48 contra e portada 2.qxd

30/9/09

00:12

Página 3

B U L E B U L E. OS BOLECHAS EN GUIÑOL, POR TEATRO DO CARAMUXO.. 23-25.

2 EUROS
(CON LIBRO 4,90)
1.OUTUBRO.09

POLÍTICA. CARLOS MELLA: ‘A BURGUESÍA SÉGUENOS FALLANDO’. 6-7.
DEPORTES. OS ÉXITOS DOS PIRAGÜISTAS GALEGOS. 18-19.

Periódico semanal
Fundado en 1907
Nº1.375

anosaterra

Isto non debe suceder

16-17.

As torres financeiras de Galicia

O Porto Exterior da Coruña
supera xa en 74 millóns de euros
o sobrecusto
da Cidade da Cultura 2-3.
ORDES, UN NOVO LIBRO
DAS COMARCAS DE GALIZA

CON ESTE NÚMERO Á VENDA

PEPE CARREIRO

2-3 galiza.qxd

30/9/09

10:56

Página 2

GALIZA.

2.

ANOSATERRA
1-7 DE OUTUBRO DE 2009

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A.Presidente:Miguel Barros Puente. Vicepresidente e conselleiro delegado:Afonso Eiré. Vicepresidente económico:Ramón Barral. Vogais:Xosé Fernández Puga, Xosé María Fonseca Moretón, Xavier Rey, Ana Miranda, Ceferino Díaz, Fernando Filgueira, Victorino Núñez e Bieito Alonso. Secretario:Federico Cañas.
Director: Manuel Veiga. Subdirector: Xan Carballa. Coordenador Diario Dixital: César Lorenzo Gil. Redactores:Horácio Vixande, Mar Barros, Manuel Xestoso, Manuel Vilas, María
Obelleiro, Lara Rozados, Eva Estévez, Xurxo González, Charina Giráldez, Antonio Cendán, Paco Vila Barros (fotografía), Xosé Bocixa (tv). Maquetación e preimpresión:Xoselo Taboada. Fotografía:Axencia Galega de Noticias, Reuters. Xefe de publicidade: Carlos Martínez (publicidade@anosaterra.com) Redacción: Rúa do Príncipe 24, 1º - 36202 Vigo. Teléfono 986 222 405. Fax 986 223 101. Delegación Santiago:Laverde Ruiz 6, baixo- Teléfono 981 569 229. Correo electrónico: info@anosaterra.com. Administración: Rúa do Príncipe 22,
baixo - 36202 Vigo. Teléfono 986 433 830. Subscricións: subscripcions@anosaterra.com Imprime:Norprint. Depósito Legal:C-963-1977. ISSN:0213-3105.

•

•

OBRAS POLÉMICAS

sumario
GALIZA.
¬LINGUA

Iván Vaqueiro, coordinador da rede.

A rede galeguista do PSOE
defende o topónimo
‘A Coruña’ >5

MUNDO.
¬ELECCIÓNS
Aumento do pluripartidismo
e da esquerda en Portugal e
Alemaña >10-11

CULTURA.
¬ENTREVISTA

Álvarez Cascos, iniciador da obra na súa época de ministro, e Núñez Feixóovisitando o Porto Exterior da Coruña durante as eleccións municipais do 2007.

A.G.N.

Ninguén quere pagar o sobrecusto
do Porto Exterior da Coruña
Ramón Lorenzo, lingüista:
‘O castelán foi imposto
á forza’ >20-21
¬ENTREVISTA
R. López Facal, historiador:
‘Seguemos explicando unha
historia do XIX >27

Unha fundación tentará que
volva o Culturgal no 2010 >33

As obras do peirao de Punta Langosteira xa
custan 460 millóns máis do previsto. Nin
Estado, nin Xunta, nin o Concello aclaran quen
vai pagar este sobrecusto. Un silencio que
dispara as especulacións sobre o destino dos
terreos que ficarán libres no centro da cidade
cando se trasladen os peiraos actuais

MAGAZINE.
Comeza a temporada
dos cogomelos >34-35

1.375

1 DE OUTUBRO DO 2009

Manuel Vilas

O orzamento inicial era de 429
millóns, pero a última previsión
anda nos 789. O sobrecusto do
peirao de Punta Langosteira supera xa en 74 millóns a desviación da Cidade da Cultura.
Fronte a polémica que envol-

veu ao Gaiás dende o seu inicio,
o déficit do porto coruñés multiplicouse durante anos entre o
silencio da práctica totalidade
dos medios e dos políticos.
A chegada da crise inmobiliaria desatou a tormenta nos titulares. De súpeto, as autorida-

des decatáronse de que o plan
inicial resulta insuficiente. O Estado non compromete máis
fondos polo de agora e a Xunta
de Alberte Núñez Feixóo lávase
as mans, lembrando que a obra
é responsabilidade do Ministerio de Fomento. Ademais, a recualificación e venda do chan
que ficará libre no peirao actual
non abonda para cubrir, como
estaba previsto, unha terceira
parte das obras de Punta Langosteira. Cando menos, nas
condicións actuais.

A CRISE PON EN CUESTIÓN VIABILIDADE. O protocolo asinado entre o
Estado e o Concello da Coruña
en 2004 fixa unha edificabilida-

de de entre un metro e un metro e medio. É dicir, que as construtoras que poxen polos peiraos abandonados poderán construír até un metro e medio cadrado de edificios por cada metro cadrado mercado. “O máximo que permite a lei”, salienta o
concelleiro de Vivenda da Coruña Mario López Rico (BNG).
O alcalde Francisco Vázquez (PSOE) rubricou o acordo
canda a tamén socialista ministra de Fomento Magdalena
Álvarez. Ademais da alta edificabilidade, o pacto favorece a
quen compre os terreos do
porto noutros dous aspectos.
Segundo indica López Rico, o
municipio renunciou ao >>>

usto
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A CRISE
DE FEIXÓO

PEPE CARREIRO

>>> 10 % do chan que lle correspondía por lei e eximiu os
futuros donos de pagar infraestruturas como novas canalizacións de auga ou luz. Iso si, o
acordo establece que os terreos non se poden vender até
que Punta Langosteira estea
funcionando, no mellor dos
prazos previstos, en 2011.
Coa enorme crise inmobiliaria actual as autoridades dubidan de poder recadar dabondo coa venda dos peiraos que
se abandonen. E os cartos estanse acabando, só hai fondos
para seguir as obras de Punta
Langosteira até mediados de
2010. O presidente da Autoridade Portuaria, Enrique Losada –elixido pola Xunta do PP–
asegura que precisa 283 millóns máis para poder afrontar
o sobrecusto. De onde sacar
estes cartos?

MÁIS CARTOS DO ESTADO OU MÁIS EDIFICABILIDADE. BNG e PPdeG
coinciden en que nin a Xunta
de Galicia nin o Concello da
Coruña deben achegar máis
diñeiro. “Tendo en conta que
os coruñeses xa pagan unha
parte da obra coa desafectación dos terreos portuarios, o
Grupo Popular oponse á tese
do alcalde Xavier Losada (PS-

G

’’

Osobrecustosuperaxa
en 74 millóns a desviación
da Cidade da Cultura”

’’

Unpelotazopoderíaservir
para acabar a tempo
as obras”

deG) de que o sobrecusto do
porto de Langosteira o paguen
os coruñeses e os galegos con
achegas da Xunta de Galicia, xa
que se trata dun porto de interese do Estado e é o Ministerio
de Fomento o que ten que garantir a viabilidade económica
do proxecto”, explica o concelleiro conservador Xulio Flores.
Dende o Bloque, Mario López Rico tamén insiste en que é
o Estado quen ten que sufragar
os gastos. Os nacionalistas non
queren nin oír falar de deixar
facer máis edificios. López Rico
recorda que o BNG defendeu
un máximo de 0,4 metros de
edificabilidade e que a “a cidade da Coruña non pode vender

as súas mellores carnes para financiar unha infraestrutura
que é de interese estatal”.
Segundo fontes do BNG, a
intención última do PP é que se
aumente a edificabilidade nos
peiraos que fiquen libres no
centro da Coruña. Así, o primeiro tenente de alcalde, o nacionalista Henrique Tello, respondeu inmediatamente á petición do presidente da Autoridade Portuaria dun novo convenio. Tello declarou que o PP
“crea alarma” sobre o financiamento co obxectivo final de
permitir a “especulación urbanística”.
Acusación que é rebatida de
fronte polos conservadores. “A
solución non pasa por aumentar a edificabilidade”, replica o
concelleiro Xulio Flores. Iso si,
o PP reclama que Madrid contribúa con máis cartos. Xulio
Flores insiste en que “é o Ministerio de Fomento o que debe que garantir a viabilidade
económica do proxecto; os coruñeses somos cidadáns de
primeira e esiximos o mesmo
trato que Fomento lle deu aos
portos exteriores de Valencia e
Barcelona”. Discurso similar
ao que esgrime o presidente
Alberte Núñez Feixóo, quen lle
reclama publicamente ao mi-

nistro de Fomento, o galego
Xosé Blanco, un novo investimento en Punta Langosteira
similar ao acordado para o
Tren de Alta Velocidade.

UN NEGOCIO A MEDIO PRAZO. Tampouco no PSdeG local se quere
defender publicamente un aumento da edificabilidade. Iso si,
o alcalde Xavier Losada aposta
porque algúns dos peiraos que
fiquen libres primeiro, como o
da Batería, poidan ser vendidos
inmediatamente. Esta estratexia
achegaría fondos a curto prazo
ás extenuadas arcas da Autoridade Portuaria. Agora ben, de
vender agora o Porto da Coruña
faría un mal negocio debido ao
pésimo estado do mercado inmobiliario. Unha venda inmediata permitiría ás construtoras
privadas facerse con miles de
metros cadrados na mellor zona
da Coruña. Son uns terreos polos que hoxe, a causa dos problemas das construtoras para
atopar financiamento dos bancos, non habería moita competición nun concurso público.
Porén, é evidente que quen se
faga con esta zona no centro da
cidade e na beira do mar fará un
gran negocio a medio prazo, un
‘pelotazo’ aínda maior se compra en plena crise.G

Un peirao para utilizar en inverno?
As sombras sobre Punta Langosteira van máis alá do financiamento. Morreron catro
obreiros en accidentes laborais
entre 2005 e 2007. Os temporais
de inverno con ondas de máis
de 15 metros fan ir máis lentos
os traballos entre abril e outubro. Por iso ninguén asegura
que se cumpran os prazos dunha mudanza que debería comezar en setembro de 2011 e
rematar en 2012. De feito, ao dique principal aínda lle falta por
construír un quilómetro dos
seus 3.360 metros.
Datos que poderían reabrir
o hoxe inútil debate sobre se
Punta Langosteira é o lugar
máis adecuado para construír

editorial

’’

AUEeFomentoinvestiron
no proxecto co propósito
de crear un ‘porto
de refuxio’ para grandes
buques en problemas,
como o Prestige”

un macro-peirao, especialmente cando o novo Porto Exterior de Ferrol, xa operativo,
está a menos de vinte quilómetros en liña recta polo mar.
A obra de Caneliñas fíxose
en 44 meses e o mellor de escenarios previstos para Punta

Langosteira é de 78. Ademais,
a día de hoxe a infraestrutura
coruñesa carece de conexión
por tren. “Se non se licita de inmediato, o carbón non chegará a dársena até 2012”, advirten dende o PPdeG. Un atraso
que impediría sacar do centro
da cidade as descargas de carbón Endesa, un dos principais
argumentos polo que se decidiu o traslado do peirao.
Ademais das protestas veciñais contra a contaminación
causada polo carbón e a refinería de Repsol, a outra gran
razón de ser de Punta Langosteira é o Prestige. Ninguén o
recoñece abertamente, pero o
Ministerio de Fomento e a

Unión Europea investiron no
proxecto (Bruxelas achegou
257 millóns e prestou 130
máis) co propósito de crear un
‘porto de refuxio’ para grandes
buques en problemas na fachada atlántica. Un obxectivo
que tamén está en perigo, pois
a Autoridade Portuaria segue a
debater que forma darlle ao
morro do dique, co fin de evitar que as correntes impidan
os atraques con mar de fondo.
De non dar co deseño atinado,
gran parte do investido no
Porto Exterior non se podería
utilizar durante o inverno e un
petroleiro como o Prestige
non podería ser baleirado con
seguridade.G

obernar en tempos de
crise non é fácil para
ningún executivo. Os conservadores falan de austeridade –aínda que “aceptan”
as axudas á banca–, os socialdemócratas de medidas
sociais, algunhas subidas de
impostos e, tamén, de axudas á banca.
Polo que respecta a Galiza, o candidato a presidente
mostrara en campaña os tres
piares humanos da súa estratexia: un extravagante Pedro
Arias (o que pediu un ERE na
Xunta), Luís Carrera, obrigado a retirarse da liza por problemas fiscais e Pedro Pui,
home cabal que, quizais prevendo o que se aveciñaba, se
negou a formar parte do Executivo. Así as cousas, Feixóo
optou polo camiño da austeridade, pero de modo nesgado: recortes nas áreas estratéxicas do bipartito, redución
en gastos sociais (gardarías e
centros da terceira idade rematados pero sen abrir) e, ao
tempo, máis cartos para certos sectores elitistas (como os
colexios do Opus, aínda que
de modo semi encuberto) e
parálise do plano eólico e con
el dos beneficios que podería
terlle achegado ao sector público galego, tal e como esixía
o baremo do concurso.
Pero a estratexia do presidente ten outra pata importante: a de cargar sobre os
demais as responsabilidades. Así, nun primeiro momento, comezou falando, de
modo pouco consistente,
dos supostos buratos deixados polo executivo anterior,
para pasar agora a queixarse
dos dous mil millóns que lle
esixe Madrid, como débeda
da Xunta co Estado. A terceira etapa que se anuncia podería chegar no inverno e
traduciríase nun recorte sanitario, xustificado nos gastos da gripe A.
Feixóo, que antes lle botara todas as culpas da crise
a Touriño, non é o responsábel da marcha actual da economía, pero tampouco está
a ser moi hábil, nin sensíbel,
na xestión dos problemas.G
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María Obelleiro

ASEMANA

DESESTIMAN O RECURSO

A XUSTIZA VE INDICIOS DE DELITO EN HERNÁNDEZ

Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente.

SEGUNDO O BNG

A XUNTA OCULTA O INFORME
QUE PROHIBE OBRAR EN MASSÓ
Un primeiro informe “negativo
e vinculante” da Consellaría de
Pesca e Asuntos Marítimos impedía o polémico porto deportivo de luxo en Cangas. Porén, o
Tribunal Superior der Xustiza
de Galicia (TSXG) sentenciou a
prol da construtora baseándose nun segundo documento da
Administración. O parlamentar do BNG Bieito Lobeira subliñou que o informe técnico
de Pesca sobre o proxecto, presentado o 1 de xullo de 2004, e
de carácter preceptivo e vinculante, informou negativamente
do proxecto debido á grave
afectación marisqueira e medio ambiental do proxecto do
porto deportivo do Salgueirón.
“Con todo, e de xeito totalmente inexplicábel, este informe
tardou sete meses en chegar á
Autoridade Portuaria de Vigo
que aprobou o proxecto do
porto deportivo amparándose
nun segundo informe da Xunta
de Galiza, esta vez favorábel, e
que a día de hoxe aínda non se
fixo público”, explicou Lobeira.

Bieito Lobeira, portavoz de Pesca do
Grupo Parlamentar do BNG.

O deputado nacionalista engadiu que cunha orde da Consellaría do Mar ou da Consellaría
de Obras Públicas “non habería
ningún problema para parar as
obras”. Con todo, a Consellaría
do Mar anunciou que o Goberno do PP non intervirá para frear a construción do porto deportivo de Massó.G
POLÉMICA COA TOPONIMIA

O PSdeG APOIA A LEGALIZACIÓN
DE “LA CORUÑA”
Despois de que o alcalde da Coruña, Xavier Losada, amosase o
seu desexo de “legalizar” o topónimo castelán da cidade, o
secretario xeral do PSdeG, Manuel Vázquez, mostrouse partidario de aceptar “La Coruña”
no caso de que “goce do consenso da sociedade”. O socialista recordou que a Lei de Toponimia –que estabelece que a
única nomenclatura oficial é a
galega– foi redactada pola Xunta de Fraga. O portavoz parlamentar do BNG, Carlos Aymerich, instou os socialista a aclarar “a que está xogando en materia lingüística, se a apoiar a
manifestación do día 18 ou a

JESSICA BARCALA / A.G.N.

A Xustiza vén de desestimar o
recurso presentado polo conselleiro de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas,
Agustín Hernández, no caso
da certificación do final dunha obra en Salvaterra do Miño
apenas comezada. A maxistrada do Xulgado de Instrución número 1 de Pontevedra
asinou unha providencia que
desestima o recurso interposto polo propio Hernández e o
enxeñeiro de Obras da Deputación de Pontevedra Baltasar

Pujales contra o auto de admisión a trámite da querela
presentada polo PSdeG. A
xuíza rexeita os argumentos
dos afectados e sinala que os
“feitos relatados poden constituír un delito de falsidade”. A
denuncia aberta contra o
conselleiro alude á certificación do final de obra na variante de Lira á empresa Sercoysa, na que Hernández se
incorporou como directivo
cando a Xunta de Fraga perdeu o poder no 2005.G

Losada animando a Feixóo a
defender o topónimo en español e contribuír así a rachar o
consenso lingüístico”.G
LINGUA

A MESA REGÁLALLE A FARJAS UN
MANUAL INFANTIL DE GALEGO
O presidente da Mesa pola
Normalización Lingüística,
Carlos Callón, regaloulle á conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, un manual de aprendizaxe
de galego para educación infantil e unha obra sobre racismo lingüístico como acto de
protesta contra a actitude “galegófoba” de Farjas. Nunha entrevista da TVG, a responsábel
da Xunta non deu máis que os
saúdos inicial e final en galego,
“como se estivese a falar para
Madrid” e mesmo chegou a
traducir a denominación do
Sergas por “Servicio Gallego de
Salud”. A Mesa censurou que o
PP fale “hipocritamente” de bilingüismo, “cando parte dos
actuais responsábeis da Xunta
non queren nin aprender a falar galego, e non porque sexa
un idioma difícil, senón porque o desprezan”.G

Carlos Callón, presidente da Mesa, antes de entregar os libros no rexistro dos
edificios da Xunta.
AMNL

Representantes de Confapa na Coruña cunha faixa que denuncia os recortes da
Consellaría de Educación.
IRENE MOLINA / A.G.N.

