deseño moderno de móbeis 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.
¬EXPO. Meu pai, o emigrante
exilado. Organizada pola Federación Galega de Asociacións de Emigrantes Retornados, esta exposición
de fotos é da autoría do fotógrafo, fillo do exilio nado en 1939 en Eu, Francia, Federico Fernández Ackermann. Até o 31 de setembro, na na
Casa-Museu Casares Quiroga.
¬EXPO. O debuxo animado
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.
¬MÚSICA. Concertos Banda
Municipal de Música. Actuacións que erán lugar cada xoves
deste mes de setembro, baixo a dirección de Marcel van Bree, ás 19:30,
na Praza de San Andrés.
¬MÚSICA. The Sweat. O grupo galego de funk actuará este venres 18,
ás 23:00, no Pub Garufa.
O sábado 19, ás 23:00, con entradas a
4 euros, actuación dos grupos
Dandy Fevere Tarú.
E o mércores 23, ás 23:30 e con entrada de balde, estarán as formacións de rockabilly e country Thunsúa sinxela cadeira pregable, cun
caderno, lapis e rotuladores. A escolma foi completada paulatinamente e as últimas ilustracións correspondentes ó Camiño Francés,
desde Sant-Jaint-Pied-de-Port até a
Catedral compostelá, foron realizadas este mesmo ano.
As ilustracións sobre papel están acompañadas polas reflexións persoais do autor e dos seus
compañeiros, que as foron anotando durante a súa experiencia
como camiñantes, o que constitúe unha aproximación fresca e
orixinal ó Camiño de Santiago
deste gran debuxante.
Até o 28 de outubro, no Museo
das Peregrinacións, Santiago.

der&Lightning e R.G.T.H.
¬MÚSICA. Kathaarsys. O grupo comeza o seu No Guide European
Tour 2009 na cidade coruñesa, pesentando o seu terceiro disco Anonymous Ballad, cunha actuación o venres 18 na FNAC, ás 19 :30, e na quenda
nocturna, ás 22:30, estarán no Pub
Inox.
¬MÚSICA. Ara Malikian e Fer-

O grupo de metal Kathaarsys.

nando Egozcue. Olibanés Malikian, v irtuoso do violín, interpreta o
seu novo repertorio xunto a Fernando Egozcue, con quen gravou o
seu último traballo Lonxe, un universo
transcendente e rico en cores, en
sons inesperados. O venres 18, ás
20:30, noTeatro Colón.
¬MÚSICA. Festival da Língua.
Pola tarde haberá un encontro de
música e baile tradicional, postos de
colectivos, festa, reivindicación e algunhas sorpresas, e á noite, a partir
das 21:30, actuación de A Quenlla,
Fracasados de Antemanoe Dios Ke
Te Crew. O sábado 19, ás 18:00, no
Campo da Leña de Monte Alto..

¬TEATRO. Náufragos. A obra de
éxito internacional, da autoría de
André Roussin, está adaptada pola
compañía galega Teatro Galileo,
baixo a dirección de Eduardo
Alonso. O xoves 17, ás 21:30, no Teatro Rosalía Castro.
¬TEATRO. Arsénico por compasión. A compañía Teatro Artesán
presentará este espectáculo baseado na obra de Kesselring e a adaptación cinematográfica do filme de
Frank Capra. O venres 18, ás 20:30,
no Fórum Metropolitano.
¬TEATRO. Babiliglub. Despois
do rotundo éxito de Golulá, Galitoon presenta esta nova obra
pensada para os máis pequenos.
O sábado 19, ás 19:00, no Forum
Metropolitano.
FERROL
¬CINE. A nena que tiña unha
soa orella. Estrea desta curta de
animación dirixida por Alvaro León
Rodríguez e baseada no conto homónimo de Lucía Etxeberría.A
Banda de Música ferrolá interpretará
a banda sonora da película. O sábado 19, ás 20:30, no Teatro Jofre.
¬CINE. Domingos a Escea. Regresa este ciclo de cine afeccionado
impulsado polo Concello de Ferrol.
A cita, o domingo 20, ás 19:00, con
entrada gratuíta no Centro Cívico de
Caranza.
¬ACTOS. Tertulia cidadá. Como
cada xoves, neste, día 17,haberá
unha tertulia entre as 18:00 e as
19:00, no Ateneo Ferrolán.
¬ EXPO . Arte en Galicia
desde 1975. Co título completo de “Realidades, expresións,
tramas”, a mostra recolle fondos
de pintura contemporánea galega da colección de Caixa Galicia. Até o 27 de setembro, na
Sede Fundación Caixa Galicia.
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A obra de Man Ray poderá ser
admirada de novo en Galiza,
nas cidades de Ourense e Pontevedra. Na foto, Risa de ensoño
(1937).

¬EXPO. Editar en galego baixo
a censura franquista. Unha
exposición organizada pola Fundación Penzol que ilustra as prácticas
represoras da censura en relación á
edición en galego. A mostra permanecerá aberta até o30 deste mes, no
Centro Cultural Carvalho Calero.
¬TEATRO. Ensaios Glass City . A
compañía Teatro do Noroeste abre
á cidadanía os ensaios previos ao estreo da obra Glass City. O martes 22
e mércores 23, ás 20:00, no Teatro Jofre, con pase gratuíto pero con previa inscrición no Punto de Información Cultural.
GONDOMAR
¬EXPO. Premios Grande Area.
OInstituto de Estudos Miñoranos organiza esta mostra, xunto ao Colexio
de Arquitectos de Vigo. Estes premios, promovidos con carácter
anual, teñen como obxecto resaltar
a calidade arquitectónica dos proxectos e as obras de edificación,
tanto de nova planta coma de reforma, xa sexa restauración, rehabilitación ou ampliación.Na Aula de
Cultura Ponte de Rosas.
O GROVE
¬MÚSICA. Swingpool. Temas orixinais en inglés e en galego e revisión novidosa de standards, neste
grupo de Santiago. Este sábado 19,
ás 24:00, no Náutico.
LUGO
¬CINE. XXXI Semana Internacional do Cine de Autor. Esta

veterana e clásica cita co cine en
Lugo, que dera comezo en 1979, organizada polo Grupo Fotocinematográfico Fonmiñá, dá comezo
neste domingo 20, coa proxección
do filme A Vida sen Grace, ás 20:00
no Auditorio.
Organizado en diversas seccións,
como a oficial, o ciclo de igualdade, cine galego, o mellor do
ano, dúas seccións adicadas ao
cine italiano, cine infantil, e unha
homenaxe a Eduardo Fajardo. As
proxeccións terán lugar no Auditorio, a Biblioteca Municipal e os
locais da Deputación. O festival
vaise prolongar ao longo da semana vindeira, até o sábado 26.
¬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 27 de setembro, no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Sólo Voces. Actuación
este venres 18, ás 23:00, no Club Clavicémbalo.
O sábado 19 actuará o grupo Sen
Berce, e o mércores 23 a formación Maldía. Ambas ás 23.00, no
mesmo local.
¬MÚSICA. Marful e outros. O
grupo Marful lidera un concerto
no que tamén actúan grupos da
rede N’Saio, dentro da programación Vai de Camiño. Estarán tamén
Cool Beat, Iván e Josito, Nouvelle
Cuisine e Snatch. O venres 18, ás
20:30, entrada de balde, no Círculo
das Artes.

NIGRÁN
¬MÚSICA. Niño y pistola. O
grupo vigués fai pop do de sempre,
cancións de tres minutos e medio
cargadas de melodías vocais, cantando en inglés. O venres 18, ás
23:00 , no BarPatos.
¬MÚSICA.Martín Sánchez. Concerto que vai ter lugar este venres
18, ás 23:30, no Pub Clandestino. E o
sábado 19, á mesma hora e mesmo
local, actuación de Swing Session
Quintet.

Semana de Cine de Autor en Lugo.

MONFORTE
¬ EXPO . Europa en Vicente
Risco. O padroado da Fundación Vicente Risco e o Concello de
Monforte organizan esta mostra
sobre o escritor e pensador ourensán, que permanece aberta na
Casa de Cultura .
NARÓN
¬TEATRO. O segredo dos Hoffman . Catro membros dunha familia, rota por un segredo oculto durante anos, reúnense con motivo do
falecemento da avoa Constanza.
Unha nova produción da compañía
Lagarta Lagarta. O venres 18, ás
20:30, no Pazo da Cultura.

OURENSE
¬EXPO. Man Ray.Caixanova patrocina esta exposición do singular artista americano, que revolucioniou a
arte mundial na primeira metade do
século pasado. Permanecerá aberta
até o 25 de outubro, no Centro Social
Caixanova.
¬EXPO. Os Nosos Fondos II . Exposición de fondos pictóricos e escultóricos do museo ourensán.
Aberta até o 20 de setembro, no Museo Municipal.
¬EXPO. Virxilio, Vicente e Antón Risco, retallos dunha
amizade. Mostra de obras do pintor Virxilio Martínez (Ourense,
1925) acreditando as vivencias que
o uniron a Antón Risco. No Museo
provincial.
¬MÚSICA. Coyote Express. Este
grupo coruñés de rock sureño, con
máis de 13 anos de experiencia, e
especializado en versións dos
anos 70, estará este sábado19, ás
21:30, entrada a 3 euros, no Café
Cultural Auriense.
¬MÚSICA. Concerto de Pasión
Vega. A cantante presenta o seu
último album Gracias a la vida, que
significa moito máis que o quinto
álbum de estudio de Pasión Vega,
é un traballo orixinal e diferente,
un completo achegamento ao
gran repertorio latinoamericano a
través dunha das voces de maior
calidade de hoxe. Poderemos disfrutalo este venres 18, ás 22:00, no
Teatro Principal.
ORDES
¬MÚSICA. Festival Meigas
Fora. No lugar de Poulo reúnen
para este venres 18, ás 21:30 un bo
cartel musical, coa presenza dos
grupos: Dios Ke Te Crew, Zënzar,
Konflikto, Kastomä, Chícharo
Psicótico, Invivo e Traumaturgia.
A entrada é de balde, haberá zona
de acampada e queimada gratuitas e o recinto estará cuberto con
carpa por se as meigas.

O segredo dos Hoffman, a nova produción do grupo Lagarta, Lagarta, que poderemos ver esta semana en Narón.

PONTEAREAS
¬MÚSICA. Banda Potemkin.

Unha banda coruñesa de rock e
fusión, ben consolidada xa no panorama musical galego. O concerto é o sábado 19, ás 00:00, no
Salón Parroquial .
PONTEVEDRA
¬EXPO. Man Ray.A entidade Caixanova patrocina esta exposición do
singular artista americano, que revolucioniou a arte mundial na primeira
metade do século pasado. Permanecerá aberta até o 25 de outubro, no
Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Irreversible. Dobre
cara da colección Sánchez
Ubiría. Unha exposición sobre a
dupla identidade da colección Sánchez Ubiría, segundo os gustos de
cada membro dese matrimonio, con
obras de Bruce Nauman, Gordon
Matta-Clark, Thomas Ruff, Katharina Grossee Richard Deacon, entre
outros grandes artistas contemporáneos. Estará aberta até o 15 de novembro, no Pazo da Cultura.
¬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 este sábado 19, na Sede da Fundación Caixa Galicia.
¬ EXPO . Cidades en Guerra
1808-1814. Cidades en Guerra
1808-1814. Pontevedra na Guerra da
Independencia, que permanecerá
aberta até o 4 de outubro, está organizada en colaboración coa Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales , co gallo do Bicentenario
da Guerra da Independencia. No
Museo de Pontevedra.
¬MÚSICA. Real Filharmonía de
Galicia. A Real Filharmonía de Galicia e o Coro da Camera di Bologna
abren a nova temporada da Sociedad Filarmónica de Pontevedra.
Será este xoves 17, ás 20:45, na Igrexa
de San Francisco.
¬MÚSICA/TEATRO. Ciclo de comedia. Os Fabulosos Cubatas de Fokink Brothersinterveñen dentro dos
actos de celebración do cincuenta
aniversario da S.C.D. Mourente. O sábado 19, ás 22.30, no Centro Cultural
de Mourente.
¬TEATRO. Un morto moi vivo. Os
televisivos Dorotea Bárcena e José
Manuel Rodríguez, Isi , protagonizan esta comedia de Producións
Acontrabutaca. O domingo 20, ás
20:00, no Centro Cultural de Mourente.
¬TEATRO/DANZA. Alicia Alonso e o
Ballet Nacional de Cuba. Xa na
vindeira semana, e baixo o auspicio
de Caixanova, chega a Pontevedra
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No verán de 1909 Santiago viviu a
Exposición Rexional Galega, que
acolleu máis de 600 instalacións situadas en once pavillóns. Cen anos
despóis, o Colexio de Fonseca acolle unha mostra, Santiago 1909,na
que se recuperan 44 imaxes moi
singulares, a maior parte obtidas
por Manuel Chicharro (A Coruña,
1849 – Santiago, 1924).