CONVOCADOS POLA CONFAPA

SEGUNDO O PSdeG

PAIS E NAIS DE ESTUDANTES
MOBILÍZANSE
CONTRA A XUNTA

ATRASOS EN OPERACIÓNS
A PACIENTES CON “RISCO
DE SUPERVIVENCIA”

Milleiros de pais e nais de estudantes concentráronse o pasado día 29 ao longo do país convocados pola Confederación
Galega de Pais e Nais de Centros Públicos (Confapa). As familias denunciaron os recortes
no ensino público e amosaron
a súa postura contraria á supresión da gratuidade dos libros de
texto. Baixo o lema “Non o
imos tolerar!”, os pais e nais criticaron “os recortes orzamentarios que responden exclusivamente a intereses ideolóxicos e sociais, tentando modificar un sistema educativo que
vai prexudicar gravemente o
ensino público”. Malia o éxito
da convocatoria, o conselleiro
de Educación, Xesús Vázquez,
asegurou que a protesta “non
respondeu á realidade”, senón
a “un movemento por parte de
persoas militantes dun partido
da oposición”.G

O secretario xeral do PSdeG,
Manuel Vázquez, denunciou
que se están rexistrando atrasos en operacións a pacientes
con “risco de supervivencia”
debido aos “recortes” que está
sufrindo a sanidade pública en
Galiza. O líder dos socialistas
alertou de que esta “pingueira
de recortes” provocará un “colapso sanitario” nun prazo
“non superior a dous meses”.
Segundo Vázquez, a Xunta do
PP “tratará de atribuír o colapso a un brote de gripe A ou de
calquera outro tipo ou á falta
de diñeiro”. O socialista asegurou ter “probas evidentes” e
coñecer “casos dramáticos” de
que se está alterando “gravemente” o funcionamento da
sanidade. A maiores, resaltou
que as listas de espera, tanto as
cirúrxicas como as de consulta, superan actualmente “os
205.000 pacientes”.G
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Iván Vaqueiro, coordinador da Rede Galeguista

‘O PSdeG apoiará
a manifestación polo galego’
C.L..

Iván Vaqueiro (O Porriño,
1977) é o coordinador da Rede
de Galeguistas no PSdeG. Nesta entrevista opina sobre a polémica que vive este partido a
respecto da forma La Coruña
como topónimo legal .
Que opinión ten a Rede de
Galeguistas no PSdeG sobre
as declaracións de varios dirixentes do partido sobre o to pónimo ?
O PSdeG está comprometido
co galego: o apoio á manifestación do 18 outubro organizada
por Queremos Galego concreta o compromiso socialista coa
lingua. O uso de La Coruña é
un tema específico no que hai
outro debate de fondo: de onde procede o nome da cidade?
Claramente do galego.
Pero parece que agora se ra chou o consenso.
A forma toponímica, histórica
e socialmente admitida só pode ser a galega –e así o recolle
tamén a Lei de Normalización
Lingüística (3/1983), tal e como recordou o delegado do
goberno central en Galiza, o
socialista Antón Louro. É certo
que existen na sociedade outras formas lingüísticas , mais
o debate non é, entón, sobre

’’

O topónimo A Coruña
conta con unanimidade
filolóxica e política
desde o 1983”

’’

¿Baixo que criterios
excluímos unhas
solicitudes de cambio
doutras?

cal é a forma toponómica; algo
que xa resolveu a filoloxía hai
décadas e que no campo político adoptou o parlamento co
apoio do PP. Os topónimos
son patrimonio histórico inmaterial, engaden unidade de
denominación, xorden dun
consenso social e contribúen á
proxección exterior. Se até
aproximadamente a década
de 1920 máis do 90% da poboación falaba unicamente galego, quere dicir que estamos
diante dun feito ilustrativo e

característico de Galicia, xunto
con outros territorios en todo
o planeta: todas as nosas formas toponímicas proceden (a
partir de substratos latinos,
xermánicos e celtas), dunha
única lingua: neste caso, a galega. A Lei de Normalización
Lingüística, cuxa voz socialista
de defensa foi a do galeguista
Ramón Piñeiro, recólleo. O artigo 10 di: “os topónimos terán
como única lingua oficial a galega”. Este texto non é un resultado do debate nin da discusión ideolóxica senón que é
o simple reflexo da realidade
histórica e sociolingüística obxectiva de Galiza.
A postura da rede entón é exclusivamente o topónimo A
Coruña?
A lei permítelle a calquera
persoa poder chamarlle a un
lugar como ben queira. Así foi
sempre, e sempre seguirá
sendo. Nós podemos referirnos a New York como Nova
York ou Nueva York. Sen dúbida, a proximidade de ambos os dous idiomas fixo posíbel a creación e expansión de
formas lingüísticas non toponímicas. Do mesmo xeito, a
construción e consolidación
ao longo de todo o século XX

dunha crecente comunidade
lingüística castelán-falante
ten axudado a que convivan a
expresión toponímica e a forma lingüística castelá. Porén,
nin esta creación nin a súa expansión nin a convivencia de
ambas as comunidades lingüísticas modifican o feito de
que o único topónimo é aquel
creado na lingua galega e chegado aos nosos días na forma
de “A Coruña”. Se queremos
abrirlle a porta a unha modificación legal que admita a forma castelá, debemos realizar

e responder outras preguntas:
poden outras formas, ademais daquelas toponímicas,
adoptarse para darlles nome
aos lugares?, que formas?, só
aquelas derivadas dos topónimos ou tamén outras de distinta creación?, baixo que criterios excluímos unhas solicitudes de cambio doutras?, onde está o límite para a creación e a aceptación de formas
lingüísticas? Ou índonos a
uha proposición extrema, podemos chamarlle a Boiro, por
exemplo, Casiopea? G

TRIBUNA I Xosé Manuel Barreiro.
Vicepresidente do PPdeG.

OPORTUNIDADE PARA LUGO
O Plan Impulsa presentado hai
uns días en Lugo polo presidente da Xunta foi recibido con
unánime satisfacción por parte
dos reponsábeis políticos, empresariais e sindicais da provincia. Con esa valoración positiva
xeneralizada, a proposta acadou xa o seu primeiro éxito porque á fin, unha das premisas a
salientar desta iniciativa é precisamente a súa filosofía aglutinadora, global, como integral é
o seu ámbito de actuación.
Alberto Núñez Feixóo levou
por primeira vez a Lugo na historia da nosa autonomía unha
reunión do Consello da Xunta e
fíxoo para dar a coñecer un pa-

>>>

quete de medidas de aplicación
inmediata, que leva consigo
vantaxes especiais para as empresas en comparanza coas do
resto de Galicia, e que continuará co desenvolvemento dun
plan estratéxico tamén singular.
Unha folla de ruta concreta e diferenciadora para darlle un pulo sen precedentes a unha provincia que pasa por dificultades
igualmente específicas.
O deseño e o desenvolvemento deste programa de actuación xorde como resposta
da Xunta ás demandas formuladas polos propios empresarios e traballadores da provincia
de Lugo practicamente no mes-

mo intre da toma de posesión
de Feixóo como presidente.
A rapidez da contestación
non ten tampouco precedentes, o que amosa a especial sensibilidade do presidente con
Lugo, ao igual que a súa eficacia para plantar cara e achegar
solucións, feitas á medida, ademais, ás dificultades reais que
existen en cada punto da nosa
comunidade. O goberno que
lidera Feixóo certifica coas súas
accións, cos seus feitos, que hai
unha maneira distinta de facer
as cousas, con sentido, responsabilidade e compromiso e, o
máis importante, coa vista e a
esperanza posta no futuro.

Lugo ten peculiaridades
que a fan diferente ao resto de
Galicia, a maiores do feito de
que, como Ourense, é unha
provincia denominada de interior: déficit en infraestruturas,
dispersión demográfica, envellecemento da poboación, débil tecido empresarial, con notábeis diferenzas no seu desenvolvemento entre o norte e o
sur e no que algúns dos seus
piares básicos, o lácteo e o pesqueiro, atópanse nunha situación extrema… E todo iso require un tratamento igualmente específico. Un plan de reequilibro serio e real.
Impulsa Lugo cumpre eses

obxectivos e márcase a meta de
poñer en práctica unha discriminación positiva consecuente coas necesidades, e estou
convencido de que a súa aplicación suporá un antes e un
despois no desenvolvemento
económico da provincia de Lugo. Un pulo definitivo no que
agora debemos implicarnos
todos, administracións, empresarios e traballadores, como
así promulga e require a propia
vontade do plan.
Hai unha aposta firme e decidida por Lugo e non debemos nin podemos permitirnos
o erro de desaproveitar esta
oportunidade.G

6-7 galiza.qxd

29/9/09

23:35

Página 2

ANOSATERRA

GALIZA.6.

’’

JE 20
Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

C

hegan malas noticias
dende Pittsburg. Ou mellor dito chegan as mesmas
noticias: houbo “resultados
positivos”. O próximo superlíder que saia dar unha rolda de
prensa para anunciar “resultados positivos” había que sacarlle os panos brancos e ao
tal G-20 empezar a chamarlle
Je 20. Pasou o tempo dos resultados positivos. Coa pasta
que levamos gastada en manter o tenderete en pé queremos ver resultados, e punto
que diría Don Manuel.
Mentres nos contan as tremendas dificultades técnicas
que hai para regular os mercados financeiros e que os cartos
non desaparezan, ou o difícil
que é perseguir os escandalosos bonus dos executivos agresivos que con tanta alegría se
xogan os cartos dos demais,
imos sabendo que a actividade
dos paraísos fiscais que iamos
invadir con transparencia leva
medrado un 400 por cen nestes meses, ou que a media do
salario dos executivos do Ibex
segue no millón de euros, ou
que volven as alegrías ás tendas de luxo de Manhattan.
Os apóstolos da austeridade,
do adelgazamento do estado do
benestar, non predican precisamente co exemplo. O seu reino
non é deste mundo e funcionan
co “principio da austeridade inversa”: canto máis gaño, máis
dereito teño a esixir austeridade
e predicarlla aos demais. Outro
tanto respecto ao mercado laboral: canto máis blindado está
o meu contrato, máis dereito teño a reclamar flexibilidade nos
do resto. Até que iso cambie,
non mudará nin o xeito de tomar as decisión nos mercados,
nin a responsabilidade de quen
as toman. E así, os mesmos líderes que saíron para o cumio feitos uns homes, volveron convertidos en nenos con medo á
escuridade.G

’’

Os apóstolos da
austeridade, do
adelgazamento do
Estado do
benestar, non
predican
precisamente
co exemplo”
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Carlos Mella, escritor, economista e político

‘A misión da burguesía é dirixir o país
e non quere facelo’
Xan Carballa
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Memorias dun ninguén (Galaxia) é o máis recente libro do
economista, político e escritor
Carlos Mella (O Foxo-A Estrada,
1930). Conta co antecedente de
Non somos inocentes (Xerais,
1990), unhas memorias centradas na súa primeira etapa política, cando foi vicepresidente da
Xunta (1983) e deputado por
Coalición Galega. Mella, que en
1991 foi candidato europeo do
BNG e se define bloqueiro, debulla nesta nova entrega memorialista os episodios dunha
vida intensa, na que ocupou
cargos de grande responsabilidade económica e no mundo
da banca, marcada pola falta de
liberdades, a Ditadura e a restauración da democracia.
Chama moito a atención o
nihilismo inicial do seu libro e o
descreimento do valor das memorias. Aínda así escrébeas e
acaban sendo un verdadeiro
manifesto de conviccións.
Pensaba nunha novela sobre a
soidade, e mesmo tiña un personaxe central. Até que me din
de conta que se aquel tipo era
eu. No libro hai filosofía, historia, consideracións políticas e
sociolóxicas, análises de Galicia, pero todo fiado desde a distancia e a ironía.
Arranca con episodios do verán
de 1936 na súa aldea. Foi determinante o golpe militar para a
súa xeración?
Eso penso porque o vivimos directamente. A diferenza entre aldea e cidade xa era intensa daquela. Na aldea os escopeteiros e
falanxistas que aparecían eran os
mesmos que coñecías sachando
. A xente da cidade quizais sofreu
máis na posguerra co tempo da
fame (1945 e 1946) xa co réxime
en pleno funcionamento.
E o medo foi a grande pegada
en todos?
Era xeneralizado. Lembro de
neno como se pasou a mirar de
lado e a calar, quizais é o primeiro recordo nítido que teño
da vida. Iso e os anos do bacharelato nos Xesuítas de Vigo.
Un tempo ao que lle adica varios episodios.

’’

Mentresadisposición
de Jordi Pujol estaban
as mellores mentes de
Cataluña, eu tiña que
contar con algúns
conselleiros
que non valían para nada”

Quería debuxar o tempo que
nos tocou vivir. Por iso cando
despois conto cousas do matrimonio párome a explicar o que
naquel entón significaban as
palabras. Porque sen iso non
entendemos nada, a noite de
vodas para un home ou unha
muller de hai sesenta anos era
algo moi diferente a hoxe, para
a muller mesmo unha liberación. No internado os da aldea
sabiamos máis de moitas cou-

sas, do sexo por exemplo, e era
unha superioridade coa que
enfrontar o desprezo dos urbanitas, que eran fillos dunha
burguesía de palleiro, que sabía
coller o tranvía ou escoller un
zapato castaño. Lidos non eramos, porque nas librarías non
había libros, algo que a xente
non entende hoxe, pero tiñamos máis variedade de vida,
sabiamos roubar froita, cazar,
gabear polos carballos, inventar xogos... Os da aldea eramos
bastante competentes.
O idioma foi un choque?
Choque non. Simplemente non
o falabamos, porque á primeira
palabra galega que dixéramos
dábannos unha hostia. Eran
xente fodida. Había os xesuítas
vellos e os novos. Os novos tiñan
unha norma: non podían tocar
nada que fose redondo ou se
movese. Se te das conta, iso explica porque os xesuítas andan

coas mans cruzadas nas costas.
Tiña un sentido de disciplina e
sexual tamén. Eles estaban absortos co sexo e cando estaban a
punto de caír na tentación pegaban unhas losqueadas que
alampaban e cando se desafogaban eran máis suaves.
Despois marchou para Deusto
e o que xa non aturou foi estar
pechado.
Aterrorizoume que me pechasen pola noite no cuarto. Era unha prisión. Cando agora escoito
falar os bispos de liberdade relixiosa pégame a risa, non os podo crer, porque sei como son e
que se repetisen as circunstancias volverían ao mesmo.
Cunha pasada de quince anos
pola ditadura militar a liberdade nin se lembraba.
Cos anos é que non se botaba a
faltar porque pensabas que non
existía. É como o probe que non
bota de menos o champán ou
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A IDENTIDADE DOS GALEGOS.
Fai tamén algunha aproximación biográfica ás identidades.
En Madrid os galegos eran desprezados, os vascos admirados
e os cataláns envexados, os demais eran de provincias. Cando
chegaba un galego fino a Madrid dáballe a tarxeta ao taxista,
e este xa o calaba e dicíalle “Vostede é galego?” e fodíalle o día.
Saavedra Fajardo dicía que a
burguesía galega facía estudo
para esquecer o idioma e hoxe
seguen maioritariamente instalados nese complexo, desexarían ter nacido en Valladolid.
Non hai tantas lembranzas políticas como en Non somos ino-

centes, pero defínese como bloqueiro. Como contempla a súa
traxectoria política.
Cheguei a Galicia de regreso e
dinme de conta que a miña idea
sobre o meu propio país era a
dun turista. Vinme na política de
golpe e foi cando tiven que reflexionar a fondo. Mentres a disposición de Jordi Pujol estaban as
mellores mentes de Cataluña, eu
tiña que contar con algúns conselleiros que non valían para nada. Convencinme que, nun Estado de Autonomías, quen non
ten un partido nacionalista forte
non ten nada que facer. Aquí
chufan cataláns e vascos porque
teñen deputados e negocian cos
seus votos. O Bloque chegou a
ser segunda forza galega e despois pasou o que pasou e nestas
eleccións pilláronnos a contrapé
e retrocedemos vinte anos. Iso
non cambia o dito: sen un partido nacionalista forte Galicia non
pinta nada. E a xente sábeo porque din “isto non llo farían aos
cataláns”, outra cousa é que seguen votando ao PP ou ao PSOE.
E porque non madura esa conciencia política?
Hai tendencia a botarlle a culpa
aos galegos en xeral. Pero non
hai tal, porque nun momento
déronlle maioría a Fraga pero tamén converteron ao BNG en segunda forza. Os galegos foron
obxecto de moitas estafas políticas e cando o goberno anterior
se adicou a pelexar entre sí, coa
mesma decisión que os votaran,
agóra botáronos. Esas decisións
son conscientes e non hai que
ocultalas falando de carrexo de
votos ou manipulacións. O galego moitas veces responde con
máis responsabilidade que os
seus dirixentes. A burguesía galega fallou nos séculos XVII,
XVIII, XIX e XX e segue fallando.
A obriga do pobo foi atravesar
coa súa propia identidade e co
idioma a través dos séculos e
cumpriu. A misión da burguesía
era dirixir o país e converter a
existencia galega en presenza
política e nin o fixo nin parece
querer facelo. Mentres teñamos
esa creba non hai país. Por iso
son nacionalista.
E por iso un remata o libro descrido do nihilismo inicial, porque vostede reivindica o esforzo.
Dicir que naces, espernexas e
morres é unha verdade. Pero xa
que che concederon o mínimo
intre de vivir, debes actuar. Se o
nacionalismo non dá ido arriba
non me vou pegar un tiro e en
todo caso achego o meu esforzo
sen dramatismos. O pinchacarneiro da vida hai que dalo con
certa elegancia.G

’’

TEMPOS
DE CAMBIOS
Ceferino Díaz

O

Feixóo tamén
reduce o inglés
H. Vixande

A Consellaría de Educación está a recortar a oferta das Escolas Oficiais de Idiomas como
fórmula de aforro. Tamén introduciu uns horarios que non
lle permiten matricularse a
parte do alumnado. Isto xustifica a redución do profesorado
nun campo, o estudo de linguas estranxeiras, no que a
Xunta fixo moito fincapé.