unha das máis prestixiosas formacións internacionais de danza clásica, dirixida pola mítica e incombustíbel Alicia Alonso. Estarán o vindeiro xoves 24, ás 21:00, no auditorio
do Centro Social Caixanova.
O PORRIÑO
¬MÚSICA. Álvaro Vieito Cuarteto. Concerto de jazz deste
grupo galego, que vai ter lugar
este xoves 17, ás 20:30, no Centro
Cultural Municipal.
¬MÚSICA. Lomba, Dos Santos e
Miguel Costas. Actuación de
Tony Lomba e Elodio dos Santos
co ex-Siniestro Total Miguel Costas,
este venres 18, ás 22:00, na Praza do
Arquitecto Antonio Palacios.
¬MÚSICA. Milladoiro. O consagrado grupo de música tradicional
galega actúa este sábado 19, ás
23:00, no Pavillón Municipal.
RAIRIZ DE VEIGA
¬MÚSICA. Noite moura da Saínza.Festival en verdade nocturno,
donde este sábado 19, ás 03:00 poderemos disfrutar, con entrada gratuíta, da leda música dos ourensáns
Sonoro Maxín.
SANTIAGO
¬ACTOS. Obradoiro de astronomía. Este obradoiro para os
máis novos pretende ensinar aos rapaces até doce anos a observar o
universo. O venres 18, de 18:30 a
19:30, na Biblioteca Pública Ánxel Casal (Sala infantil).
¬EXPO. Exposicións de pin-

Milladoirotoca no Porriño.

tura. 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
varios artistas, na Galería de Arte
Contemporáneo José Lorenzo,
praza do Toural.
Místicos encontros e achados
plásticos na obra de Eugenio Granell, até o 31 de decembro, na Fundación Granell.
¬EXPO. Debuxos de Castelao.
Debuxos deCousas da Vidae outros
álbums, da colección Caixa Galicia. A
carón da mostra, outra do debu-

xante 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. Alfredo debuxa o camiño. Esta mostra presenta
unha escolma do traballo do veterano debuxante Alfredo González sobre o camiño xacobeo. Así,
como documentalista de lápis e
papel, o debuxante presenta a experiencia do Camiño de Santiago
no seu inconfundíbel e solto estilo. Até o 20 de outubro, no Museo das Peregrinacións.
¬EXPO. Santiago 1909. No verán
de 1909 Santiago viviu un acontecemento sen precedentes na historia
galega como foi a Exposición Rexional Galega. Cen anos despois, o
Colexio de Fonseca acolle unha mostra na que se recuperan do esquecemento 44 imaxes moi singulares.
Até o 18 de outubro.
¬EXPO. Latexo dun mundo
convulso. Mostra colectiva de fotoxornalismo de conflito con imaxes
tomadas por Sandra Balsells, Javier
Bauluz, Clemente Bernad, Paco Elvira, Cristina García Rodero, Santiago
Lyon, Kim Manresa, Enric Martí, Fernando Moleres e Gervasio Sánchez.
Até o 22 de novembro, no Auditorio
de Galicia.

A exposición de debuxos de Castelao,acompañados dos deseños do compostelán Isidoro Brocos, pódese ver en Santiago.
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Gerardo Porto, pintor coruñés
especializado en paisaxes, expón en Vigo unha boa mostra
da súa última obra.

¬MÚSICA. Real Filharmonía de
Galicia. A RFG inaugura a programación do novo curso musical cun
concerto na Catedral. Baixo a batuta
de Maximino Zumalave, a RFG interpretará a Pérez Gutiérrez e a
Schubert, e contará cun abano de
voces do máximo prestixio internacional. O venres 18, ás 21:30, naCatedralde Santiago.
¬MÚSICA. Ciclo de Lied. Continúa
esta cita musical co lied, coa actuación de Camilla Tilling, soprano e
do pianista Roger Vignoles, que interpretarán temas de Schubert,
Schumann e Richard Strauss. O martes 22 , ás 21:30, noTeatro Principal.
¬TEATRO/DANZA. As verdades
doen. A compañía de artes escénicas contemporáneas D2 estrea en
Santiago este espectáculo , un proxecto que pon de manifesto as manipulacións sobre a percepción do
corpo. Este xoves 17, ás 21:00, entra-

das de 7 a 3 euros, no Teatro Principal.
¬TEATRO. Vaia Tormenta!. A
compañía Sapristi Teatro presenta
esta divertida comedia creada, dirixida e interpretada por José Campanari e Nuria Sanz, que se inspira en
A tempestade de William Shakespeare. O venres 18, ás 21:30, sábado 19
e domingo 20, ás 21:00, na Sala Nasa.
¬TEATRO. Días de viño e rosas.
Adaptación teatral do guión de J. P.
Miller para a lembrada película sobre o alcolismo dirixida por Blake
Edwards. Carmelo Gómez e Silvia
Abascaldan vida á atormentada parella protagonista, baixo a dirección
de Tamzin Townsend. O sbado 19,
ás 21:00, entradas de 12 a 6 euros, no
Teatro Principal.
SOBER
¬FESTAS. Festas do Carme. Un
completo programa festeiro, con orquestras, humoristas e diversas acti-

Días de Viño...conCarmelo Gómez.

vidades, dende o venres 18 até o
martes 21, con actuacións musicais
como a de King África, que estará o
sábado 19.

VIGO
¬CINE. Malta radio. Este documental dirixido por Manuel Menchón enmárcase nos actos organizados arredor da World Fishing Exhibition. Este xoves 17, e o venres 18,
ás 20:00, no Centro Sociocultural de
Caixa Galicia.
¬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 artística 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 espazo para a educación medioambiental é tratar de axudar a
concienciar á sociedade da importancia do mantemento do entorno,
enfocando esta actividade principalmente cara os sectores de poboación máis novos. No Centro Cultural
Caixanova.
¬EXPO. Gerardo Porto. Mostra
deste pintor coruñés. Unha invitación a viaxar, da man dos seus espléndidos pasteis e acrílicos, polas
paisaxes holandesas, cidades como
Venecia ou Amsterdam e Galiza. Até
o 11 de outubro, no Centro Social
Caixanova.
¬ EXPO . Cé Tomé. Este artista
amosará as súas fotografías baixo o
título “Caso cerrado”, na sala Xantana, rúa Os Canos, 6, a carón do
García Barbón.
¬EXPO. Retrospectiva Maruxa
Mallo. Dezaseis anos despois de

¬ 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
 Ofrece-se rapaz de 23 anospara
traballar. Experiencia de 4 anos en
SEUR e 2 anos nun protésico dental.
Contacto: 627 12 24 43.
 Licenciado en Xeografía e Historia imparte clases particulares a
domicilio en Santiago e cercanías.Todas as materias de letras.
Telf: 687 5811 37
 Aluguer de apartamento en
Lira(Carnota), Portocubelo. A carón
da praia. Catro persoas. Terraza, vistas ao mar e ao cabo Fisterra. De
xuño a setembro, de 500 a 600 euros/quincena, segundo época.
981 76 11 44 / 666 84 39 97
 Vendo Buxus Suffruticosa. En
terra: 30 ou mais cm. , 4 anos. Prezo:
1 €. En maceta de 1 litro: 15 cm. , 500
unidades. Prezo: 0.50 € . Tamén buxus semprevirens e camelias. En Lestedo, Boqueixón. Tlf: 690 020503
 En Ribadeo, véndese apartamento2 cuartos, garaxe e rocho. 54
m2. Con calefacción eléctrica, mo-

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

 Aluga casa en A Veiga (A Mariña)
para todo o ano. Tel. 637 259084
 Alugo piso 3 hab. 2 baños, exterior. Amoblado, moi bó estado. Santiago de Comp. Tel: 679236 477
 Alúgase casa en Ribadeo, amoblada, meses de xullo, agosto e setembro. Tel. 676 727 518.
 Vendo Seat 600. Tel: 610 205 247
 Vendo moble cama de 90, con
armarios, estantes, mesa extraíble
debaixo. Tel: 986417582, 669903948
 Busco relación con nais separadas ou divorciadas con fillos para
posible amizade e actividades conxuntas, preferentemente de Lugo
ou Ourense. Correo : luadeveran @
gmail.com
Ofrécese rapaza para coidar an-

ciáns e nenos. Experiencia e título.
Mañás e fins de semana. Santiago e
comarca. Tel: 617 407 697.
 Véndese Mercedes BenzMB100
D; Ano 1995; Bo estado. Renovados
recientemente diversos elementos,
radio cd novo. Por 3500 €.
Tlf: 650485043
 Ofrécese moza para coidado de
anciáns e nenos ou limpeza de calquera tipo polas mañás ou por horas e festivos. En Santiago e comarca. 686924339.
 Vendo casa de 90 m2, finca cercada de 1000 m2, a tres quilómetros
de Betanzos. 130.000 euros. Teléfono 617 135836.
 Véndese Peugeot 106vermello
con 38.000 Km. , cinco portas e gasolina. 2.500 euros. Tel.: 655 546 479.
 Home das Rias Baixas en Compostela, busca muller 30/40 anos,
sensible, con inquedanzas culturais,
galeguista, boa persoa, con ganas
de amizade ou o que poida xurdir.
Correo: riasbaixas2007@yahoo.es
 Vendo sillón e dúas butacas
(tresillo), coa armazón de madeira. En Moi bó estado e económico. Tel: 986 290219, preguntade por Conchi.
 Véndese piso en Xove en moi bó
estado, calefacción, 4 cuartos, 2 baños, salón comedor e trasteiro, 90

m2. , tamén podería ser amoblado.
Telf. 651528712.
 Vendo dúplex de 130m2 na Avenida de Ferrol en Santiago.
656262385.
 Licenciada en Filosofíadá aulas
de letras (lingua, filosofía, francés) a
tódolos niveis en Compostela. Ampla experiencia e flexibilidade horaria, seriedade. Tel: 600 370886.
 Véndese Vespa azul, modelo
ET2 do 99, 50cc, bo estado (durme
en garaxe, cubertas novas e ITV),
con papeis. 600 €. Entrégase en Vigo
a mediados de agosto. Contactar
con Iago/Julia: 636404719.
 Aula de música moderna. Pop Rock -Jazz. Canto, Flauta traveseira,
Guitarra eléctrica, Baixo, Piano, Batería, Composición de cancións.
Tel 658 824 262 • 986 298 530 • Vigo
 Alúgase casa céntrica en Vigo
con pequeno xardín e totalmente
equipada. Dous cuartos. Zona Praza
España. Tamén temporada verán
por semanas. Interesados chamar
ao 615 89 39 85 (Andrés).
 Vendo Audi A3 TFSI Attraction
novo, gañado en concurso. Ten 3
portas, gasolina, cambio manual,
cor vermella, 1.400 centímetros cúbicos, 125 CV. Tel: 636403156
 Mestre xubilado de 63 anos,
viúvo, galegofalante, boa persoa,

culto, que gosta da xadinería desexa
amizade con muller de 55 a 65 anos,
preferiblemente da zona de Pontevedra e Vigo. Tel. 986 84 16 98
 Vendo ovos da casa(ecolóxicos.)
Entre Padron e A Estrada, ao pé do
monte Meda, crio galinhas da casa,
de crista pinheira e de Mos. Ceivas
numha zona libre de polución industrial e sen tráfico, beben auga
traida do monte, sen químicas, alimentadas con milho e erva. Tamén
vendemos pitas, coelhos e anhos
criados à maneira tradicional.
Manda e-mail a: ovosdacasa.padrom@gmail.com e envio-che telf.
 Vendo camada de cachorros
border collie. Con bo pedigrí.
Tlf. 638303327
 Alúgase casa en Vegadeo (Asturias) en tempada escolar. Amoblada,
con garaxe e calefacción. Teléfono
985 63 55 02.
 Busco piso en Santiago en aluguer, para unha persoa. Preferible
zona vella ou perto.
Tel.: 609 81 75 05.

 Poña aquí GRATIS o seu
anuncio, facendoo chegar a:
Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com
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Anuncios de balde.

que o CGAC 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. Até o 10 de xaneiro do 2010,
na Casa das Artes.
¬EXPO. Ramón Piñeiro, olladas no futuro. A personalidade
dunha das figuras máis representativas e influentes de Galicia da segunda metade do S.XX , en 21 paneis
nos que se diferencia unha primeira
parte: Singradura vital (1915-1990) e
unha segunda: Conciencia da Galeguidade, que reúne a obra colectiva,
a “Xeración Galaxia” e a súa obra persoal. Até o 1 de novembro, no Verbum, Casa das Palabras.
¬EXPO.En construcción 2. A
mostra quere difundir desde Galicia

A retrospectiva da obra de Maruxa Mallo, unha das máis
completas realizada até agora,
é unha das citas imprescindibles na oferta artística destes
días en Galiza.