’’

Osnovoshorarios
representan un obstáculo
para compatibilizar o estudo
e a actividade laboral”

As clases que antes daban
catro profesores, agora impártenas tres. É unha das medidas
de aforro que introduciu nas
Escolas Oficiais de Idiomas e o
seus centros satélites a Consellaría de Educación. Como
consecuencia, a parte do
alumnado debáer dirixirse a
academias privadas para a
aprendizaxe dunha lingua estranxeira.
O procedemento empregado foi establecer horarios de di-

fícil seguimento para o curso
que vén de comezar. A difusión
dos novos horarios produciuse
antes de empezar o período de
matriculacións, o que desmobilizou a parte importante do
alumnado, que renunciou a
inscribirse este curso. A Administración xustificou a medida
da reorganización dos horarios
sinalando que a metade do
profesorado tiña unicamente
13,5 horas de clases semanais.
As escolas indicaron que o
cómputo é intencionadamente erróneo e explicaron que o
seu horario de traballo é semellante ao resto dos ensinantes.
Con independencia dos argumentos da Consellaría e das
Escolas, para o alumnado,
constituído de forma maioritaria por adultos que traballa, os
novos horarios representan un
obstáculo para compatibilizar
o estudo e a actividade laboral.
Temen que sirva de escusa para reducir máis o servizo os
anos seguintes, tras unha perda inducida de estudantes. Nese sentido, pregúntanse por
que a Administración proclama a necesidade de coñecer
idiomas estranxeiros por diante do galego e ao tempo dificulta a súa aprendizaxe.G

s que por obriga ou devoción seguimos o acontecer
político galego na busca de novas positivas levamos moito
tempo á espera e con poucas
alegrías. Ou todos os medios de
comunicación están confabulados contra o goberno de Feixóo
ou o país non anda moi ben.
Confeso que aínda que intuía
que chegaría á Xunta sen un
plan porque non contaba ser
presidente desta vez, pensaba
que o cabal Sr. Feixóo formaría
un equipo minimamente capaz
de dirixir as diferentes áreas en
que de forma caprichosa organizou o goberno. Trabuqueime.
Un presidente pode disimular
durante un tempo ás veces longo as súas carencias –o antecesor
de Obama é a mellor proba–, pero a tarefa de conselleiro é máis
difícil; ou se coñece ben o terreo
que se pisa ou ándase a trompicóns. Decátanse de inmediato
os cidadáns e os funcionarios.
Non é momento de dar nomes; están na rúa e nos corredoiros de San Caetano. Persoas que,
con independencia da súa valía
para outros cometidos, non dan
a talla na difícil tarefa de gobernar. Dirixentes públicos que
non cobren o campo e que precisan continuamente do presidente exercendo de bombeiro
para apagar os seus lumes
Hai probas abondo de inoperancias que xustifican os cambios. Non confunda o entusiasmo nas festas do partido co pulso da rúa. O crédito do Goberno
empeza a acabarse por crear
máis leas que solucións.
Non é doado rescindirlles o
contrato a compañeiros xusto
cando comeza a competición,
pero neste caso canto máis se
alongue a vida dun equipo que
naceu morto máis difícil será
que creamos na intelixencia e independencia do presidente e na
súa liberdade para decidir, sen
someterse ao equilibrio de poder nos distintos grupos do PP.G

’’

XOSÉ LOIS

un tiramisú. Cando vou a Francia por primeira vez no 50 foi
cando comprendín que non
deixaban saír a ninguén porque
tiñan medo ao contaxio. O choque era tan violento que até o
máis cego vía que había outra vida. Ao regreso eras xa un descontento e un opositor, que facías o teu traballo sabendo que o
réxime era unha cadea. Daquela
máis de tres persoas falando na
rúa eran motivo de sospeita e de
intervención policial. É tan absurdo que non llo podes contar
a un neto, como tantas cousas
daquel tempo, porque nin as entende por absurdas nin sei xa
con que palabras explicarllas.
Nicolás Sartorius dicía que o
franquismo durou tanto que foi
xa unha patoloxía colectiva. Nos
sesenta era até un país risoño,
pero todo consistía en durmir,
comer e ter un electrodoméstico, e calquera discurso intelectual era coutado de raíz. Iso provocou unha hipocrisía social intolerábel, que despois se manifestou con descaro con tipos que
presumían dun antifranquismo
que xamais tiveron.
A xeración de políticos que recén deixou o primeiro plano da
política viñan educados así, como influiu iso?
Os que fixeron a transición tiñan
medo e procuraron pisar o menos posíbel. Fixérono máis ou
menos ben. Non tiñan moito
alento democrático pero comportáronse como se o tivesen. E
ás veces pasáronse para branquear máis o pasado. Polo camiño caeu xente con máis méritos.
Mariano Rubio, por exemplo, o
ex gobernador do Banco de España. En 1970 tivo o enorme valor de escribirlle a Franco unha
carta dicíndolle que non podía
seguir nunha administración
que fusilaba. Hai que saber a valentía que iso supuña.

Nonconfunda
o entusiasmo nas festas
do partido
co pulso da rúa”
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ENPOLEIROALLEO

Gloria Lago.

PEPE FERRÍN / A.G.N.

DEREITO Á IGNORANCIA
“Dereito a non saber?”, pregúntase Antón Reixa nun titular en Xornal de Galicia. O autor e artista sinala que “lembro
a un amigo avogado que tivo
que convencer a un paisano da
imposibilidade de conseguirlle
un certificado oficial de non saber nadar, co que pretendía
alegar a súa inocencia fronte á
sospeita popular de que asaltara a nado unha chalana fondeada no porto. O mesmo sen
sentido inspíranme as declaracións de Gloria Lago en Xornal
de Galicia. Reivindican o dereito a non ser competentes en
galego. Galicia Bilingüe é así a
maior detractora do concepto
oficial da Xunta de “bilingüismo harmónico e cordial”.
Mesmo piden a derrogación
da cooficialidade que se proclama na Lei de Normalización. Son insaciábeis. Fan o seu
labor. Crean a aparencia de
que Feixóo está no centro de
dous extremos. É mentira. A
Xunta está no centro mesmo
dun só extremo: o que nega a
igualdade dos idiomas”.G

trela indiscutíbel da programación en televisión. Para Prisa,
esta é a única razón de que o
Goberno aprobase a norma,
como decreto lei, con agostidade e aleivosía, procedemento que levou ao conselleiro
delegado de Prisa, Juan Luís
Cebrián, a utilizar as páxinas do
diario de maior tirada do grupo
para deostar a iniciativa. E é
que Prisa non está en contra de
cobrar polos contidos na TDT,
senón de que o Goberno o
aprobe cando ao grupo lle vén
mal. Cuestión de tempos, non
de negocios, xa que Prisa estará
tan interesado como se mostraron o resto de cadeas en que
o Goberno facilite a Catro, a súa
cadea en aberto, unha nova vía
de ingresos. Pero non hoxe,
cando a medida reduce o valor
de Dixital, a plataforma de
pago vía satélite que, xusto
agora, intenta vender a Telefónica, que terá na TDT ao seu
principal rival”. Cómpre sinalar
que Expansion é propiedade
do Grupo Recoletos, principal
propietario de El Mundo, rival
senlleiro de El País.G

VENEZUELA,
A FÁBRICA DE MISSES
The Times realiza unha reportaxe na principal fábrica de mises do mundo, Venezuela. Titúlaa “Vida (e liposucción) na
factoría de beleza”. O artigo,
asinado por Hannah Strange,
explica que “no interior dunhas paredes forradas con espellos –e enclaustradas– dun monumento kitsch, as competidoras da final da semana nacional están labradas a gusto
de Osmel Sousa, presidente da
Organización Miss Venezuela,

MULTI
CULTURALISMO

’’

Pensoqueomatrimonio
homosexual é algo que
debería darse entre
un home e unha muller”

Mª Xosé Queizán

V

[Arnold Schwarzenegger]
Gobernador
da República de California.

’’

Asituacióndopaísémotivo
para serias
preocupacións”
[Anibal Cavaco Silva]
Presidente da República Portuguesa
(PSD) ao comezar a xornada electoral.

autoproclamada ‘especialista
na figura feminina’. As mozas
son examinadas por Sousa e o
seu equipo ao chegaren e reciben unha lista de eivas a superar –a miúdo por medio da cirurxía estética, unha das industrias principais do país. Os críticos da factoría venezolana de
beleza aseguran que está a ir
demasiado lonxe, pero Sousa
defende o seu exercicio de corrección de erros femininos.
‘Cando vexo unha eiva, quero
corrixila’”. Polo menos, a reportaxe non menciona a Hugo
Chávez, claro que tamén omite
que Sousa é un cubano emigrado en Venezuela.G

AÍNDA NACEN
DIARIOS EN PAPEL
Il Fatto Quotidiano (O feito cotiá) é un xornal que vén de nacer en papel en Italia, aínda
que é fillo dunha publicación
electrónica previa. Trátase
dun periódico de paxinación
curta –polo xeral, 16 páxinas–,
saídas seis días á semana e
orientación progresista. O seu
director, Antonio Padellaro,
provén, como parte da redacción, do diario comunista L’Unità e na editorial do primeiro
número declara que a liña do
medio estará marcada pola
Constitución do país, en clara
alusión á forma de proceder
de Silvio Berlusconi. Os promotores, que en principio renuncian a axudas públicas e
tutelas políticas, aseguran
contar con 30.000 subscritores, que son os lectores habituais da súa versión na web.
Sorte na singradura.G

A TDT DE PAGO
E OS ESQUECEMENTOS
DE EL PAÍS
Tercia Expansión, por boca de
Javier Montalvo, na polémica
sobre a Televisión Dixital Terrestre de pago e a campaña
que El País desenvolve contra o
Goberno de Zapatero. “Prisa
lanzouse conxuntamente [co
PP] contra unha iniciativa legal
que, para eles, só se xustifica na
vontade do Goberno de favorecer ao grupo Mediapro, a curto
prazo o maior beneficiario de
poder cobrar polos contidos,
ao contar con case todos os dereitos de emisión do fútbol, es-

én de celebrarse na Coruña
o X Congreso Internacional de Semiótica, inaugurado
por Salman Rushdie, un escritor
que durante anos foi perseguido a morte polas autoridades islámicas. O seu delito foi: liberdade de expresión, unha
transgresión compartida ao
longo da historia por moitas
persoas intelectuais, científicas,
que non dobregaron a conciencia e se expuxeron a publicar
verdades acochadas ou censuradas. Por moito que se alardee
de democracia, o dereito a falar
sen coaccións, di Rushdie e
coincido, é por veces máis restrinxido. Voume deter nos seus
comentarios sobre o multiculturalismo. “A cultura, di, xa non
é homoxénea e iso non vai cambiar, xa é un feito. O problema é
que do multiculturalismo ao relativismo cultural hai unha pendente perigosa. Hai persoas que
argumentan que porque determinadas cuestións son tradicionais nunha determinada sociedade deben respectarse, e en
moitos casos, iso non debería
ser así”. Coincide coas sabias reflexións sobre Feminismo e Islam, de Celia Amorós. Di a filósofa que “de acordo cos multiculturalistas, todas as prácticas
culturais só cobran sentido en
virtude dos marcos simbólicos
de referencia propios de cada
cultura... Non se poderían xulgar con valores ou referencias
alleos á cultura onde se levan a
cabo tales prácticas. Así habería
que revalidar a ablación do clítoris, a imposición de matrimonios...” As burkas, veos. “Hai
unha esquerda ben intencionada partidaria de respectar
certas culturas en tanto son dos
pobres”. Amorós fai máis contundente a frase de Rushdie: a
pendente do multicultaralismo
leva ao racismo.G

’’

Voumedeternosseus
comentarios sobre
o multiculturalismo”

Osmel Sousa e [á dereita]Stefanía Fernández, a última Miss Universo.

EDWIN MONTILVA / REUTERS
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MANIPULAR
SUDAMÉRICA
Xosé Manuel Sarille

E
Dous aspectos das rúas de Allariz que acobillan tendas outlet.

A.R.

As tendas outlets sálvanse da crise
Dezaoito tendas outlets, en Allariz, manteñen un
ritmo de vendas elevado para os actuais maos
tempos económicos. Algunha chega a facturar
máis de sesenta mil euros ao mes
A.R.

Fontes do concello de Allariz
aseguran que o aumento de visitantes nas fins de semana ten
que ver coa instalación, hai
dous anos, destas tendas de
baixo prezo. Están concentradas no centro da vila, a carón
da casa do concello.
Están plenamente integradas no casco vello da vila alaricana, nas rúas Portelo, A Cruz e
Fonteiriña. Tendas de grandes
cadeas comerciais como Adolfo
Domínguez, Roberto Verino,
Maximo Duti, Lola ou Nanos
que se afastaron da estética máis
urbana das rúas comerciais das
grandes cidades, para integrarse
no casco vello, en baixos onde
prima o ferro e a pedra fronte o
aluminio e o plástico. Tamén

’’

Oconcelloveoobxectivo
cumprido, agora
a súa intención
é non saturar o mercado”

ocupan vivendas unifamiliares
cunha imaxe máis próxima ao
turismo rural que a dun comercio téxtil, con escaparates máis
reducidos para respectar as pequenas fiestras do que nalgún
caso, antigamente, eran cociñas. A primeira fase de este centro outlet rematará coa tenda de
Inditex, cuxa obra se iniciará en
breve e que complementará

unha vintena de comercios a
prezos sensibelmente rebaixados, entre o 30 e o 40% sobre o
custe habitual, con tendencias
da tempada anterior pero coas
tendas de moda das marcas
máis recoñecidas.
A intención do concello era
atraer visitantes ao centro de
Allariz, especialmente nas fins
de semana. O resultado, segundo a concelleira responsábel do comercio, Cristina Cid, é
máis que satisfactoria: “os domingos é case imposíbel camiñar pola zona outlet, notámolo
na oficina de turismo no aumento de visitantes de Lugo,
Portugal ou Castela León, que
polo que observamos ten que
ver directamente coas tendas”.

NON SATURAR O MERCADO. Aínda
que estas grandes cadeas comerciais soen ser opacas a
hora de facilitar datos internos,
si son varios os dependentes
que testemuñan importantes
vendas, especialmente os do-

mingos á tarde, o que leva a algúns negocios a facturar máis
de sesenta mil euros ao mes.
O concello ve o obxectivo
cumprido, agora a súa intención é non saturar o mercado:
“por iso e polo de agora paramos a iniciativa, aínda que non
descartamos no futuro ampliala. Por exemplo, para non
saturar a zona, non impulsamos
negocios de hostalería, xa recargada de por si”, segundo Cristina Cid.
O sistema encóntrase lonxe
do dos centros comerciais,
pois os visitantes das outlets
tamén mercan noutros negocios da vila.
As tendas abren todos os días
do ano, en horario de mañán e
tarde, estirando na época estival
o serán até case a noite. Esta circunstancia levou a boa parte do
resto dos comercios alaricanos,
mesmo nos de tipo familiar, a
facer xornadas maratonianas de
atención o público, prácticamente sen descanso.G

Dous modelos diferentes en Tui
Ben diferente é o concepto do
macro centro comercial construído a carón da fronteira
portuguesa, cun obxectivo
eminentemente comercial:
captar clientes de ambos países. A meta da empresa promotora é atraer dous millos de
visitantes o ano.
O centro foi inaugurado co
lema “mellor vestidos, por menos diñeiro”, en setembro do
2008. A empresa D.G. Center
Atlantic investiu corenta millóns de euros nun edificio de
catro plantas. Na actualidade
hai instaladas setenta e oito tendas, aínda que a aparencia é de
certo baleiro, tanto nos servizos
do entorno coma na planta
baixa. O centro ocupa corenta e
catro mil m2 no polígono de

Pormenor da outlettudense.

Areas, a carón da autovía a Portugal e é visitado, maioritariamente, por cidadáns lusos.

A.R.

Igual que en Allariz, os domingos fan máis vendas.
Aínda que non de forma ofi-

cial, os responsábeis do centro aseguran que é un dos
máis rendíbeis de Europa.
Con todo, o que se observa
durante a semana é diferente:
pouco movemento e locais
comerciais pechos, seis no
primeiro andar e catro no segundo, ao que hai que engadir
a planta baixa, baleira.
Na Fortaleza, xa en Portugal,
o que era comercio tradicional
de toallas e mantas, converteuse tamén nun enorme outlet de tendas con roupa de
marcas recoñecidas aínda que
coas dúbidas razoábeis sobre a
súa autenticidade. A semellanza dos centros comerciais,
abren todo o ano agás dous
días, en horario ininterrompido de mañá e tarde.G

dward W. Said comenta
en Orientalismo que o
ánimo popular antisemita se
transferiu suavemente do xudeu para o árabe despois de
1945. Antes o perverso que
nos facía dano era o xudeu.
Agora é o musulmán. Nos medios de comunicación nunca
se dá unha visión cercana da
súa vida, represéntase impersoalmente, en grupo, anonimamente. Isto simboliza o
cambio que se produciu na
configuración internacional
de forzas.
España fai o mesmo con
Sudamérica desde hai un decenio. Ernesto Guevara pasou
de heroe a terrorista nos principais medios e as coincidencias entre a prensa española e
a sudamericana dando a
mesma información son pura
coincidencia. Méntese absolutamente. E ocúltase. Por
exemplo, que en Venezuela
no último decenio o número
de pobres se reduciu do 20 ao
10 por cento, que se erradicou
o analfabetismo, que está na
lista dos 70 países con alto Índice de Desenvolvemento
Humano, que ten a maior lexitimidade democrática do
continente, que a axuda dese
país ao resto de América triplica a dos EE UU. Nunca se
ve a imaxe das clínicas onde
se operaron máis de cen mil
enfermos de ollos.
A razón é tamén a configuración de forzas. As empresas
españolas aproveitaron a crise
e mercaron o malvendido patrimonio público. Latinoamérica púxose en venda por mor
da débeda e dos delincuentes
neoliberais que a gobernaron.
Daquela xurdiron a ruína e a
miseria entre a poboación e
España como potencia económica. Agora hai que coidar
moito o que se di. E os intelectuais españois calados a cambio dun recanto nos altares
dos grandes medios.G

’’

Ernesto Guevarapasou
de heroe
a terrorista”
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Merkel, coas mans libres
para ‘emanciparse’ da UE

Insistiu Angela Merkel durante
toda a campaña electoral que
rematou no seu triunfo o 27 de
setembro en que se mantivese
íntegra a actividade do goberno e non se interrompese ningún programa en curso. Iso vai
facilitar unha continuidade
que, en verdade, non estaba
moi ameazada. A mudanza de
socio minoritario, que será
agora, conforme ás preferencias explícitas da chanceler,
antes e agora, o Partido Liberal
Demócrata (FDP) de Guido
Westerwelle, influirá seguramente nalgún dos proxectos
lexislativos e nos que vaian xurdindo, pero non semella que
vaia ter moito peso na política
internacional do país. A disparidade de votos dos parceiros é
moito maior da que existía na
gran coalición, coconseguinte
aumento do poder de Merkel.
A política interna non é o asunto deste comentario pero convén deixar asinalado que o “reformismo”, quer dicir o capitalismo maximalista do FDP,
queda xa un pouco anticuado
neste tempo. E o da propia
Merkel vén temperado pola
formación xémea do seu partido, que é a CSU de Bavaria. A
esta lle corresponde ser a conciencia social da unión de dereitas e, de certa maneira, pode
cumprir esa función mellor
que o Partido Socialista. Haberá que ver como se reparten os
ministerios e cantos lles corresponden aos bávaros.
A GRAVITACIÓN RUSA. Un dos procesos que continúa é o do
apoio á venda da Opel ao consorcio austro-canadense
Magna, con financiamento do
Sberbank de Rusia, gran ban-

’’

O “reformismo”, quer dicir
o capitalismo maximalista
do FDP, queda xa un pouco
anticuado neste tempo”

’’

Os EE UU non se oporían
ao reestabelecemento
dunha esfera de influencia
rusa na antiga URSS”

’’

A CSU bávara pode ser
a conciencia social
do novo goberno”

A reelixida chanceler alemá Angela Merkel, co líder do Partido Liberal Demócrata,
Guido Westerwelleen Berlín o 28 de setembro.
WOLFGANG RATTAY/ REUTERS

co estatal daquel país. Trátase
dun sintoma do que se pode
describir como gravitación
rusa de Alemaña. Non semella
que Merkel teña dificultades
para levar adiante esa operación. E o máis curioso é que
tampouco as tería Frank-Walter Stenmeier, se fose el o gañador das eleccións. Stenmeier é criatura do ex-chanceler Gerhard Schröder, de
quen foi estreito colaborador.
E Schröder é agora elemento
capital do achegamento a Rusia, como directivo, proposto
pola Gazprom rusa, de Nord
Stream, a empresa de construción do gasoduto que, por
baixo do Báltico, subministrará directamente gas de Rusia a
Alemaña.

DE PITTSBURGH
X.L. Franco Grande

A

Un dos piares da política internacional
da reelixida Angela Merkel é o papel
alemán nas relacións con Rusia.
Este eixo Berlín-Moscova
disgusta en Bruxelas

Fernando Pérez-Barreiro
membro do Consello Reitor do
IGADI (www.iagadi.org)

’’
DESPOIS

LATEXOS

A Union Europea xa se
amosou contraria a ese apoio
estatal á compra da Opel por
Magna. A comisaria da Competencia da UE, Nelly Kroes,
expresouse xa en termos combativos. Perfílase un conflito
máis entre os imperativos xeopolíticos de Alemaña e os dogmas de Bruxelas.
PRIMEIRA VOZ CON MOSCOVA. Alemaña non parece disposta a ficar de novo entre dous blocos
enfrontados. Como mínimo,
aspira a levar a primeira voz
nas relacións con Rusia. E

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org

nunha situación internacional
como a que se vai perfilando,
na que os Estados Unidos de
América semellan dispostos a
non se opor decididamente á
reconstitución dunha esfera
de influencia rusa na antiga
Unión Soviética e teñen comprometida a súa capacidade
diplomática e militar noutros
escenarios, nos que tamén teñen que contar con apoio ou
tolerancia de Rusia. Vese que
Alemaña terá argumentos e
forza para non estar submisa
aos ditados da Unión Europea.
Apreséntase a posibilidade
dun desenvolvemento político
e cultural de grande alcance co
retorno dunha Alemaña con
máis liberdade política a unha
verdadeira Europa.G

o menos tomáronse dous
acordos que teñen importancia: reforzar o capital dos
bancos para chegar a unha
maior seguridade no tráfico
mercantil e reducir os chamados “bonos” ou gratificacións
que perciben os executivos financeiros cando haxa beneficios nas operacións en que interveñen ou non, ou aínda habendo perdas.
É certo que eses acordos non
teñen forza legal inmediata, pero tamén o é que sinalan camiños aos países membros, que
acostuman incorporalos á súa
lexislación e práctica nacionais.
Barack Obama foi moi claro:
“Os que abusan do poder terán
que asumir responsabilidades”.
Que menos.
No comunicado final do G-20
do mes de abril falábase da necesidade de garantir “a regulación e
supervisión de todas as institucións financeiras”. Agora, seis
meses despois, pouco ou nada
se moveu: os desacordos entre
uns e outros foron evidentes. E
Francia e Alemaña nada fixeron
por este importante capítulo.
Tan importante que é a
améndoa de todo o problema:
ou se volve polo menos á regulación proscrita dende os tempos
de Ronald Reagan e de Margaret
Thatcher ou de novo nos veremos, aínda non superada a presente crise, noutra de consecuencias fáciles de adiviñar. Semellante irresponsabilidade
non queren vela os responsables de Wall Street.
Como ben dixo un coñecido
analista financeiro, Olann Kerrison, “o problema é que os que
están a cargo da axenda son os
mesmos que reinaban na época
da desregularización”. Pero iso
non é o peor: o grave é que teñen
poder para coutar calquera medida que mire a unha verdadeira
regulación dos mercados financeiros. Tanto costa limitarllo?G

’’

Ou se volve á regulación
ou haberá
consecuencias
fáciles
de adiviñar”
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Portugal fai revivir o pluripartidismo
Cinco forzas con 15 ou máis deputados nun
parlamento de 230 asentos. O primeiro ministro
José Sócrates terá que mostrar un poderoso
músculo negociador para estabilizar un país que
se debate entre dúas crises e a ansia de reformas
César Lorenzo Gil

O triunfo socialista nas eleccións portuguesas do 27 de setembro deixa poucas certezas e
moitas incógnitas. E sobre todo, obriga a clase política do
país veciño a restaurar unha
cultura da coalición que non se
practica desde hai varias lexislaturas e que non acabou de
funcionar ben a última vez que
se ensaiou.
Portugal chegaba ás lexislativas tras catro anos de profunda crise. O país sufriu unha
profunda crise moito antes de
que o resto do mundo caese na
recesión. Por poñer algúns
exemplos, medidas como a suba do IVE aprobounas Portugal hai varios anos (o seu tipo
máximo é do 21%). Ademais,
houbo conxelación ou redución de salarios e varias reformas nas políticas sociais que
lles afectaron en especial aos
funcionarios.
A tensión social aumentou,
polo tanto, e prevíase que o
meirande desgaste o sufrise
xustamente o partido no poder.
Mais José Sócrates fixo unha
moi boa campaña electoral e
soubo derrotar a Manuela Leite
con dúas armas: a experiencia e
a imaxe. Con todo, o PS perde a
maioría absoluta (conta con 96
deputados pero podería alcanzar algúns máis de entre os catro que deciden os emigrantes)
e terá que lidar cunha cámara
dividida e moi interesante para
os admiradores da negociación
parlamentaria.

A CRISE DO CENTRO-DEREITA. Manuela Leite é a última fracasada
dun PSD (siglas do centro-dereita en Portugal) incapaz de
substituír un José Manuel
Durão Barroso que cobrou altura política cos anos e coa distancia (o ex primeiro ministro
agora é presidente da Comisión Europea). Desde a súa
marcha a Bruxelas todos os
candidatos fracasaron penosamente e o partido perde influencia ano tras ano.
“Obter 78 deputados de 230
é un pasaporte perfecto para a
renovación profunda-profunda”, afirmou horas despois do

reconto o alcalde do Porto e influente dirixente dos socialdemocratas, Rui Rio. Esa “revolución” queda aprazada até as
municipais do 11 de outubro,
data que o partido ve como derradeira esperanza de salvar algún móbel do naufraxio. Se gañan o propio Rio e Pedro Santana Lopes no Porto e en Lisboa, respectivamente, a pena
será ben menor.

DECISIVO CDS-PP. O gran vencedor das eleccións é Paulo Portas, veterano dirixente da dereita (con algunha veleidade
ultra) do CDS-PP. Os 21 escanos que conseguiu poden ser
decisivos. Permiten, en primeiro termo, unha maioría
absoluta no parlamento sumados aos votos socialistas. O
pacto de lexislatura entre ambas as forzas parece improbábel pero xa se ensaiou na década do 1980, cando gobernaba o socialista Mário Soares.
Na asa máis “liberal” do PS
xa se escoita sen rubor que
cómpre pactar a política económica con estas siglas. As
profundas reformas que estes
teóricos queren acometer
(abaratamento do despido, recortes sociais, endurecemento
das leis de estranxeiría...) coinciden punto por punto co programa do CDS-PP. Certas elites
da banca e da empresa ven
nesta solución a mellor maneira de avanzar en diversas áreas
sen o tirapuxa de maiorías tradicional entre PS e PSD.
Pola contra, hai quen pensa,
en ambos os partidos, que ese
pacto, se non se circunscribe a
momentos puntuais na lexislatura, acabará por danar as dúas
forzas. O CDS-PP desgastárase
moito tras pactar con Soares.
Ademais, agora mesmo estas siglas amparan os candidatos do
PSD nas grandes cidades e calquera cambio de alianzas podería danalo seriamente. Os socialistas saben que a maior ferida
de votos agora mesmo nas súas
fileiras vai cara a unha esquerda
que comeza a recoller os froitos
do desencanto social dun xeito
descoñecido desde hai dúas décadas.

Igrexa prerrománica de santa María da Capela. É o que queda do antigo mosteiro de santo Antoniño de Toques.

’’

Asreformaseconómicas
que a dereita quere lanzar
coinciden cos desexos da
ala dereita do Partido
Socialista”

’’

Portugalcontaagora
con dous partidos de
esquerda con substancioso
rango no parlamento”

UN PAÍS CON DÚAS ESQUERDAS. Afirmaba un comentarista político
dous días despois das eleccións
que Portugal volvía estar na vangarda política europea ao posuír
dúas esquerdas con substancial
rango parlamentario.
A máis favorecida da cita
electoral é o Bloco de Esquerda. Fundado como alternativa
á heterodoxia do Partido Comunista, o partido que lidera
Francisco Louçã obtivo 16 deputados e grandes éxitos en
feudos nos que até agora apenas tiña influencia.
Para algúns, o Bloco funciona como socialdemocracia con
conciencia, para outros responde aos intereses das clases
medias progresistas que ansían

Cavaco Silva en caída libre
Se o PSD non o está a pasar
ben, un dos seus máis reputados líderes e actual
presidente da República
portuguesa, Aníbal Cavaco
Silva, vive as súas horas
máis baixas. El foi quen dirixiu a desesperada campaña de acoso a Sócrates
baseada en acusacións de
escoitas ilegais nunca demostradas. Seguindo a
idea de Dolores de Cospe-

dal no PP español, Silva
quixo bombardear a credibilidade do goberno e acabou danado e sen creto. O
seu cargo renóvase en xaneiro pero hai quen pensa
que dimitirá meses antes.
Os primeiros que llo pediron foron os seus compañeiros de partido, que temen que o seu desgaste
persoal os enlarafuce aínda máis.G

A.G.N.

un avance nos dereitos civís
máis decidido. Nun país moi
dominado aínda pola moralidade católica, os postulados do
Bloco xa non só triunfan nas cidades senón tamén nun medio
rural canso do atraso.
A ala esquerdista dos socialistas iniciou os contactos con
Louçã para asegurar o seu
apoio puntualmente a cambio
de certas reformas, caso da extensión de dereitos para homosexuais ou a ampliación do
dereito ao aborto. Mais o Bloco
sabe que o seu electorado esixe
arestora firmeza contra as
maiorías e unha nova política
cidadá. “Non chegou o momento de amoblar despachos”, afirmaba pouco despois
da súa elección o deputado do
Bloco por Lisboa Luís Fazenda.
O resultado da CDU (comunistas) tamén se pode considerar un éxito. A coalición que dirixe Jerónimo de Sousa aumenta un escano (até os 15) e
pode ser decisivo en moitas votacións parlamentarias. A primeira estratexia dos comunistas será converterse en plataforma política das múltiplas
reivindicacións laborais que se
van producir nos próximos
meses. Algún parlamentario xa
anunciou que pasará case tanto tempo na assembleia como
nas manifestacións.G
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TRIBUNA I Victorino Pérez Prieto.
Escritor e teólogo.

Bogotá desde Eldorado, do que ollamos un pormenor á dereita. Abaixo, Victorino Pérez Prieto –autor do artigo– con Felipe Jaramillo en Medellín.

V.P.P.

SON FELICES OS COLOMBIANOS?
Colombia ten fama de ser un
país violento; mesmo dos máis
violentos do mundo. Moita
xente de fóra –como ocorre
aquí cos prexuízos españolistas
fronte a Euzkadi– pensan que
se un vai a Bogotá, Medellín ou
Cali, corre en todo momento o
perigo de que o secuestren, ou
de ser vítima de bombas e tiroteos que habería a diario nas
rúas. A realidade é hoxe diferente, como puiden constatar
na miña estancia no país ao
longo do mes de agosto.
Ben é certo que fun aló para
un traballo moi específico nun
espazo privilexiado, o universitario: participar no tribunal
dunha tese de doutoramento,
dar un curso de posgrao e conferencias na prestixiosa Universidade Javeriana de Bogotá
e noutras da capital. Pero tamén percorrín lugares ben diferentes, e estiven con comunidades dun dos barrios máis
pobres e conflitivos: Eldorado;
alí escoitei de recentes “balaceras” entre grupos de rapaces
novos, con varias mortes. Tamén estiven varios días na, outrora, violentísima Medellín,
para dar unha conferencia e
participar nunha mesa redonda interrelixiosa, cunha nutrida concorrencia.
O que eu vivín nesta Colombia non me causou medo,
senón máis ben esperanza.
Sen pechar os ollos aos gravísimos problemas dos “desprazados” (catro millóns en Colombia, a metade deles en Bogotá!, que fuxiron do campo
polos conflitos coa guerrilla e o
narcotráfico) e a inxustiza social que produce pobres por

millóns, multiplicada cos problemas dunha mega-urbe como Bogotá (8 millóns de habitantes! unha parte importante
en casopas nas ladeiras dos cerros que circundan a cidade).
Lía recentemente nun estudo científico (R. Veenhoven,
da Universidade de Roterdam, Trend Happy-Life-Years
in Nations 1946-2008: How
long and happy people live.
World Database of Happiness,
Trend Report 2009), que Colombia ocupa o posto nº 14 no
ranking mundial de “xente feliz”, cunha nota de de 8,1 sobre 10 (2008). Un posto moi alto na clasificación; contando
con que España ocupa o 16
cunha taxa de felicidade de
7,2/10, e con potencias como
Inglaterra no 22, USA no 25 e
Francia no 34. Os colombianos están moi orgullosos do
seu país; non é raro que a xente te aborde na rúa para preguntarche se a ti tamén che
gusta a súa Colombia.
Con todo, como me escribía un amigo mestre zen –Felipe Jaramillo, medellinense
co que compartín mesa redonda na súa cidade–, ante
enquisas así, compre pensar
se teñen en conta “a facilidade
coa que os seres humanos vivimos na mentira”; pois “¿Cómo é posíbel afirmar que somos un pobo ‘feliz’ cando o
50% vive na pobreza? ¿Pode
ser feliz un país e unha cidade
[Medellín] que viven diariamente sumidos en crimes, secuestros, corrupcións e delitos?”. El foi “testemuña da dor
que arrastra o pobo colombiano”, polos conflitos arma-

dos, a ambición, a desidia, a
crueldade, a ignorancia...
Lembrábame Felipe que até
hai só 20 anos “a cidade estivo
cercada polo horror dunha
guerra cega”, declarada polos
cárteles da droga en loita contra
o Estado: “A calquera hora do
día, en calquera lugar da cidade
un carro bomba explotaba eliminando de maneira indiscriminada policías, civís, mulleres, nenos, ricos e pobres… O
terror obrigaba a gran parte da
cidadanía a vivir baixo alarma
permanente, a pecharse desde
o solpor, a temer por todo”. Os
dirixentes tiñan moi pouca credibilidade, máis preocupados
de repartirse os beneficios do
poder que de tomar unha postura ética firme. Os diñeiros do
narcotráfico mercaron políticos, funcionarios, oficiais da
policía e do exército, xuíces…
Ademais, estaba o movemento
paramilitar, apoiado polas forzas do Estado e unha parte importante da cidadanía, que
asumía unha “tarefa de limpeza” contra a guerrilla (FARC,
ELN…). Parece que estes paramilitares estaban en íntima relación co narcotráfico, aínda
que sempre o negaron.