Poden facelos chegar a:
Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com .
Poden adxuntar unha foto.
Prégase avisar da desactualización dos anuncios.

o 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.
¬MÚSICA.Elodio y los Seres
Queridos. Tecno-pop con elementos acústicos. Piano, baixo, guitarra acústica, caixa de ritmos, proxeccións, minicámaras, sintetizadores. Actuación este xoves 17, ás
22:00, en La Fábrica de Chocolate.
Na mesma sala, o sábado 19, ás
21:30, estará Scandalband. E o
mércores 23, ás 22:00, os galegos
Güezos.
¬MÚSICA. Capitán Furilo. Actuación deste grupo galego para
este venres 18, ás 23:00, na sala
Contrabajo.
No mesmo local e hora, o sábado
19 tocarán os popeiros galegos
Por Placer.

Rial, Saúl Puga e Gael Pintos, apuntan con sinceridade e sen disimulo
aos grandes mestres do pop como
The Kinks, The Beatles, Pulp, Morrissey... Actúan o venres 18, ás 22:30,
na sala Iguana Club.
¬MÚSICA. Ara Malikian e Fernando Egozcue. Olibanés Malikian, v irtuoso do violín, interpreta o
seu novo repertorio xunto a Fernando Egozcue, con quen gravou
o seu último traballo Lonxe, un universo transcendente e rico en cores,
en sons inesperados. O sábado 19,
ás 20:30, noTeatro Salesianos.
¬MÚSICA. Vigo Skatepunk Festival. O evento vai ter lugar este sábado 19, ás 20:30, coa actuación dos
grupos Adrenalized,Misplace e
Saldos Arias, na Sala Mondo.
¬MÚSICA/ÓPERA.Tutto Verdi. Selección de repertorio operístico do
seu autor máis recoñecido, coa Coral Casablanca e Orquesta. Orga-

Certame de pintura en Vilalba.

¬MÚSICA. Ectoplasma. Nicolás
Pastoriza, xunto aos seus compañeiros Iria Armesto , David Rodríguez

¬ CONVOCATORIAS
XV Premio Vicente Risco
de Ciencias Sociais
Co fin de honrar a memoria de Vicente Risco e
asemade axudar á consolidación da nosa cultura e á normalización lingüística do galego, os
concellos de Allariz e Castro Caldelas e mais as
Fundacións Vicente Risco e Sotelo Blanco convocan o XV Premio Vicente Risco de Ciencias
Sociais, dotado con 6.000 euros (1.500 euros
por cada un dos organizadores) e que se ha rexer polas seguintes B ases:
Primeira.– Poderá concorrer ao premio calquera persoa, sen distinción de idade ou nacionalidade, que presente os seus textos en lingua
galega, conforme ás Normas Ortográficas e
Morfolóxicas do Idioma Galego elaboradas
polo ILG e a RAG e aprobadas polo Parlamento
de Galicia. Os textos presentados, amais de seren inéditos, totalmente orixinais e sen poderen
estar publicados nin traducidos en ningún dos
formatos dixitais que ofrece internet, han tratar
do estudo do ámbito galego sempre desde o
punto de vista das ciencias sociais (antropoloxía, historia, sociolingüística, economía, socioloxía, etc.), tendo unha extensión mínima de
cento cincuenta páxinas e unha extensión máxima de trescentas páxinas, tamaño folio e mecanografadas a dobre espazo. Valorarase especialmente que o estilo expositivo se adecúe aos
usos habituais do xénero ensaístico.
Segunda.– De cada texto presentaranse cinco
copias antes do día 31 de decembro do 2009,
remitíndoas á Fundación Sotelo Blanco, San
Marcos, 77, 15820 Santiago de Compostela.
Terceira.– Cos orixinais, que irán precedidos
polo título ou lema escollidos polo autor, axuntarase un sobre pechado no que figure por fóra
o lema e que conteña o nome completo, DNI,
enderezo e teléfono do autor, así como o título
do libro; indicando no sobre XV PREMIO
VICENTE RISCO DE CIENCIAS SOCIAIS.
Cuarta.– O xurado estará composto por cinco

O beneficiario do premio, que se compromete
a renunciar expresamente a calquera pretensión sobre os devanditos dereitos, recibirá gratuitamente 25 exemplares da obra publicada.
Décima.– Os orixinais non premiados poderanse retirar logo de pasados quince días da
data do fallo. Os orixinais que non se retiraren
destruiranse.

membros que, relacionados co mundo da cultura, serán nomeados polas catro entidades
convocantes. Un deles actuará de secretario. O
premio outorgarase por maioría de votos.
Quinta.– A composición do xurado darase
a coñecer na primeira quincena do mes de
decembro.
Sexta.– A decisión do xurado, que será inapelable, darase a coñecer na segunda quincena de
febreiro e a entrega do premio realizarase no
decurso dun acto que se celebrará en Allariz en
data que se comunicará oportunamente.
Sétima.– O premio, que é indivisible, poderase
declarar deserto, caso de o xurado así o estimar
en decisión inapelable.
Oitava.– Os gañadores do premio nalgunha
das súas edicións anteriores non poderán concorrer nesta convocatoria.
Novena.– Sotelo Blanco Edicións, segundo
acordo coas entidades organizadoras, resérvase o dereito de publicación, sen limitación de
número de exemplares nin de edicións, da obra
gañadora, reservándose tamén os dereitos de
edición da mesma en todas as linguas coa posibilidade de ceder tales dereitos a terceiros. A
contía do premio considerarase en concepto
de adianto polos dereitos de autor.

II Certame de Fotografía
Mineira “Mundo Mineiro”
A Sociedade Mineralóxica Galega, en colaboración coa Escola Técnica Superior de Enxeñaría
de Minas de Vigo organiza o II Certame de Fotografía Mineira «Mundo Mineiro», o cal se rexerá
segundo as seguintes bases:
1. A convocatoria é aberta polo que calquera
persoa poderá presentar fotografías, pertenza
ou non da comunidade universitaria.
2. Cada autor poderá presentar dous orixinais.
3. As fotografías deberán ter un tamaño de 1820 x 24-25cm.
4. As fotografías presentaranse pegadas sobre
unha cartolina de cor a elixir que teña como referencia o tamaño DIN A4. Devandita cartolina
será recortada de maneira que os bordos ao redor da fotografía teñan a mesma anchura.
5. Cada fotografía irá acompañada dun DIN A4
no que se indique o pseudónimo do autor, a
data de realización, título da fotografía e un comentario sobre a mesma, o cal non excederá as
600 palabras. O tipo de letra será «Arial» tamaño
11 e incluirase, ademais de en papel, o arquivo
en Word no mesmo soporte dixital que as fotografías entregadas.
6. Cada autor entregará un arquivo por fotografía en formato dixital (Tiff ou Jpeg), a 300
ppp como mínimo e resolución mínima de
800x600 pixel.
7. As fotografías entregaranse xuntas dentro
dun sobre pechado, pegando no reverso de
cada unha delas a folla cos seus datos cunha tira
curta de papel adhesivo, de maneira que sexa
facilmente separable sen danar a fotografía. No