’’

Algunhasenquisasdin
que Colombia é un
dos países máis felices
do mundo, pero outros
opinan que iso significaría
convivir cunha mentira”

’’

Aviolencianonsepercibe
nas rúas, como un pensaría
despois de contemplar os
medios de comunicación”

No 2002 foi elixido, cunha
gran votación, o actual presidente, Álvaro Uribe, que viña
dos sectores máis reaccionarios do país, aínda que se declaraba liberal; a súa campaña
foi abertamente apoiada polos paramilitares, que o vían
como líder natural das súas
loitas antiguerrilleiras. En Medellín coincidiu co alcalde
Luis Pérez, “recordado coma
o máximo exemplo de corrupción”, dime Felipe.
Afortunadamente, a este úl-

timo sucedeuno na alcaldía
Sergio Fajardo, un político independente que viña da universidade e conseguiu unificar
a moitos sectores da cidade en
desacordo co anterior mandatario. Baixaron notabelmente
as estatísticas de violencia e
medrou a paz e o progreso na
cidade, sobre todo para os sectores máis pobres, como me
recoñecía un taxista. Sergio Fajardo propuxo un novo modelo de administración comprometida coa cidade, libre de corrupción e convencida da necesidade de educar e de elevar
o nivel cultural dos seus habitantes. “No seu período, a cidade cambia de cara”, dime Jaramillo; non só polas obras externas, senón porque “a cidade comeza a sentir un grande
alivio”, particularmente as barriadas máis esquecidas.
De cara ao futuro, aínda
que hai esperanza, cómpre recoñecer o peso corruptor e delitivo das redes do narcotráfico;
con novos dirixentes tras da
morte do temido Escobar hai
máis de dez anos. Tampouco é
esperanzador o goberno de
Uribe, que quere perpetuarse
no poder co apoio da burguesía e un grande orzamento militar. Inza no país a corrupción
entre políticos e funcionarios;
unha verdadeira “cultura mafiosa”, baseada no enriquecemento doado, a falta de respecto á vida, a intolerancia…
Como me recorda o meu amigo “o país enteiro necesita coidado, tino, sabedoría e menos
garrote e mentiras”. Alí, como
aquí, imponse unha política
honesta e intelixente.G
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Honduras, resumo do método
dos golpes do século XXI
Os golpes
de Estado
en Latinoamérica
evolucionaron.
A prensa xoga
un papel
tan crucial coma
os militares e,
pese ao fracaso
en Honduras,
as organizacións
continentais
evitaron a caída
da democracia
en varias ocasións
na presente
década

DISTURBIOS /GUINÉ CONAKRI

CENTOS DE FERIDOS
NUNHA PROTESTA CIDADÁ
Perto de 200
persoas morreron tras
unha manifestación popular en Conakri contra
a candidatura á presi- Imaxe televisiva
dencia do da manifestación
goberno de de Conakri.
Musa Dadis
Camara, actual xefe da xunta
militar que goberna o país logo da morte do presidente Lasana Conte. Os varios miles de
manifestantes esixían que as
eleccións fosen libres, sen inxerencias dos militares.
DEREITOS HUMANOS / EE UU

LIBERDADE PARA 75
PRESOS DE GUANTÁNAMO

Laudelino Pellitero
director do Instituto para a
Proxección e a Análise Exterior
(IPAEX)
Cando hai dous meses dialogabamos no Palacio do Planalto (Brasília) con Marco Aurélio
Garcia, asesor principal do
presidente Luíz Inácio Lula
para asuntos internacionais,
artífice da sólida estrutura de
relacións exteriores brasileiras,
o presidente do Partido dos
Traballadores, profetizaba: “Se
non retorna de inmediato a
normalidade democrática a
Honduras a inestabilidade política converterase en crónica.
Este país centroamericano, un
dos máis estábeis e tranquilos
da rexión, vai entrar en erupción permanente”.
A cordial, longa e afábel conversa volveuse intensa, vehemente e apaixonada cando
preguntabamos pola ineficacia
das institucións supranacionais latinoamericamas.
Ineficacia? Cuestionou... En
Bolivia había un golpe de estado. Estaba ardendo e votamos
auga nun lume que tiña o camiño aberto para o golpe de Estado; En Venezuela no 2002 foi
fundamental o papel da OEA
para que non triunfase o golpe.
Tampouco tiña dúbida ningunha sobre o estraño suceso
do asasinato autopresaxiado

MUNDO.13.

REUTERS TV

29/9/09

O presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya,durante unha rolda de prensa na embaixada do Brasil en Tegucigalpa,
o 27 de setembro.
EDGARD GARRIDO / REUTERS

’’

En Venezuela no 2002
foi fundamental o papel
da OEA para que non
triunfase o golpe”

’’

Propietarios de influentes
medios hondureños
aparecen como apolexetas
do presidente golpista”

nun videotestamento asinado
pola voz do avogado do Rosenberg, ao incluír a Guatemala
dentro da lista dos novos golpes de estado do Século XXI.
As detencións acontecidas
durante este mes de setembro
solicitadas dende a Comisión
Contra a impunidade en Guatemala (CICIG) que supuxeron
a entrada na cadea de dez inte-

grantes do comando que asasinou a Rosemberg –entre eles
tres policías en activo, dous en
retiro, un militar e catro civís–
semellan máis encamiñadas a
identificar entre membros
opositores da ultradereita os
autores intelectuais do homicidio, que no círculo do Presidente Álvaro Colom.
Estes catro casos ilustran as
novas roupaxes dos golpes do
século XXI, que xa non colocan
militares na presidencia, como acontecía no século pasado, senón que visten a ruptura
democrática con roupaxes
confeccionadas polo poder
xudiciario, pola cobertura do
poder económico e pola maquillaxe encubridora que proporcionan grandes grupos de
comunicación nacionais, asociados na súa maioría na Sociedade Interamericana de
Prensa (SIP), con sede en Miami, que agrupa os maiores
propietarios de medios de comunicación conservadores do
continente, e non xornalistas,
como erroneamente se autopresentan.

O SINDICATO DE XORNAIS.No caso de
Honduras nomes como Carlos
Roberto Flores Facussé, ex presidente de Honduras e dono do
xornal La Tribuna, Jorge Canahuati Larach, de La Prensa e
El Heraldo, Rafael Ferrari, Miguel Andonie Fernández, Rodolfo Irías Navas aparecen como os apoloxetas do golpista
Roberto Micheletti, activos
membros ou directivos da SIP.
De igual xeito que as cabeceiras
máis importantes do continente integradas da SIP, actuaron
coa compresión e benevolencia impropias de defensores da
liberdade e a democracia.
A declaración do 28 de setembro na que a SIP condena o
decreto do goberno de facto,
que limita as liberdades de reunión, asociación ou información e pecha o Canal 36 e Radio
Globo, alegando que perturban
a tranquilidade nacional, ao
chamar á insurrección popular
e danando psicoloxicamente os
seus auditorios chegan tarde. Os
golpes do século XXI teñen demasiadas raíces e algunhas nacen regadas polos seus socios.G

O ministro de Defensa dos EE
UU, Robert Gates, anunciou
que 75 presos de Guantánamo serán liberados de aquí a
xaneiro do 2010. Gates informou que esta medida é a máis
importante que o gabinete do
presidente Barack Obama ten
en mente, antes de ordenar o
peche da prisión en territorio
cubano, previsto para inicios
do ano que vén. Outros 78
presos serán trasladados a
cárceres de países colaboradores cos EE UU. Arestora, en
Guantánamo hai máis de 200
presos, a maior parte deles
detidos durante a invasión
norteamericana a Afganistán.
LEXISLACIÓN / UE

PROBA PARA O TRATADO
DE LISBOA
O Tratado
de Lisboa,
destinado a
rexer a UE
nos próximos anos,
vive neste
comezo
d e outono Vaclav Klaus
outro momento crucial. Os irlandeses
teñen un referendo (o segundo) para decidiren se queren
que o seu país se adhira ao
pacto que só poderá entrar
en vigor se así o queren os 27
membros da unión. Amais
das dúbidas sobre o voto no
Eire, esta semana sóubose
que o presidente da República Checa, Vaclav Klaus, non
ratificará o tratado até que o
Tribunal Constitucional ditamine se é legal a norma.G

KACPER PEMPEL/REUTERS
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Manuel Cao

PACTOS

N

on ha ser fácil para España atopar os sectores que
substituirán a construción como motores do crecemento e de creación de postos de traballo. As medidas do goberno van por agora na liña de avanzar no
axuste fiscal e tratar de modificar lentamente os incentivos sen afectar negativamente á masa electoral esperando que a conxuntura internacional e da UE recupere o tono e permita que a economía española se
sume ao carro do novo modelo de crecemento.
Neste sentido, as medidas xurdidas do último Consello de Ministros propoñen cambios na política de ingresos para o vindeiro orzamento sendo as máis importantes a supresión da dedución dos 400 euros e o
aumento do IVE. Non é tan significativa a contía dos ingresos que se pretende obter como modificar a tendencia a prometer rebaixas fiscais unha e outra vez, o que
podería conducir as contas públicas a unha dinámica
de deterioro máis difícil de reverter en momentos preelectorais. O aumento impositivo sobre rendas do capital serve para manter o voto ideolóxico e é moito máis
importante a práctica conxelación salarial dos funcionarios públicos e as vindeiras medidas da economía
sostíbel que se poderían implantar máis adiante.
Os datos da economía española en materia de déficit e débeda pública son equiparábeis aos dos países da
área euro con taxas de débeda sobre PIB de arredor do
50%, o que indica que o percorrido para o endebedamento público aínda é elevado pois algúns países superan o 100% e por agora os tipos de interese da débeda son moi baixos e non se albiscan perigos. Sobre a
contía do déficit haberá que esperar á verificación de
datos pois pode haber déficits ocultos e conviría evitar
a entrada nunha espiral de medra do gasto ao tempo
que se manteñen ou limitan os ingresos pola fuxida
cara á economía informal que pode acrecentarse coa
suba do IVE ao 18%. Hai que destacar o comportamento do mercado do petróleo cuns prezos reais moi
atractivos pola revalorización do euro, o que beneficia
tanto as empresas enerxéticas coma o Estado, pola imposición sobre hidrocarburos.
O proceso de negociación para a aprobación dos Orzamentos de 2010 levará consigo modificacións que
non afectarán á tendencia que latexa na estratexia orzamentaria proposta: mantemento dos sistemas de
protección social e negociación no mercado laboral. Os
cambios poden afectarlles aos colectivos e grupos de
intereses mellor organizados no ámbito global, sectorial ou territorial, tendo en conta que o 2010 é un ano
sen convocatorias electorais polo que o custo dos axustes será menor, deixando máis espazo para a economía
somerxida mentres que no 2011 desencadearease a batalla decisiva polo poder político-electoral.
A perda de popularidade do goberno de José Luis
Rodríguez Zapatero na xestión económica está descontada pero pode verse contrarrestada pola presidencia da Unión Europea no primeiro trimestre de 2010 e
polas corruptelas, ineficacia e inoperancia do Partido
Popular nas institucións onde goberna.G

’’

Orealmenteimportante
é a práctica conxelación
salarial dos funcionarios
públicos”

A negociación dos orzamentos
comeza coa oposición do BNG
O PSOE debe pactar
a aprobación das contas
para 2010 cos grupos
de esquerda ou
nacionalistas. O modelo
de subida de impostos
dificulta o diálogo
X.G.

Helena Salgado, ministra de
Economía e Facenda, presentou o día 29 de setembro os orzamentos ante o Congreso. As
contas do Estado para 2010
non teñen garantía de ser
aprobadas, e deberán ser negociadas cos partidos nacionalistas e a esquerda. O Goberno
confía en conseguir o apoio
dalgúns destes grupos.
O ano pasado as contas pasaron os trámites no Congreso co
apoio dos oito deputados que
suman PNV e BNG. Os grupos
nacionalistas comprometeron o
voto a cambio de maiores investimentos en Euskadi e Galiza.
Este ano, pola contra, Francisco
Jorquera, portavoz do BNG no
Congreso, apresurouse a indicar
que, “se non hai cambios significativos, votaremos en contra”.

Francisco Jorquera.

’’

Galizaéasextacomunidade
que máis orzamento recibe
a pesar de ser a quinta
por poboación”
[Francisco Jorquera]
Deputado do BNG.

O principal obstáculo que
Jorquera atopa para dar o seu
apoio reside na modificación
fiscal que o Goberno central

A.G.N.

vén de anunciar, xa que “provocará que as rendas medias e
baixas padezan unha maior
carga fiscal, e non as máis altas
como propoñía o BNG”.
O BNG criticou tamén que
que os investimentos en Galiza
descendan en relación ao ano
anterior. Aínda que poucas comunidades se salvan de sufrir
este recorte, Jorquera sinalou
que “hai que ter en conta que somos a sexta comunidade que
máis orzamento recibe a pesar
de ser a quinta por poboación”.G

A orixe da demagoxia fiscal
Xurxo González

As clases medias están de loito. A
reforma fiscal proposta polo Goberno suporá a caída en desgracia
de moitos honrados aforradores
afogados pola crise económica. Serios analistas económicos repiten
até a extenuación que a subida de
impostos de Zapatero non pode
máis que levar ao desastre económico. A redución e, de ser posíbel,
eliminación de todas as taxas, é a
única saída posíbel a crise.
O que moitos reputados analistas e economistas non detallan é a
que se refiren con clases medias.
Nun país onde a inmensa maioría
dos cidadáns cobra arredor dos
1.000 euros ao mes, o aumento dos
impostos sobre as rendas de capital
é tratado como un atentando ao aforro. O que non se di é canto diñeiro
hai que ter investido en accións ou
noutros instrumentos financeiros

’’

Zapateroxaeliminara
os impostos de sucesións
e patrimonio. Iso deulle
azos aos que están
en contra da fiscalidade”

para conseguir ganancias anuais superiores aos 6.000 euros por ano,
que é a cifra a partir de cal se grava
máis este tipo de beneficios.
Con todo, Zapatero e o seu
equipo teñen unha responsabilidade importante na orixe da demagoxia que agora están sufrindo.
Na primeira lexislatura, e a comezos da segunda, o Goberno socialista asumiu un discurso e unha política fiscal que asinarían os exper-

tos económicos do PP. A dedución
de 400 euros do imposto do IRPF e
a eliminación dos impostos de Sucesións e Patrimonio deron azos a
quen defenden que o imposto bo
é o imposto morto.
Por iso agora a subida do IVE,
que si sofren as clases mileuristas, é
un bocado tan apetecíbel para o PP.
O que non especifican os conservadores é quen propoñen que pague
o Estado do Benestar, ou se este debería desaparecer. A presión fiscal e
o gasto social son menores en España que nos países da contorna.
Aínda así, Os populares din que hai
que rebaixar impostos. De gañar,
quizais o fagan desde o Goberno
central. En Galiza, Feixóo anunciou
durante toda a campaña que a redución de impostos representaba a
solución para a crise. Unha vez en
San Caetano afirmou que iso quedaba para tempos mellores.G
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Sindicatos e patronal de Pontevedra retoman a negociación do
convenio do metal. Ambas partes manteñen as posicións de antes do
verán que levaron a unha folga de preto de trinta días de duración. Con
todo, os representantes dos traballadores e dos empresarios dixeron estar dispostos ao diálogo. G
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ALTERNATIVAS Á CRISE

Os parados non precisan os 420 euros
do Goberno central?
Máis de un mes despois da posta en marcha
da axuda, só 500 persoas a solicitaron en Galiza.
Analistas afíns ao goberno falan de aumento
da economía somerxida, pero os sindicatos
critican a desinformación sobre a medida
Xurxo González

A axuda de 420 euros para os
parados sen ningún tipo de
subvención orixinou polémica
no momento da súa aprobación. Dous meses despois,
moitos menos cidadáns dos
previstos a solicitaron. Aínda
que o Ministerio de Traballo,
organismo que xestiona a concesión, non está a dar as cifras
oficiais con regularidade, a
pouca repercusión da medida
chamou a atención dalgúns
analistas próximos ao goberno.
Arsenio Escolar, director de
20 minutos, recolleu as declaracións de José Luís Rodríguez
Zapatero no Comité Federal
do PSOE do pasado 19 de setembro, nas que cuestionaba
a pouca aceptación da medida. Segundo o presidente do
Goberno, só 28.000 persoas
solicitaran daquela a axuda en
todo o Estado, cando as estimacións do Ministerio de Traballo era que os posíbeis beneficiarios se achegasen aos
300.000. Este xornalista insinúa que a causa deste avultado desfase é a economía informal, isto é, os traballos feitos á marxe de Facenda e das
cotizacións sociais.
En Galiza a diferenza é
grande tamén. Aínda que non
está moi claro cantos son os posíbeis beneficiarios (existe unha
polémica entre a Xunta e a Delegación do Goberno), o arco
oscila entre os 9.000 e os 19.000.
A primeiros de setembro, logo
dun mes en vigor da medida, só
500 persoas a solicitaran.
Os que defenden a teoría da
economía informal baséanse
en que a concesión da axuda
está condicionada a que as
persoas desempregadas fagan
cursos de formación de asistencia obrigatoria. Así, non sería rendíbel para moitos deixar

’’

Estetipodemedidas
xa funcionan en Galiza
desde a época
do Goberno bipartito”
[Domingo Barros]
UGT-Galicia.

’’

Un36%damocidadegalega
non pode optar a este tipo
de axudas porque nunca
cotizaron”
[Antonio López Rivera]
CIG.

PACO VILABARROS

os seus traballos en negro para
cobrar tan só 420 euros.

OS SINDICACTOS NON ACEPTAN A TEORÍA DA ECONOMÍA SOMERXIDA. Esta
explicación pode parecer moi
razoábel nun Estado como español, no que se estima que o
23% da economía non está suxeita a estatísticas oficiais nin ao
pagamento de impostos. Non
obstante, os sindicatos non
comparten unha teoría tan redonda. As principais centrais
galegas afirman que existen
moitos máis factores para explicar a lenta aceptación da axuda.
Maica Bouza, secretaria de
Emprego de CCOO en Galiza,
indica “que este número tan
reducido sorprendeunos, xa
que esperabamos máis solicitantes”. Este sindicato aínda
está analizando o desenvolvemento da medida, pero atribúe
a lentitude “á desinformación
por parte do Goberno e a que
as estritas condicións que hai

cumprir para acceder á axuda
pode provocar que a xente espere para solicitala, xa que ten
a perspectiva de atopar algo
mellor”. Bouza lamenta ademais a falta de datos imposta
polo Ministerio de Traballo.
Tamén se queixou da desinformación Domingo Barros, secretario de Emprego e Formación de UGT-Galicia. Aínda que
recoñece que a economía infor-

mal pode ter relación coa baixa
cifra de solicitantes, Barros pon
o acento en que “este tipo de
medidas xa estaban funcionando en Galiza. O acordo asinado co Goberno [bipartito] incluía unha axuda similar, que xa
se está aplicando”. Barros indica que en moitos cursos de
formación dos servizos públicos de emprego, preto dun
cuarto dos asistentes cobran un

Requisitos moi estritos
Para cobrar a axuda de 420 euros
é necesario cumprir cos seguintes puntos:
I Ser menor de 65 anos
I Ter esgotado prestacións e
subsidios de desemprego ordinarios a partir de agosto de 2009
(nas próximas semanas estenderase o prazo a xaneiro de 2009).

I Asistir a cursos de formación de asistencia obrigatoria do
servizo público de emprego.
I A unidade familiar non
pode percibir ingresos superiores a 468 euros por persoa.
I Non é compatíbel con axudas similares doutras Administracións.G

salario equivalente concedido
pola Xunta.
O máis crítico coa teoría da
economía somerxida é Antonio López Rivera, secretario de
Emprego da CIG. “Non se
pode dicir, no momento actual, que a pouca aceptación
da axuda do Goberno central
se deba ao traballo en negro.
Polo momento só poden solicitala aqueles que esgotaron as
outras prestacións no mes da
agosto. Isto é un factor fundamental especialmente en Galiza, onde levamos seis meses
de atraso no impacto da crise
sobre o desemprego respecto
ao conxunto do Estado”. Á CIG
preocúpanlle os cidadáns que
non teñen dereito nin sequera
aos 420 euros. López Rivera sinala aos mozos: “máis dun
36% deste colectivo non ten
acceso a esta axuda porque
nunca cotizaron. Por iso defendemos un salario básico para
todos os cidadáns”.G
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O sector da conserva galega perdeu 5.000 empregos en tres anos.CC
OO afirma que nese período as traballadoras descenderon de 14.000 a
9.000, e que 3.000 postos están en perigo nos últimos anos. O sindicato considera que o descenso se debe, maiormente, ao traslado da produción cara
a Latinoamérica e Asia. As maioría das afectadas superan os 50 anos e non
teñen dereito a pensión contributiva nin a bolsas de emprego. G

A FUSIÓN DAS CAIXAS

Un problema político e financeiro
Miguel Barros

A serpe deste verán acode á
quentura das preocupacións
económicas que todos padecemos. En Galicia, o futuro das
nosas Caixas de Aforros semella
ser problema especialmente
sentido. Aínda que non sabemos o carácter específico do
problema que afecta as nosas
institucións financeiras, si coñecemos a proposta de solución espallada. As opinións
máis estendidas aluden á necesidade de fusionar as nosas Caixas para esconxurar o “aparente” mal que padecen.
Merece a pena deslindar a tipoloxía do problema, por que á
vista da insistencia con que se
especula co futuro destas institucións, prodúcese a enganosa
impresión da existencia dalgunha doenza especialmente
grave. Pensamos que tal cousa
non debería ser posíbel, na medida en que a regulación do sistema financeiro aos niveis internacional, estatal e autonómico,
é moi prolixa e celosa a cerca das
esixencias de coeficientes de
solvencia, recursos propios e liquidez. Ignoramos se todas estas previsións se cumpren, pero,
no caso negativo, o regulador
autonómico non estaría exento
de graves responsabilidades políticas se tal cousa acontecera,
pola sinxela razón de que a lei
4/1996, do 31 de maio, de Caixas
de Aforros de Galicia, garántelle
ao Goberno Galego as máis altas
atribucións no control e seguimento dos balances das caixas
de aforros de Galicia.

OS ACORDOS DE BASILEA E A ESTABILIDADE FINANCEIRA. A internacionalización do proceso do sistema
bancario concretouse nos coñecidos como “Acordos de Capital
de Basilea” de 1988 e xuño do
2004. Ambos os acordos foron
adoptados por máis de cen países. O acordo de xuño do 2004,
coñecido como Basilea II, especifica até 25 grandes principios
de regulación ao carón de tres
grandes piares para asegurar a
solidez da administración bancaria. O Piar I trata dos requisitos
mínimos de capital para axustar
os recursos dispoñíbeis aos riscos derivados dos cretos conce-

A posíbel fusión ou absorción das caixas
galegas merece, segundo o autor, un debate
sobre certos paradigmas que se dan por certos
e sobre as súas consecuencias políticas, non
sempre manifestas. No fondo é a autonomía
galega a que está en xogo.
didos. O Piar II, reclama atención suplementaria sobre riscos
estimados moi preocupantes na
situación económica mundial: o
risco de mercado e o risco operacional. Esta atención exprésase na necesidade de acentuar
a supervisión oficial das entidades financeiras. Por último, o
terceiro piar alude a conveniencia de desenvolver sistemas privados de supervisión coa finalidade de reducir o risco bancario.
O grande obxectivo económico dos Acordos de Basilea era
o de garantir a estabilidade financeira do sistema bancario
previndo requirimentos de capital acordes aos riscos asumidos
polas entidades de crédito, bancos ou caixas de aforros. Na procura do obxectivo fundamental
de garantir a mencionada estabilidade do sistema financeiro,
Basilea II non só incidía nos requirimentos de capital, senón
que chamaba a atención, con
preocupación notoria, polos déficits detectados na supervisión
oficial do sistema financeiro.
Cómpre ter en conta que pasaron de 60 as crises bancarias
nos distintos países de todo o
mundo, e non só nas economías máis modestas, senón tamén, nos países máis desenvolvidos. Basilea II xa denunciaba
os excesos da banca na ampliación das súas actividades e recomendáballe vivamente aos
reguladores “impoñer directamente restricións sobre actividades”; entendemos loxicamente, actividades alleas ao estrito negocio financeiro.
Entre as limitacións máis notorias, figuraba a restrición específica da implicación directa do
capital financeiro na actividade
industrial, recomendando a redución das participacións industriais dos bancos no sector
directamente produtivo. Enten-

A directiva de requirimentos
de capital 2006-2008 actualizaba os principios contidos nos
acordos de Basilea I e Basilea II.
Aínda que resultaba evidente
que o apuntalamento disciplinario dos sistema bancario teríanos protexidos contra a irresponsabilidade e a cobiza, tal esperanza quedou escurecida
polo derrube xeneralizado do
sistema financeiro nos países
reputados como de maior eficiencia económica: Europa OcAleideCaixasgarántelleao
cidental e os EEUU, incluídos,
Goberno Galego as máis
de onde partiu o contaxio xenealtas atribucións no control
ralizado a nivel global. Este feito
e seguimento dos balances”
é proba incontestábel de que os
acordos de Basilea acatábanse
(máis de cen países subscribíronos) pero non se cumprían.
No ámbito do Estado español, a preocupación do Banco
Dehaberproblemas,
de España por unha eficaz suo regulador autonómico
pervisión das entidades de crénon estaría exento de graves dito totalizaba, até o ano 2000,
responsabilidades políticas” máis de 70 disposicións (circulares, ordes ministeriais...), para
axeitar a supervisión á sutileza
nos cambios de relacións entre
prestatarios e prestamistas nun
mundo financeiramente cada
AXuntapode,porlei,
vez máis complexo e, ao tempo,
autorizar e mesmo revogar
máis liberalizado.
a fusión de caixas”
O capital financeiro puido
moverse, practicamente sen trabas, ao longo e ancho do sistema
financeiro mundial. Fronte a esa
liberalización e a desregulación
correspondente, semellaba que,
Estáporaclararqueafusión malia a todo, solvencia e liquiconstitúa un problema
dez estaban garantidos pola efifinanceiro, pero de seguro
cacia da supervisión nos ámbique xa é un problema político” tos estatais respectivos. Experiencia unha vez máis defraudada á vista dos resultados,
aínda que compre ter en conta
que, polo que respecta ao ámbito estatal español, o noso sisMaiordimensiónnon
tema financeiro ten demostrado
conduce necesariamente
soportar a comparación favoráa maior solvencia”
bel cos demais países no que
atinxe á súa solvencia.

’’
’’
’’
’’
’’

AS CAIXAS GALEGAS E A XUNTA. Quédíase así que unha supervisión
efectiva, ademais da eficacia institucional do sistema xudicial, último garante dos cumprimentos
dos contratos privados, debía,
en última instancia, poñer ao sistema económico a cuberto das
temidas crises financeiras.

danos, non embargante por
considerar a incorporación ao
ámbito galego das medidas reguladoras aplicables ás nosas
entidades de crédito, nomeadamente as Caixas de Aforros. Medidas que son competencia política da Xunta de Galicia. Verificadas estas competencias esta-

remos en condicións de avaliar
se os males atribuídos ás nosas
Caixas son trasunto e competencia dunha insuficiente aplicación do poder político galego
nas súas obrigas de supervisión
das Caixas de Aforros galegas.
Neste senso resulta de interese ineludíbel estudar a norma
fundamental que regula a constitución, solvencia, aplicación de
porcentaxes de beneficio á obra
social, disciplina, responsabilidades e sancións na dirección
das Caixas e que está contida na
lei 4/1996 do 31 de maio. Da lectura do texto dedúcese claramente que, tanto as demandas
de solvencia, como as de liquidez, restrición de riscos ou aplicación de beneficios incorporan
os principios establecidos en Basilea I e II do mesmo xeito que
inclúen os criterios contidos na
directiva de requirimentos de
capital 2006-2008 da UE. A
maior abondamento, a Lei de
Caixas non descoñece as esixencias establecidas polo Banco de
España como máximo órgano
regulador e supervisor do sistema bancario español.
A lei de referencia precisa o
concepto de Caixa de aforros
definíndoa como “entidade financeira de carácter social, de
natureza fundacional e sen finalidade lucrativa, baixo o protectorado público exercido polo
goberno da Comunidade autónoma de Galicia a través da
Consellaría de Economía e Facenda”. A lei regula, ademais, a
creación e o capital fundacional
mínimo de novas Caixas de
Aforros, así como a Federación
Galega de Caixas de Aforros.
Cabe chamar a atención de
que ao falar da fusión das Caixas
podémonos atopar coa decisión da creación de outra ou outras novas caixas, que habían de
requirir, a tenor da presente lei,
un capital fundacional mínimo
de 3.000 millóns de pesetas
(algo máis de 18 millóns euros).
Especial interese reviste o capítulo IV, polo que atinxe ás responsabilidades políticas do Goberno de Galicia no asunto das
Caixas de Aforros, pois este capítulo ocúpase amplamente da
fusión, disolución e liquidación
das Caixas de aforros galegas,
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Os gandeiros verten 85.000 litros de leite en Vilalba.Trátase da terceira
acción deste tipo que impulsa o Sindicato Labrego Galego, logo das efectuadas en San Sadurniño e Nemenzo. Os produtores demandaron a “redución da produción en Europa e a redistribución da mesma con criterios sociais”. Carme Freire, secretaria xeral do SLG, afirmou que este tipo de accións
continuarán nos próximos días. G

establecendo con precaución
que, previo a calquera acordo
de fusión, debe de preceder un

proxecto de fusión minuciosamente elaborado para o que se
prescriben con delongada mi-
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nucia unha prolixa serie de requisitos.
O articulo 28 da lei que co-

mentamos estende as competencias do Goberno Galego non
só a autorizar ou refugar a fusión de Caixas, senón que contempla, ademais, no seu artigo
29 a “revogación da autorización” a calquera caixa. E que tal
revogación puidera iniciala o
poder público “á vista da evolución do neto patrimonial e da
solvencia da Caixa”.
De todo o que levamos dito,
dedúcese que a fusión das Caixas de Aforros de Galicia está
por ver que constituía un problema financeiro inaprazábel e
mal asunto se tal cousa acontece. Pero, o que está realmente
a acorrer e que xa constitúe un
problema político de primeirísima magnitude.

O PARADIGMA DA DIMENSIÓN. Pre-

ECONOMÍA.17.

téndese levar ao ánimo da opinión pública que dimensión e
solvencia son variábeis reciprocamente dependentes e que a
máis dimensión mellores rátios
de solvencia. Tal premisa é incuestionabelmente sofistica,
pois solvencia e dimensión non
teñen por que correlacionar.
Pero ten máis interese analítico
verificar os efectos negativos
que se derivan da aceptación do
paradigma da dimensión.
O paradigma da dimensión
consiste, en substancia, en diluír os activos tóxicos nun volume máis grande de activos totais. Neste caso, o Banco de España estaría disposto a achegar
novos fondos para que a toxicidade dos activos insáns non deviñese perniciosa para a saúde
das entidades fusionadas.G

Consecuencias para a Autonomía
Á vista do designio de levar adiante
a fusión das Caixas Galegas achegaremos algunhas das conclusións
que estimamos dignas de reflexión
para o conxunto dos clientes
dunha nova institución de moito
maior tamaño.
Preténdese impoñer a dimensión sobre do criterio de proximidade e enraizamento nun espazo
económico concreto, onde o ensarillado empresarial próximo
está formado por empresas pequenas e medianas ben coñecidas e ben avaliadas, que, ademais,
soportan a porcentaxe máis importante do emprego e que, por
conseguinte, teñen, ademais, de
interese económico un evidente
interese social.
Esta “banca de proximidade”,
na que se incluirían as Caixas de
Aforros, naceu para atender as necesidade de crédito en ámbitos
económicos en fase de terciarización, xa que logo, as Caixas de Aforros, eran realmente, e deberan seguir sendo, entidades financeiras
de proximidade, para captar o aforro popular e aplicalo ás necesidade de investimento das empresas que xorden na fase de industrialización dun territorio.
A solvencia da banca de proximidade ten sido historicamente superior á solvencia da
banca de grandes depósitos segundo os analistas máis concienzudos. Semella pois que o paradigma da dimensión non ga-

rante por definición unha máis
grande solvencia.

CRÉDITOS MÁIS CAROS? Unha segunda conclusión negativa que
se desprende da aceptación acrítica do paradigma da dimensión
atinxe a outras dúas consecuencias que é preciso ter en conta
polo seus efectos negativos para
os demandantes de crédito. A primeira é “a discriminación espacial
de prezos” que dita un maior incremento do prezo do diñeiro segundo aumenta a distancia do
demandante de crédito da entidade financeira oferente do
mesmo. Discriminación que se
agrava coa modestia do posíbel
cliente. A segunda consecuencia
reflexa o efecto de “exclusión financeira” que establece como
práctica habitual o recurso á fragmentación do mercado cando se
incrementa o poder e o tamaño
dunha entidade financeira. De tal
xeito que se inicia a práctica de
prestar servizos aos clientes que
mellor poden pagalos.
Este é un dos efectos negativos ao que nos achegaron as políticas de liberalización dos mercados e desregulamento do sector
financeiro. Neste senso, os estudosos máis reputados afirman
que, na medida en que as entidades financeiras medran, inclínanse máis ao financiamento das
grandes empresas. O “efecto dimensional do crédito” cumpre

’’

Asolvenciadabanca
de proximidade ten sido,
historicamente, superior
á solvencia da banca
de grandes depósitos”

’’

Amaiordistancia
da entidade, máis alto será
o prezo do diñeiro”

’’

Osgrandesbancos
conceden créditos ás
grandes empresas e os
bancos pequenos ás
empresas pequenas”

’’

Adimensión,aoreducir
a competencia, facilita o
incremento das comisións”

’’

Acreacióndunhaúnica
caixa galega agocha
unha ameaza:
a absorción da mesma
por outra caixa foránea”

unha regra permanentemente
constatada, segundo a cal os
grandes bancos conceden créditos ás grandes empresas e os bancos pequenos ás empresas pequenas.
Finalmente, a estes efectos negativos derivados do xigantismo
bancario habería aínda que engadir o “efecto colusión” que os expertos definen en base á constatación empírica que se apreza entre
concentración do mercado bancario e a rendibilidade das entidades
de depósito.
En virtude deste principio, a
concentración favorece a diminución ou case anulación dos “custes
de colusión”, ao facilitar o incremento dos tipos de interese que se
cargan aos préstamos e á diminución das rendas que se abonan polos depósitos. A dimensión facilita
o incremento das comisións, na
medida en que ao reducir a competencia favorecida pola pluralidade da oferta bancaria, impón,
doadamente, a sevicia da entidade
financeira ante a impotencia do
cliente modesto.
Definitivamente, o proceso
en curso contribuirá a aumentar
o prezo do crédito e a favorecer a
subida de impostos na medida
en que o Banco de España implementa as operacións da fusión,
estimulándoas coa achega de liquidez. Déficit do Estado e concentración bancaria son castigos
que temos que padecer os cida-

dáns que pagamos impostos e
os clientes modestos e pequenas
empresas que precisamos créditos.

OS EFECTOS POLÍTICOS. Lamentabelmente, con ser previsíbeis os
efectos negativos do paradigma
da dimensión, serán aínda máis
graves os efectos políticos, pois a
perda constatábel de poder de
Galicia como unidade política
está detrás como consecuencia
inevitábel. A caída das nosas torres financeiras agocha unha segunda ameaza de fusión-absorción da única Caixa galega resultante, posibelmente por outra
grande entidade de aforro que
precisa nivelar a súa penetración
no mercado para resistir a presión
da súa rival máis caracterizada.
Aludimos a un pulso perceptíbel
entre La Caixa e Caja Madrid.
Con este último episodio, veríamos fenecer o noso poder financeiro derivado do aforro popular
galego, así como a posibilidade
de construír decisións que achegasen alivio a onde está o sufrimento. O espazo económico galego, ao ser aducido pola globalización financeira, verá como o
aforro propio acode en auxilio da
inversión allea. Logo da caída das
nosas torres, anúnciase o xaque
mate ao noso poder financeiro
autónomo e, de paso, aséstaselle
unha dentellada de morte a nosa
feble autonomía política.G
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Breogán e Celta Indepo gañan a
Copa Galiza de baloncesto. O
equipo masculino do Breogán adxudicouse por undécima ocasión a
Copa Galiza tras impoñerse na final
(63-57) ao representante galego na
ACB, o Obradoiro Xacobeo Blu:sens.
O Celta Indepo, en categoría feminina, acadaba tamén o súa decimo
primeira Copa Galiza, tras gañarlle
na final ao Pio XII, de Santiago, por
75-67. G
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ACUATICOS

As canoas que levan o ouro
O piragüismo
é o que máis
éxitos lle deu ao
deporte galego

Antonio Cendán
Manuel Garrido.