nizado pola Asociación de Amigos
da Ópera de Vigo. O martes 22, ás
20:30, no Teatro Sala de Conciertos
Caixanova.
¬TEATRO. Kvetch: O rosmón. O
Teatro do Morcego presenta esta
obra de Steven Berkoff, unha comedia sobre a ansiedade, dedicada
a todos os que teñen medo, ao fracaso, á forza dos demais, a non ter
xubilación, á vellez... Este venres 18,
ás 20:30, no Teatro-Sala de Concertos
do Centro Cultural Caixanova.
VILALBA
¬ACTO. I Certame de pintura
rápida. Organizado polo Instituto
de Estudios Chairegos, co patrocinio da Area de Cultura da Diputación de Lugo, e a colaboración de Tar
Asesores, Librería Pergamino-2 e
Mesón A Lareira, o certame terá lugar o sábado 19, a partir das 9 da
mañá, na Praza da Constitución.

interior deste sobre irá outro pechado que conteña no seu exterior o pseudónimo do autor e
no interior os seus datos persoais (nome e apelidos, DNI, dirección, teléfono e correo electrónico) e os títulos das fotos que presenta.
8. A técnica será libre e o tema terá relación
con todos os ámbitos da minería (minerais,
maquinaria, patrimonio mineiro, bodegóns
mineiros, etc.).
9. O prazo para a presentación das fotografías é do día 1 de xullo de 2009 ao 9 de outubro de 2009.
10. Non se admitirá a concurso ningunha fotografía que non cumpra coas condicións e prazos especificados.
11. A SMG dotará os seguintes premios:
Primeiro premio: Cámara fotográfica dixital
Panasonic Lumix DMC-FZ28. Figura de Santa
Bárbara. Cheque de 200 €
Segundo premio: Navegador GPS Tom Tom
XL 30-Series con mapa preinstalado. Figura de
Santa Bárbara. Cheque de 150 €.
Terceiro premio:Cámara dixital Casio Slim EXZ85. Figura de Santa Bárbara. Cheque de 100 €.
A todos os participantes entregaráselles unha
publicación con todas as fotografías entregadas e unha placa conmemorativa.
12. Os premios serán concedidos por un Xurado cuxo ditame será inapelable. O concurso
non se poderá declarar deserto.
13. A entrega de premios terá lugar o día 4 de
Decembro de 2009 ás 12:00 horas na aula de
grao da Escola Técnica Superior de Enxeñaría
de Minas de Vigo, con motivo da celebración
de Santa Bárbara, acto tras o cal se ofrecerá un
viño español.
14. Todas as fotografías presentadas quedasen en posesión da Sociedade Mineralóxica Galega.
15. A Sociedade Mineralóxica Galega elaborará
unha publicación coas fotos recibidas, publicaraas no seu portal web e organizará unha exposición na E.T.S.E de Minas de Vigo tras o fallo do
xurado.
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Xosé Valiñas

Brad Pitt en Malditos bastardos.

EN CARTEL.
Malditos bastardos
Dirixe: Quentin Tarantino.
Intérpretes: Brad Pitt,
Christoph Waltz.
Bélica. EE UU, 2009

estar agardando pero tan efectivo coma sempre. Un marcial
Pitt lidera un grupo de soldados
norteamericanos xudeus, voluntarios para avanzar tras as liñas da Wehrmacht, na Francia
ocupada, co obxectivo de causar estragos na retagarda nazi.

daria e sae do armario declarando o seu amor pola máis popular das cheerleaders do seu
colexio, si, Panettiere con borlas.

Distrito 9
Dirixe: Neill Blomkamp.
Intérpretes: Jason Cope,
Sharlto Copley.
Ciencia ficción. EE UU, 2009

A noite da súa vida
Dirixe: Chris Columbus.
Intérpretes: Paul Rust, Hayden
Panettiere.
Comedia. EE UU, 2009

Perdida xa toda esperanza de
que Columbus recupere o
rumbo emprendido e truncado
nos 80, cando era o home de
confianza do Spielberg produtor e facturaba guións como o
dos Gremlins ou os Goonies, o
seu nome vai unido, dende hai
anos, a eficaces e exitosos filmes
familiares sobrados de edulcorante, verbigratia os Sós na casa
de Macaulay Culkin ou os primeiros Harry Potter. Agora
proba sorte na comedia romántica xuvenil –glups!– dirixindo a
televisiva animadora de “Heroes” que, si, por suposto, tamén aquí viste saia curta e borlas. Un xenuíno “Nerd” de instituto norteamericano decide
probar o lado salvaxe da Secun-

TRISTAR PICTURES

tilo Orson Welles na que, durante semanas, a rede ferveu
con falsas noticias sobre avistamentos de extraterrestres, ao
tempo que en numerosas cidades e vilas aparecían carteis que
instaban a denunciar a presenza de calquera alien visto
fóra das zonas autorizadas.

DVD. VENDA.

A ciencia ficción é un terreo privilexiado para o comentario social implícito e a alegoría. O sudafricano Blomkamp mestura
Alien Nation e Apartheid no seu
debut en longametraxe. Os extraterrestres chegan á Terra e
son tratados como inmigrantes
ilegais aos que as autoridades reclúen no chamado “Distrito 9”,
unha combinación de campamento de refuxiados e campo de
concentración que nos retrotrae
aos días nos que o réxime de
Pretoria creaba os infaustos
Bantustáns. Produce Peter Jackson e trátase da primeira fita
conxunta que sacan adiante
Blomkamp e o director da triloxía tolkieniana, logo de que se
frustrase o proxecto de adaptar o
popular videoxogo Halo. Nos EE
UU fíxose famosa antes da estrea ao protagonizar unha eficaz
campaña publicitaria viral ao es-

Logo de anos desaparecida do
mercado reaparece en formato
dixital Lingua Silenciosa, o filme
místico de Shepard, o segundo
proxecto que, até agora, decidiu
levar adiante como guionista e
director o prestixioso dramaturgo. Como nunha canción
alucinada do Dylan da era
Blonde on Blonde, Shepard repasa a mítica do western levándoa ao terreo da traxedia grega
clásica. Perdidos nas inmensidades da pradeira, un fabuloso
Harris decide secuestrar para o
seu sufrente fillo viúvo –River
Phoenix– unha nova esposa india. Róuballa a un quincalleiro

Lauren London, Hayden Panettieree Lauren Stormen A noite da miña vida.