Que un padexeiro galego
suba a un podio internacional é noticia pero xa
non sorpresa. Dende hai
algo máis de 30 anos, aínda que de modo
moito máis
acentuado no

último lustro, é frecuente asociar os piragüistas galegos cos
éxitos das distintas seleccións
españolas. Os últimos logros viñeron por parte dos competidores tudenses, habituais nos
caixóns reservados aos campións das grandes reunións deportivas internacionais.
No mundial absoluto
de maratón o equipo de
C-2 integrado por David
Mascato e Anxo Cristian Ribadomar acadaban

o subcampionato do mundo
en terras lusas, concretamente
en Crestuma. No mesmo escenario, outro galego, Álvaro Fernández Fiuza formando parella con Emilio Merchán, acadaba o título mundial en K-2. Pero os éxitos galegos non remataban aí. Así, Luís Morais e

Adrián González proclamábanse subcampións mundiais
júniors de maratón na modalidade de C-2. Mentres, Manuel
Garrido facíase co duplo ao sumarlle agora, ao seu cetro europeo, o mundial na categoría
sub 23. Con este novo título, ao
padexeiro tudense non hai
quen lle tusa a nivel internacional entre os competidores da
súa idade.
O MELLOR EQUIPO ESTATAL. Os éxitos
do Kayak Tudense estano a
converter no referente do piragüismo estatal até o punto de parecer
que carece de rival. De feito, nas competicións
reservadas a clubs a nivel estatal leva acadados catro títulos
consecutivos. Está considerado o mellor equipo de España,
tanto pola súa organización coma polos seus constantes éxitos que lle dan unha dimensión
exterior a nivel deportivo a unha cidade que xa o tiña gañado

a nivel histórico e monumental, así coma tamén paisaxístico. O Miño ten moitas razóns
para sentirse orgulloso ao seu
paso por Tui.
UN ANO PARA A LEMBRANZA. A tempada piragüística de 2009 quedará na lembranza dos afeccionados aos deportes náuticos,
especialmente polos éxitos
acadados. Aos de maratón, onde Galicia é raíña a nivel internacional, hai que engadirlle o
título europeo de Teresa Portela no europeo de K-1 200 metros, así coma o bronce acadado por esta mesma padexeira
formando parte do equipo español de K-4. Tamén Carlos Pérez Rial se subiu ao máis alto do
podio na distancia dos 200 metros, en K-2, formando equipo
con Saúl Craviotto. A sensacional tempada completábase coa
medalla de bronce acadada por
Xosé Luís Bouza en C-1 1.000
metros en Brandenburgo, así
coma coa prata coa que se alzaba Óscar Carrera no europeo
júnior de maratón.G
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Manuel Garridono podium do campionato mundial de maratón de piragüismo e [á dereita] no recadro, Luis Moraise Adrián González.

CLUB DE KAYAK TUDENSE

Manuel Garrido, campión mundial sub 23 de maratón en C-1

‘En Tui non se sorprenden dos nosos éxitos’
Con tan só 20 anos xa pode presumir de ser duplo campión mundial sub 23 de maratón. No seu
poder ten os títulos europeo e
mundial. Agora fáltalle dar o paso
a categoría absoluta, da que é a
máis firme promesa do piragüismo galego.
Agardaba conquistar o título
mundial?
Sabía que podía estar aí, entre os
primeiros, xa que ao ser campión
de Europa tiña a esperanza de lograr o título mundial, pero até
que o consegues non te podes
considerar o mellor. Para min foi
moi ilusionante xa que era un

premio polo que levaba loitando
hai tempo.
Cales son agora as súas aspiracións?
A curto prazo gustaríame revalidar os títulos que xa teño. Logo
máis adiante pois claro que teño a
miña fixación posta nos mundiais
absolutos, pero hai que ter en
conta que en Galicia hai moi bos
padexeiros e a competencia é
grande. Sirva como exemplo que
nalgunhas distancias de determinadas probas os nove primeiros
clasificados son galegos e tan só
un ou unha parella poden ir a unha competición internacional.

Pensa nos Xogos Olímpicos?
Pois coma todo deportista. Sería a
miña gran ilusión, pero a mágoa é
que o maratón non é proba olímpica. Nas distancias incluídas nos
Xogos, en C-1, están David Cal e
Xosé Luís Bouza que son dous dos
mellores padexeiros do mundo e é
practicamente imposíbel batelos
neste momento. Ademais no piragüismo galego en calquera momento xorde unha nova estrela.
O Kayak Tudense é un gran
club...
Penso que si. Todo iso é grazas ao
apoio que nos prestan os técnicos
e o nivel organizativo que temos.

Nos últimos anos gañamos todos
os títulos estatais de clubs.
Hoxe en día é o principal símbolo de identidade de Tui.
Home en Tui hai moitas cousas,
pero ninguén pode negar as
achegas que está a facer. Aínda así
entendo que podería estar moito
máis recoñecido do que está actualmente, xa que como lle demos moitos éxitos a cidade agora
todo o mundo pensa que isto é
moi fácil. De feito, no Concello aos
padexeiros fannos unha recepción conxunta e non individual
porque din que non teñen tempo
para facelo a cada un só.

Compaxina ben o deporte coa
súa traxectoria vital?
É complicado, necesitas moitas
horas de adestramento para estar
a un nivel óptimo. De feito, a veces
non podes dedicarlle tempo aos
amigos, aínda que afortunadamente no mundo do piragüismo
non é complicado facer bos colegas e saímos todos xuntos.
Pódese vivir do piragüismo?
Non, é un deporte que está a ser
pouco avaliado tanto dende o
punto de vista institucional coma
dos medios de comunicación. De
feito, eu teño o meu propio traballo a parte do mundo das canoas.G
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O DEBATE DAS LINGUAS

Ramón Lorenzo, académico e especialista en galego medieval

‘Sen lingua propia
Galicia non ten razón de existir’
Xan Carballa
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

C

atedrático de Lingüística e Literatura
galegas na Universidade de Santiago de
Compostela, académico e un
dos fundadores do Instituto da
Lingua Galega, Ramón Lorenzo (Ames, 1935) é autor dunha
tese sobre a traducción galega
de la Crónica General y de la
Crónica de Castilla que é referencia para o estudo da lingua
medieval galega e portuguesa,
ao igual que a súa edición gale-

ga da Crónica Troiana. Pola súa
especialidade de romanística
domina máis de dez linguas.
Lorenzo amosa a súa indignación cos ataques ao galego e critica que se pretenda subverter a
realidade e trocar a defensa do
galego nunha agresión.
A súa xeración contribuíu singularmente á restauración do
galego en plena ditadura. Como observa o actual cuestionamento ao idioma?
Estando en perigo o galego, invírtese a situación e Galicia Bilingue, ou o PP, que son unha
mesma cousa, veñen a dicir que

é o castelán o idioma en mala
posición. Un puro disparate que
non se sostén. Pero cálase porque hai moita ignorancia e se
cede a posturas importadas e inflamadas desde Madrid. Asómbrame que xente informada
acepte que esa é a nosa realidade lingüística. É o mundo ao revés, porque cada vez empeora
máis a situación do galego.
A argumentación sedimentada nestes anos a prol do galego
parecía unha posición gañada.
A que se debe o aparente triunfo desa tese revisionista?
Desde hai tempo a campaña de

Madrid é poderosa. Ao PP non
lle interesa nada o galego, e tampouco ao Partido Socialista. Comezaron na FAES nos tempos
de Aznar, un home que añora a
ditadura, e continuaron co
apoio dos medios afíns de Madrid ou de partidos como o de
Rosa Díez, dun españolismo
máximo. Levan anos procurando que o castelán se impoña en
toda España e eliminarían, se
puidesen, as outras linguas dos
países que conforman o estado.
Co cambio de goberno na Xunta prepararon unha campaña
intensa nos seus medios de refe-

rencia e foi o éxito dunha ofensiva moi ben artellada.
Non faltan barreiras no campo
intelectual que defende o galego? Porque despois de trinta
anos de presenza do galego no
sistema educativo estamos peor en uso efectivo do galego.
Fixéronse moitas cousas mal.
Cando comezou esa presenza
do galego no ensino todos tiñamos a crenza de que axudaría á
recuperación. Pero a xente decatouse de que os partidos dominantes en Galicia non estaban a favor e mesmo os nacionalistas non actuaron moi >>>
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>>> ben. Fíxate que de min dicían que era de Alianza Popular
ou que no Instituto da Lingua
Galega eramos españolistas.
Aquel enfrontamento absurdo
entre nós pola normativa ou xa a
prol do portugués en Galicia debilitounos. E a pesar diso tiña
moitas esperanzas na escolarización. Pero resultou que se fixeron as leis pero non se aplicaron
e esa indiferenza do poder acabou transmitíndose cara abaixo.
Nós temos institucións, como a
Academia ou o Consello da Cultura, que igual que fixo Xosé Ramón Barreiro en Celanova, debían adoptar posicións máis duras. Fáltanos forza para impoñernos e, aínda que non me gusta falar mal dos nosos, creo que
tamén ao BNG lle faltou decisión nesta materia, que se encerrou demasiado en si mesmo.
En 1989 vostede organizou un
importante congreso internacional de Romanística en Santiago, e o declarar o galego e o
francés idiomas oficiais do encontro supúxolle un verdadeiro
trebón de críticas desde Madrid.
O que fixen era o normal. A lingua oficial dese encontro era o
francés (así foi sempre na Sociedade de Lingüística Románica), e o que fixen foi que celebrándose en Galicia, co noso
propio idioma, fose a outra lingua oficial. Deille ao galego nivel internacional e foi ben recibido, pero é que esa debería ser
unha obriga das autoridades
lingüísticas que se dedicaron a
cuestións que nunca foron ao
miolo do problema.
Hai pouco Luís Rei publicou
unha biografía de Ramón Cabanillas na que lembra o momento en que el e Cotarelo Valledor entran a Academia Es pañola, con dous vascos e
dous cataláns para que as outras linguas tivesen presenza.
Nin ese xesto é posíbel hoxe?
A maior parte da xente que está
na RAE, agás mínimas excepcións, non admiten o plurilingüísmo. Os grandes santóns da
filoloxía e a lingüística españolas son españolistas ao máximo. Non conciben que poda
existir outra lingua que o castelán e pulan pola imposición.
Cando aquel congreso de 1989
ofrecín a edición bilingüe francés-galego das actas e recibín
verdadeiros insultos.
É unha posición política máis
que lingüística.
Algúns deles actúan cunha fereza maior que a dos políticos,
que ás veces teñen máis flexi-

’’

Nosanossesentaosmestres
eran controlados pola
inspección esixindo
castigos para os rapaces que
dicían palabras en galego”

’’

vos, chegando a argumentar
verdadeiras barbaridades como Gregorio Salvador.
É un resaibo do franquismo
que o estado autonómico non
fixo variar?
Moitos dese lingüistas formáronse na ditadura, pero xa os
hai máis modernos. Pero a posición dominante é moi impositiva do español.

Levananosprocurandoque
o castelán se impoña en toda ‘NON SON FILLO INTELECTUAL
DE PIÑEIRO’.
España e eliminarían, se
puidesen, as outras linguas” O seu currículo como especialis-

’’

Oenfrontamentoabsurdo
pola normativa
debilitounos”

’’

Haiinstitucións,como
a Academia ou o Consello
da Cultura, que igual que
fixo Barreiro en Celanova,
debían adoptar posicións
máis duras”

’’

Temosungobernomoi
decidido á contra do idioma
e confío que as plataformas
que se crean para
contrarrestalo funcionen”

’’

Amaioríadoslingüístas
da RAE son agresivos,
chegando a argumentar
verdadeiras barbaridades
como Gregorio Salvador”

’’

Ocastelánfoiimposto
á forza en detrimento
do galego. Calquera estudo
histórico así o demostra
incuestionabelmente”

bilidade, aínda que sexa polo
equilibrio de forzas. Por iso están presentes as linguas na
Constitución, e aínda que a un
nivel menor admítese a súa
existencia. Pero a maioría dos
lingüístas da RAE son agresi-

ta na Prosa Medieval é indiscutido, quédalle algunha tarefa especialmente querida por facer?
Un mundo delas. Fixen edicións de textos medievais pero
teño materiais para facer moitas máis edicións e nunca puiden facer o que quixen, que era
unha Gramática Histórica e unha Historia da Lingua. E non só
iso, porque eu empecei na literatura e quería dedicarme a ela.
Cando un le sobre o seu grupo
xeracional, que chega á Uni versidade nos anos 50,, seméllalle que se impuxo unhas tarefas cuase militantes a costa
das súas propias vocacións.
A min marcáronme, porque
cando empecei con Filosofía e
Letras pensaba na literatura. A
miña primeira publicación foi
un libro de poemas. Pero considerando a situación do galego e
tamén a miña aptitude funme
metendo máis e máis nos estudos da lingua. Igual que Beiras se
meteu na Economía. Tamén foi
por indicación doutras persoas.
Vostede sitúase tamén como
fillo intelectual de Ramón Piñeiro?
Tiven moita relación con el toda
a súa vida. Non me gustou nada
cando entrou no PSOE, aínda
que era coherente coas súas ideas de sempre de galeguizar os
partidos españois, algo que me
pareceu disparatado. Pero cando cheguei á Universidade en
1955, era un falante galego que
descoñecía a cultura galega.
Atopeime con Otero Pedrayo e
con Méndez Ferrín, con Franco
Grande, Beiras, Mourullo e con
outros compañeiros, e axiña me
sentín parte dos galeguistas. Ao
pouco presentáronme a Ramón Piñeiro e trabamos amistade pero cada un coas súas ideas. Daquela. Eu sentíaos a todos
como irmáns, aos de aquí ou a
Manuel María en Monforte. Piñeiro era un máis dese irmáns, e
un verdadeiro mestre.
Abandonou a poesía?

Sempre escribín e hai quen me
pide que edite eses poemas,
pero a adicación intensiva á
edición de documentos absórbeme por completo. Teríame
gustado adicarme a fondo á literatura, tamén á narración.
Fala con pesimismo da situación social do galego, pero con
optimismo da forza actual da
literatura.
Ese é o gran problema. Temos
unha magnífica literatura pero
un círculo limitado de lectores.
O gran público ou non le ou le
grandes parvadas promocionadas desde Madrid. Aínda
onte falaba cunha persoa de
cultura e descoñecía quen era
Méndez Ferrín. Esa é desgraza
da nosa literatura e da cultura
galega en xeral.
E ten sentido o país sen idioma?
Non. Galicia só será Galicia se
permanece o galego. Sen idioma propio non teríamos razón
de existir como entidade diferente. A lingua propia é a que
nos define e esa lingua unicamente é o galego. O castelán foi
imposto á forza en detrimento
do galego. Calquera estudo histórico así o demostra incuestionabelmente. Desde o século
XIII, mandando xente de Castela para ocupar os cargos máis
importantes. Esa elite trouxo o
seu séquito (bispos, nobres ou
xuíces) e ao longo de toda a época medieval foia que impuxo o
castelán. No século XVII aínda
se protesta contra o bispo Clemente porque dá os mellores
cargos aos que non falan galego
e desde o XVIII, que comeza a
escola, imponse o castelán, só
hai que ler as denuncias airadas
do Padre Sarmiento. Todas as
leis e os decretos dos séculos XIX
e XX, e os máis recentes da Ditadura, foron encamiñados a impoñer o castelán pola forza. Nos
anos sesenta os mestres eran
controlados pola inspección
esixindo castigos para os rapaces que dicían palabras en galego. O galego conservouse a pesar de todo.
Aínda así a agresividade e o
desprezo contra o galego pode
provocar unha reacción positiva na súa defensa?
Con este goberno véxoo moi
mal. Están eliminando todos
os avances, desde as galescolas
–tamén co malfadado cambio
de nome por Galiña azul– até o
decreto escolar. Temos un goberno moi decidido á contra
do idioma e confío que as plataformas que se crean para
contrarrestalo funcionen.G

SUFRIMENTO
INÚTIL
Rexina Vega

O

docente está tenso, albisca xa, ao lonxe, revoando, as mandas de pequenos
chiadores e comeza a transmutarse. Na cara, inexpresiva,
debúxase agora a carraxe do ferreiro. Entran os meniños nos
seus muros, nas catro paredes
do recinto asignado; empeza a
función. O docente bérralles
aos que chegan con atraso, aos
que saltan as marxes, aos que
rin, aos que falan, aos que afían
o seu lapis, aos que engurran o
papel, aos que van lentos, aos
que se saen da fileira, aos que
ollan pola fiestra. O docente
quere ter o control, quere disciplina, orde, límites, mecánica,
ortodoxia, xerarquía. O docente pensa que a humanidade
empeora a cada curso: unha
inexorable decadencia. Alí, entre os muros, a cativa, o cativo,
comezan tamén a transmutarse, van apagando o chío que
lles nace, vanse encrequenando. Cantas nais e pais entres os
que agora mesmo están a ler
estas liñas non se sentiron algunha vez indignados e desvalidos ante o sufrimento, completamente inútil, dos seus fillos? Non falo de adolescentes
problemáticos de suburbios,
falo de nenos nas aulas de infantil e de primaria que sofren
a incompetencia de mestres
sen paciencia nin afecto, mestres amparados, sen dúbida,
por un concepto de autoridade
que ten moito que ver co postfranquismo. En Finlandia, paraíso escolar refrendando por
Pisa, os docentes desta etapa
gozan de prestixio e dun recoñecemento salarial equiparable ao dos profesores universitarios. Por que nos conformamos aquí con tanta improvisación? Por que non facer da
educación un tema de debate?
Tanto tempo nos rouban outros fantasmas?G

’’

Porquenonfacer
da educación
un tema
de debate? ”
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Antonio García Teixeiro, autor de A poesía necesaria

‘Á escola caenlle demasiadas responsabilidades
e non queda tempo para a creatividade’
Clara Sánchez
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Fernando Cortizo

‘En animación,
Galiza desperdicia
moito carto e
moito talento’
M.B.