Sam Shepard,dirixiu Lingua silenciosa.

Sidney Lumet, director de O outeiro.

con malas pulgas que vende tónicos milagreiros, Alan Bates.
Foi, por certo, a derradeira película de Phoenix antes da súa tráxica morte. Estreouse de xeito
póstumo.

O outeiro
Dirixe: Sidney Lumet.
Intérpretes: Sean Connery,
Harry Andrews.
Bélica. Gran Bretaña, 1965

Lingua silenciosa
Dirixe: Sam Shepard.
Intérpretes: Richard Harris,
River Phoenix.
Western. EE UU, 1994

JOE LEDERER

Explicítanse as querencias bélicas do cinéfago Tarantino e
tendo en conta as súas referencias en xéneros como o noir, o
de artes marciais ou a serie B
non había moito misterio. A súa
agardada incursión na II Guerra
Mundial suscitará, nas vindeiras
semanas, exhaustivas prospeccións no catálogo das cult-movies, mais todos se farán unha
idea se revelamos que a cousa
vai polo camiño dos Doce do
patíbulo, Os violentos de Kelly, A
ponte de Remagen e outras xeniais incursións aventureiras do
cinema de misions imposíbeis e
comandos tras as liñas inimigas,
no xénero bélico dos anos 60.
Coa súa proverbial capacidade
para sobardar as fronteiras dos
xéneros, Tarantino engádelle un
feixe de trucos e recursos directamente saqueados do spaguetti western da escola clásica,
e xa temos un novo cóctel con
denominación de orixe, menos
furibundo do que moitos poden

Intre de Distrito 9.

FRANÇOIS DUHAMEL

A mediados dos 60, e despois de
contar no currículo con xoais
como Doce homes sen piedade, Longa xornada cara á
noite ou O prestamista, o norteamericano Lumet emprendeu
unha breve, pero proveitosa,
etapa británica iniciada con
este alegato antibélico ambientado nun campo de prisioneiros alemán do norte de África.
Connery, que aínda exercía de
axente secreto con duplo cero
–ese mesmo ano estrearía Operación Trono– lidera os prisioneiros do corpo expedicionario
británico en permanente conflito cun sádico comandante do
Afrika Korps, encargado de dirixir o campo. Vén sendo como
unha versión “adulta” d’A
grande evasión, mais na liña d’A
ponte sobre o río Kwai.G
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por Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Dortmund 2009.
Pese ao forte comezo de Magnus Carlsen, ao final foi Vladimir Kramnik o vencedor da XXXVII Edición dos Días Internacionais de Xadrez en Dortmund, que consistiu, entre outros eventos, nun torneo entre seis fortes grandes mestres a dobre
ronda. O segundo clasificado foi Peter Leko, empatado a puntos con Carlsen e Jakovenko e a quinta e sexta praza foron para o francés Etienne Bacrot e o alemán
Arkadi Naiditsch. Con esta xa son nove as veces que Kramnik vence nesta dura
competición, o cal supón unha marca difícil de bater, e o certo é que este torneo
se lle da especialmente ben ao ruso, xa que a diferencia do seu habitual xogo
pouco agresivo e un tanto conformista, en Dortmund sempre mostra a súa faceta
máis creativa e batalladora coa que constrúe partidas que son unha delicia para
os afeccionados ao xadrez.
Kramnik, Vladimir 2759
Carlsen, Magnus 2772
Sparkassen Chess Meeting 2009 (8)
2009. D37: Gambito de dama refusado
Gambito de dama refusado.
O torneo de Dortmund celebrouse por primeira vez en 1928 e o vencedor foi Franz
Saemish, despois xogouse de novo en
1951 e en 1961, e a partir de 1973 instaurouse como un festival de cita anual que

xunto con Corus, Sofia e Linares é un dos
catro torneos de maior categoría do
mundo. 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3
Ae7 5.Af4 0-0 6.e3 c5 7.dxc5 Axc5 8.a3
Cc6 9.Dc2 Da5 10.Td1 Ae7 11.Ae2 dxc4
12.Axc4 Ch5 13.0-0 Cxf4 14.exf4 g6
15.g3 Td8 16.Txd8+ Dxd8 17.Td1 Ad7
18.f5 gxf5= 19.Dd2 Db6 20.Dh6a dama
prepara un forte ataque no flanco de rei
20…Ae8 [20...Dxb2? sería malo, o peón
esta envelenado 21.Cg5 Axg5 22.Dxg5+

Rf8 23.Df6+-] 21.Cg5 Axg5 22.Dxg5+ Rf8
23.Dh6+ Rg8 24.Dg5+ Rf8 25.Td6 Dc7
26.Dh6+ Re7 27.Dh4+ [27.Cb5!? Dxd6
28.Cxd6 Rxd6 29.Dxh7 Td8+-] 27…Rf8
28.Dh6+ Re7 29.Cb5 Da5? [era mellor
29...Dc8 30.Dxh7 Cd8 31.Dh4+ Rf8+-]
30.b4 Cxb4 Diagrama 31.Txe6+! o rei no
centro e o pouco desenrolo negro son a
causa da derrota de Magnus 31…fxe6
32.Dxe6+ Rd8 33.Df6+ Rc8 34.Dxf5+
Rd8 35.Df6+ Rc8 36.axb4. 1-0.

SUDOKU
difícil

Horizontais:
1- Cousa de pouca importancia ou valor, parvada. 2- Cidade de
Cantabria. 3- Radio Nacional. Aro pequeno. Consoante doble. 4Deste xeito. medida de 16 litros. Prefixo que significa “por debaixo
de”. 5- Localidade perto de Ferrol e Narón. Vogal. Choca, dácon
forza contra algo. 6- Conxunto da xente de profesión relixiosa.
Mamífero herbívoro co nariz en forma de pequena trompa. 7Raza de cans, cruce de dogo e lebrel. 5 en Latín. “..... Kong”, cidadeestado asiática. 8- Ao revés, carente de. Compleméntase co “yan”.
Primeiro nome dun aeroporto portugués que leva o dun ex-presidente luso. 9- Desprazarse. Título adoptado polos emperadores
romanos a partir de certo emperador. Símbolo do Niobio.10Operario de certa máquina de imprenta para compoñer textos,
hoxe en desuso. 11- Marabillarse, sorprenderse un de algo.
Verticais:
1- En termos mariñeiros, serie de pezas de madeira que, de proa a
popa unen os bordos dos vaos coas cadernas. 2- Departamento
que goberna certo sector, na Xunta de Galiza. 3- Voz de mando.
Pensamentos. Símbolo do Neodimio. 4- Letras de “rara”. Siglas do
ácido ribonucleico. Abreviatura de “compañía” que dá nome a
moitos dominios de internet. 5- Prefixo que ten que ver co aire.
Símbolo do osíxeno. Criatura entre inventada e mitolóxica que
supostamente habita no Tibet. 6- Contracción de “lles” e “la” (formas oblicuas do pronome persoal). Cargo político do mundo
árabe, que no comic encarnou coma ninguén Iznogud, o que
quería ser califa en lugar do califa. 7- Algo que se dá a alguén
cando un se pon pesado. Símbolo do Tritio. Pel dalgúns animais,
especialmente despois de curtida e preparada, moi fina. 8- O
medio de transporte que máis sae nos ídem de comunicación.
Interxección que denota incredulidade ou desdén. Manifestar alegría, expresar bon humor. 9- Preposición. Batracios que ás veces
hai que tragar, figuradamente. Temible organización militar da
Alemania nazi.10- Persoa, elemento ou circunstancia que actúa
como elemento de unión. 11- Aloxaba, acollía.

SOLUCIÓNS
autodefinido

doado

crucigrama

difícil

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

AUTODEFINIDO

doado
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César Lorenzo Gil

T

ras un inicio de verán no
que dabamos por enterrados programas da
área cultural da Galega, caso de
“Libro aberto” e “Onda curta”, o
pór do estío volve colocar os
dous espazos no seu lugar, é di-

VICIOS DE
MADRUGADA
cir, as madrugadas. Falar de literatura e ver cinema galego parece menos “delito” se se fai ás
tantas da mañá. Cando as ca-

deas que buscan negocio lles
terceirizan as ondas ás empresas
do “chame e gañe”, a televisión
pública “enche ocos” con produción propia. Botar “Libro
aberto” á 1h30 é como non botalo. E iso é un herdo da anterior
dirección da canle. A lectura non
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é un vicio prohibido que deba
convivir co porno para insomnes. Se o programa non engancha, que o cambien e aposten
por falar de palabras con linguaxe televisiva. Non merece
menos que “Larpeiros” ou “Botarse ao monte”, ou si?G
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Saltarse algunhas normas non é pecado, tal e como se desprende da lectura de Etiqueta para tod@s (Xerais),
un manual non de ‘boas’, senón de ‘regulares’ maneiras, no que Irene Pérez Pintos reflexiona en clave de humor,
sobre a necesidade de ter un bo comportamento para gozar dunha ‘agradábel’ convivencia social.

FELICES E
DIFERENTES
Laura Caveiro

Irene Pérez Pintos,profesora

V

‘É importante ter educación e saber esquecela
se che interesa’
Mal empezo esta entrevista.
Acabo de sinalala co dedo...
(Risas)
Queda mal que a atúe?
Non. Debes tratarme de ti porque espero que a entrevista sexa
unha conversa distendida.
O de bicarlle a man sería esaxerado, non?
(Risas) Escribín este libro
como un divertimento. O subtítulo –Manual de regulares
maneiras pero de bastante
educación para a cidadanía– é
bastante revelador. É un libro
bastante ganso que non deixa
de ter certa seriedade. O ‘encorsetamento’ non vale para
nada, aínda que son necesarias
unhas normas de xogo para facer a vida agradábel.
Como son as boas maneiras?
As bases que deben rexelas deben ser universais porque o
que tratan de conseguir é unha
convivencia harmónica. O respecto, a equidade, a liberdade,
a autonomía deben estar detrás de todas as normas.
O das 68 páxinas está estu dado?
(Risas) Para nada.
O manual é froito do protocolo
ou do sentido común?
Do sentido común. O importante é o coñecemento das bases que deben regular a convivencia, non de fórmulas que
están ‘demodés’.

PACO VILABARROS

Eva Estévez

Os modais non restan espontaneidade e liberdade?
Dan liberdade no sentido de
que garanten a liberdade dos
demais. A espontaneidade é
moi bonita sempre que non
sexa agresiva ou grotesca.
Entón as boas maneiras su man puntos...
Non telas é excluínte. Non saber comportarse pecha moitas
portas.
Cal é a diferenza entre educación e boa educación?
A educación son as normas que
nos fan a vida agradábel e vivir

ben en sociedade. A boa educación os principios que deben
construír unha boa sociedade.
As formas entenden de política?
Un ditador pode ter moi bos
modais pero nunca será unha
boa persoa, nin terá unha boa
educación. Todos preferiríamos
que botase peidos, falase coa
boca chea e non fose autoritario.
Unha imaxe vale máis que mil
palabras. A boa educación que
valor ten?
Tamén ten que ver coa imaxe,
é algo inconsciente que debera
acompañarnos sempre, pero

ten que ser algo automatizado.
Tamén é importante ter educación e saber esquecela se che
interesa.
É de boa educación responder
en castelán se che falan en galego e viceversa?
Debemos falar en galego, pero
non por cuestión de educación.
Se estás en Galicia o normal é
contestar en galego. E se se dirixen a ti en galego o normal é
que contestes en galego. Supoño que si se dirixen a ti nunha
lingua e a coñeces, non está mal
contestar nesa lingua.G

eñen de publicarse, recollidas nun libro baixo ese título, as crónicas que fixo Xavier
Queipo para o “Diario Cultural”
da Radio Galega. Nunha delas,
Queipo prometérase poñer tres
adxectivos que sintetizasen a
recensión dunha obra. Colleunos das propias palabras do autor do que falaba. Arrepentiuse
despois da súa promesa, pero
fíxoo. Sen ter feito promesa ningunha, sintetizarei destoutra
volta: intelixente, alternativa e
crítica.
Un libro intelixente con reflexións sobre o acontecer cultural deses días. Sexa noticia de
libros, de filmes, ou doutros
eventos que ao escritor lle gustaron e quería compartir. Non é
unha crónica de circunstancias.
Escárvase na realidade da vida
que bule. Sen ese interese non
prendería como prende. Non
fai concesións de cara á galería
nin demoniza o que non vai co
seu xeito de ollar o mundo.
As súas páxinas abren un espazo de cultura e liberdade. Alternativo. Un convite a non seguir as estritas consignas do
mercado, a extraer cadaquén as
súas conclusións. Fronte ao mimetismo e ao gregarismo, alternativas hainas.
Unha lectura que confirma o
compromiso dun Sísifo feliz no
seu empeño de falar e escribir a
lingua do paraíso tantas veces
negada. Carga ás costas coa pedra da actitude ofensiva cara á
lingua galega disfrazada de defensiva do castelán, pero non
sen criticala.
E eu, como dixo o poeta, nin
minto nin me arrepinto.G
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