Director e codirector cunha ampla filmografía, Fernando Cortizo estréase na longametraxe de
animación en stop-motion con
O apóstolo, unha película que
verá a luz en xullo de 2010.
En que consiste?
Trátase dunha longametraxe de
aventura, co Camiño de Santiago como fondo, elaborada en
stop motion, unha técnica de
animación artesanal que vai foto a foto. O protagonista é un ladrón fugado que quere recuperar unhas xoias escondidas. Para
burlar ás autoridades disfrázase
de peregrino e, no camiño, vai
dar a un lugar da montaña de
Lugo no que viven persoas con
misterios que debe resolver.
Os monecos foron creados a
semellanza de actores famo sos. Por que?
Xa utilizara este proceso noutras
curtas. Gustoume trazar o camiño contrario do habitual. Rodamos cos actores e gravámolo
para que, logo, os animadores
traballaran con esas referencias.
Difire moito unha curta dunha
longametraxe?
O nivel de esixencia é diferente.
Na curtametraxe xogo a experimentar pero nunha longa todo
ten que ter un acabado perfecto.
Como ve a animación en Galiza?
Fíxose moita propaganda da
animación galega que conseguiu facer visíbel a moita xente.
Pero agora a moitos directores
de curtas non se lles dá oportunidade de realizar proxectos
amplos. Subvenciónase, por
exemplo, a elaboración de capítulos pilotos de series que despois a TVG non merca. A televisión prefire os manga porbaratos. Estánse a desperdiciar moitos cartos e talento. Para saber
que calidade temos non hai
máis que ver a lista de finalistas e
gañadores de festivais. Habitualmente figura un galego.G

A poesía necesaria (Galaxia) “é
un libro de aptitudes para que
todos os docentes saiban transmitirlle á rapazada o amor pola
poesía”, sinala Antonio García
Teixeiro, quen está convencido
de que a todos os nenos lles
gusta xogar coas verbas. García
Teixeiro, ademais de ter recibido varios premios polas súas
obras de poesía dedicadas aos
máis novos, tamén é profesor. A
súa experiencia na aula foille
útil neste libro que pretende
“contaxiar a poesía” a través de
reflexións e experiencias.
Na primeira parte do libro fala
do porqué e para que da poesía. Cal é a súa maior utilidade?
A parte do pracer estético e do
goce interno que produce, a
poesía axuda a coñecernos un
pouco mellor a nós e aos demais. Para o proceso de maduración dos rapaces resulta fundamental. A literatura é unha
maneira de vivir determinados
sentimentos que non viviriamos doutro modo, de descubrir sentimentos agochados.
Os nenos máis novos cada vez
len menos. Enganchalos á poesía é se cadra unha tarefa ti tánica?
Non é un proceso doado pero si
pracenteiro. Os rapaces responden moi ben, sobre todo os
máis cativos. É moi importante
crearlles un achegamento feliz.
Todos os rapaces saben que hai
algo deles nos versos que len. E
a pesares de que a tarefa non é
doada, cando a persoa que está
dentro da aula sabe o que quere, acostuma a conseguilo.
Defende o amor dos cativos
polas verbas. Non embargante, cada vez teñen máis consolas e menos libros nas súas habitacións. A que se debe?
Non hai regras xerais pero os rapaces actúan por imitación. Se
os nenos vén que na casa os libros existen, están vivos, ao longo do tempo se irán interesando por eles. Temos que seducilos, namoralos das verbas. Hai
que incidir na lectura como
pracer facendo que os nenos se
acheguen os libros. Na época
da imaxe, unha pantalla resúltalle máis atractiva pero o libro
segue tendo o seu curruncho e
iso é o que hai que explotar.

’’

Aescolanonafanosplans,
fanna os mestres”

’’

Haiquehumanizaroensino
que volva a ser o que foi,
unha preparación
para a vida”

’’

Aliteraturaéunhamaneira
de descubrir sentimentos
agochados”

Moitas leis, proxectos de leis e
diferentes plans de estudos para unha escola cuxa catástrofe
é cada vez maior. Será que falta
poesía?
Na escola falta creatividade
por parte de todo o mundo. Os
plans sobre o papel sempre están moi ben, pero dependen
do voluntarismo do mestre ou

mestra. Nos últimos anos recaen sobre a escola numerosas
responsabilidades. Na sociedade cada un debe cumprir un
papel e os docentes cumpren
un papel excesivo. Queda pouco sitio para a poesía, a arte e a
musica. Son as actividades
menos favorecidas, pero as
que fan felices as persoas.
Necesita a escola máis le tras e menos
números?
Necesita menos programas
pechados
e
máis creatividade. Cos números pódense tamén facer cousas moi bonitas.
Pero é necesario ter
capacidade creativa e gañas de
innovar. É necesario a humanización da escola. A escola
non pode deixar de ser o que
sempre foi, un centro de saber
e de preparación cara a vida.
Son os adultos os que teñen
medo a poesía, dixo nunha
ocasión. É por iso que prefires

escribir para os máis cativos?
Os adultos téñenlle medo a poesía porque foron educados de
costas a ela ou con ela coma unha imposición ou obriga. Carecen de formación poética. Eu
decateime a tempo de que necesitaba a poesía para ser eu
mesmo e o
que fixen foi
enchouparme dela. Entón cheguei a
un pracer ao
que outra
xente non
chegou. A
poesía ben
sabemos
que é de
minorías,
por
iso
moitas veces os docentes teñen medo a levar á aula aquilo
que non entenden ou non dominan. A miña loita é esta. Por
iso escribo para os máis cativos.
É necesario conseguir educar as
novas xeracións de xeito distinto a como fomos nos educados
na lírica. Que non lle teman e
que saiban que a poesía fai feliz
a un mesmo.G
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Os Bolechas van ao teatro, e non como espectadores senón como protagonistas, na forma duns graciosos bonecos que, manexados pola xente de Caramuxo teatro, representarán unha obra que trata,
lóxicamente, deles mesmos e do que lles pasa nun
día normal.

Redacción/ilustracións:
Gonzalo Vilas

A obra vai ser estreada esta semana, e despois vai ir
viaxando ao longo deste outono por moitas vilas
galegas, onde poderedes ir ver aos vosos amigos e
escoitar cómo falan, e tamén como cantan e tocan
nesta obra na que a música e as cancións xogan un
importante papel.
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Texto : Mar Barros

As aventuras dos
Bolechas no Guiñol

As trasnadas da familia Bolechas xa se poden ver no
teatro porque os fedellos
ideados polo debuxante
Pepe Carreiro dan o salto
das páxinas de papel ao
mundo dos monicreques.
Os responsábeis son dous
actores e titiriteiros, Laura
Sarasola e Xoán
Rodríguez, que xuntos conforman a compañía Caramuxo Teatro.

O domingo 4 de outubro estrearán no auditorio de Milladoiro,
Ames, o primeiro espectáculo musical de monicreques cos Bolechas como protagonistas. Xuntos farán que as xemelgas Pili e Loli, o pequeno Tatá, o can Chispa, o
pencado do Braulio, Carlos e Sonia, confeccionados todos con tea e gomaespuma ao xeito dos muppets da televisión, cobren vida sobre as táboas.
A idea de facer un musical coas aventuras dos Bolechas vén de lonxe,
como explica Laura Sarasola. De
cando os dous actores e manipuladores
de marionetas impartían clase en centros de
primaria. “Os nenos conectan ben con estes personaxes porque falan de cousas cotiás, do que lles acontece todos os días, con textos que comprenden e que lles gustan”. Pero
non foi até agora que saíu a luz o espectáculo.
A proposta de Caramuxo Teatro narra un día na vida dos Bolechas, dende que se erguen pola mañá até que se deitan pola noite.
No medio unha chea de aventuras e descubrimentos aderezados
con cancións divertidas e cheas dun ritmo contaxioso que farán
bailar incluso ao máis pequeno da familia. “Queríamos un espectáculo fresco, animado e algo cinematográfico”, explica Laura Sarasola, "e o musical valíanos para conseguilo".
A música foi realizada polos propios manipuladores e por sete rapazas da Xove Orquestra Sinfónica de Galicia, e durante a obra
os rapaces poderán recoñecer pasaxes de moitos dos libros escritos e debuxados por Pepe Carreiro, porque no guión a compañía
quixo ser fiel tanto aos textos como aos personaxes.

A xira terá diferentes fases. A primeira realizarase no último trimestre deste ano e comezará coa estrea en Ames e continuará até finais de ano visitando Ponteceso, A Coruña, Santiago,
Zas, Cee, As Pontes, Monforte, Paderne, Abegondo, Vilagarcía, Burela, Muros, Negreira,
Ribadavia, Brión, Ribadeo, Redondela,
Laxe e Cabana de Bergantiños. As datas
poden consultarse na páxina web da
compañía de teatro www.caramuxoteatro.net.
Nas fotos dos monicreques podedes observar o
coidado co que están realizados, e cómo os seus
autores souberon recoller perfectamente o
aspecto expresións dos personaxes do comic,
cousa non sempre doada.
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Tes un debuxo, unha caricatura, unha foto túa, da
túa mascota ou do sitio
en que vives que queres
publicar e comentar?
Ou un artigo, un contiño,
ou un pequeno poema?
Fáinolos chegar a este
correo:
bulebule@anosaterra.com

e, na medida do posíbel,
irémolos
publicando
aquí. Mira que non sexan
escritos moi longos. E
manda o teu nome, e o
lugar no que vives ou a
escola donde estudas, se
queres. Anímate!
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SOIDADE
Antonio García Teixeiro

omeza o curso e chámame un mestre amigo meu, Agapito Gómez Tellería. Faino cada certo tempo. Está preocupado.
Percíboo na súa voz. El é un
docente que ama a profesión, que leva ben anos loitando por un ensino de calidade, que se implica co seu
alumnado e que contaxia o
amor pola lectura aos seus
alumnos. Cantas veces o
salvou a literatura en momentos difíciles! Prepara as
súas clases a conciencia e
tenta comprender as eivas
pedagóxicas que detecta.
Agapito está triste porque se
sente só, illado. Non se sente valorado. Bota en falta o
traballo en grupo, a coordinación cos seus colegas. Está farto da incomprensión
social que o rodea. Desgústalle profundamente a fenda que se abriu entre a escola e a familia. Lévao fatal.
Cada vez entende menos os
pais, os compañeiros e, o
que é peor, a si mesmo. Incluso chega a dubidar do
que está a facer. Preocúpame o seu discurso nunha
persoa tan vital. Non é o
único, por desgraza. Coñece moi ben os cambios que
se están a dar na sociedade.
Asúmeos pero non lle gustan. E sabe que dos centros
educativos depende, en boa
medida, unha sociedade
máis reflexiva, aberta e libre.El cre na función da escola, pero pensa que case
todo cae sobre os docentes.
Algo cambalea no sistema
cando os ensinantes dan estas mostras de cansazo. Ao
rematar a conversa, maniféstolle a miña comprensión. Síntome cómplice das
súas queixas. Para levantarlle o ánimo, recoméndolle
Abracadabras (Ed. do Castro) de Marica Campo, outra magnífica poeta que escribe un poemario para nenos. Tenro e intelixente, a
súa lectura resulta moi pracenteira. A literatura, ben
preto, para estiñar feridas.G

’’

Desgóstalle

profundamente
a fenda
entre a escola
e a familia”

Averigua por qué pasillo has de ir para chegar á zona do
centro do laberinto.

Aproveitando que veñen de gañar o campionato de Europa de baloncesto, atopa no cadro
sete nomes de xogadores da selección española de basket.

Solucións:

C

A contadora de historias
Lúa do Senegal.
Autor: Agustín Fernández Paz
Ilustradora: Marina Seoane
Editorial: Xerais. Col. Sopa de libros

O escritor Agustín Fernández Paz, gañador do Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil 2008 pola súa obra O
único que queda é o amor, agasalla a todos os seus lectores con este libro que
reflicte o drama da emigración. A través
da alternancia de dúas voces narradoras, unha en terceira persoa e outra en
primeira, correspondente á protagonista Khoedi, coñecemos a historia

dunha familia que, como tantas outras,
teñen que abandonar, na busca de mellores condicións de vida, o seu mundo
coñecido de persoas, sentimentos e
sensacións, por outro que lles resulta
alleo. Khoedi é unha nena de dez anos á
quen lle gusta contar historias. Foi a súa
avoa quen lle transmitiu o agarimo polas palabras narradas. Agora, dende a
distancia (Vigo), evoca as noites nas que
na terraza da súa casa do Senegal escoitaba e soñaba acompañada por un auditorio de estrelas e mais a lúa. Esta será a
súa única confidente nos primeiros meses de estadía ata que comprende que

hai que superar
o
medo ao
descoñecido e que o
mellor país
é o que está
construído
coas persoas queridas, sexa cal sexa a súa procedencia. Marina Seoane transcribe o
texto por medio de formas, cores e composicións onde a lúa ten unha presenza
marcada.G
Alba Piñeiro
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Ramón López Facal, catedrático de Historia

‘Non se pode construír unha nación no século
XXI con argumentos do XIX’
’’
Xurxo González

“A historia académica é do XIX,
os profesores do XX e os alumnos do XXI. É moi difícil reunir
nunha aula tres séculos tan distintos”. Ramón López Facal, catedrático de Historia en Santiago, resume así un dos dilemas da educación actual.
Desde a súa tese de doutoramento (O concepto de nación
no ensino da Historia, 1999) e a
través de varios libros, mostrou
interese pola problemática do
adoutrinamento dos escolares
e a función do coñecemento
histórico na sociedade actual.
Cal é o grao de coñecemento da
Historia de Galicia entre a poboación en xeral?
Non é moi alto. Os contidos sobre este tema dependen dos libros de texto que se empreguen, e a inmensa maioría dependen das grandes editoriais
estatais, Anaya, Santillana, Vicens Vives e SM. Fan un texto
único para toda España e engádenlle un pequeno anexo referido á comunidade concreta.
Cales son os principais problemas do ensino da historia?
O problema non é específico de
Galiza. Os plans académicos seguen presos de tradicións creadas no século XIX, que son
pouco funcionais para o desenvolvemento intelectual e crítico
da xente. Existe xa unha historiografía moi rigorosa, pero desconectada do ensino e a divulgación. Así, prímase coñecer
persoeiros e etiquetar épocas,
non a relación que existe con
procesos que repercuten no
presente.
A situación é diferente nos estudos universitarios?
A historia de Galiza non ten
unha presenza destacada nas
carreiras. Estanse comezando a
facer teses interesantes sobre a
creación da sociedade civil moderna en Galiza, pero teñen
pouco que ver co que se ensina
e co que a xente identifica como
historia do país. Moita xente ve
esta materia como a historia do
galeguismo ou, máis ben, como
a historia dos galeguistas. Murguía, Castelao e outros sóanlle á
poboación pero non se entenden as relacións coa cultura da
época. Por exemplo, a conexión, máis ben desconexión,

Os plans académicos
de historia seguen presos
de tradicións creadas
no século XIX co obxectivo
de crear conciencia
nacional”

’’

A historia debe desmontar
mitos nacionais, non
substituír uns por outros”

’’

Os alumnos de bacharelato
estudan unha historia
de España desde
Atapuerca até a Transición
que responde a unha
visión mítica”

PACO VILABARROS

destes persoeiros coas vangardas en Europa só é coñecida polos expertos.
A historiografía galega ten,
coma outras, mitos?
A historia académica creouse no
século XIX para nacionalizar á
poboación, para crear patriotas
dos distintos estados. Os nacionalismos subestatais déronlle a
mesma función, a de armar ideolóxicamente á poboación e
crear conciencia nacional. Pola
contra, a historia debería explicar determinados problemas
para intentar que non se repitan.
A historia segue funcionando
como adoutrinamento?
Continúan aparecendo elementos que provocan falta de
perspectiva histórica, aínda que
máis subliminalmente que en

épocas anteriores. Os mapas
que aparecen nos libros de
texto fan unha proxección do
mapa actual cara o pasado. Por
exemplo, a ilustración dos pobos prerrománicos faise nun
mapa que ten marcada a fronteira pirenaica e as Illas Canarias, que foron ocupadas logo
do descubrimento de América.
Non se trata dunha idea directa,
pero crean a imaxe de que o Estado é inmutábel desde a antigüidade. Con Galiza pasa o
mesmo, aparecen mapas coas
fronteiras actuais onde se marcan as minas romanas. Proxectar unha imaxe do presente cara
o pasado é o menos histórico
que existe. Así perpetúase a idea
do mito nacional.
Dificulta esta concepción mítica

da historia a creación dunha
conciencia nacional galega?
Non se pode construír unha nación no século XXI con argumentos do XIX, porque se leva
as de perder. A articulación política da sociedade debe basearse nos dereitos e na vontade
da xente. Non se poden combater os nacionalismos subestatais emerxentes con máis nacionalismo español baseado en
mitos, nin viceversa. A historia
ten importancia na política,
pero non para fundamentar a
lexitimidade. Non é sensato que
a xente que desexa a articulación política de Galiza como
unha comunidade nacional
diga que isto ten que ser así porque existiu no século XII un rei
que dicía que era de Galiza. A

historia ensina que a articulación política ten moito de aleatoria, pero sempre responde á
vontade social. A historia debe
desmontar mitos, non substituír uns por outros.
Hai dez anos houbo unha polémica coa Academia da Historia
de España, que defendía que se
estudase unha historia común
en todo o Estado. En que punto
está ese debate?
Hai pouca discusión, pero pódese dicir que conseguiron o
seu obxectivo. Os alumnos de
segundo de bacharelato estudan unha visión canónica da
historia de España desde Atapuerca até a Transición que responde en grande medida a
unha visión mítica. Nos estudos
preuniversitarios, España é o
único país de Europa que inclúe
unha historia xeral deste tipo.
En Francia, Portugal, Italia ou
Reino Unido os alumnos estudan historia do mundo actual,
desde 1945, que inclúe os grandes procesos que afectan á actualidade. Con todo, está bastante sobrevalorada a influencia da escola. Os rapaces aprenden máis sobre os mitos nacionais vendo a televisión, lendo
xornais ou con videoxogos.G

28-31 critica.qxd

29/9/09

23:26

CULTURA.28.

Página 2

ANOSATERRA
1-7 DE OUTUBRO DE 2009

Tabela das letras. FICCIÓN¬
 A praia dos afogados. Domingos Villar. Galaxia.
 Monte Louro. Luís Rei Núñez. Xerais
 Pirata. María Reimóndez. Xerais.
 Os bicos de Tina. Afonso Eiré. A Nosa Terra.
 O Museo da Inocencia. Orhan Pamuk. Galaxia

crítica

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

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

NARRATIVA.

Autobiografía
novelada
de Carlos Mella
Memorias dun ninguén
Autor: Carlos Mella.
Edita: Galaxia.

Malia confesar de inicio: “Non
gusto de biografías (...) Non gusto delas porque tratan de espetar
no futuro unha historia do pasado contada no presente” (p. 11),
o título que
imos comentar
hoxe non está,
nin moito menos, libre de poder ser considerado autobiográfico. Memorias dun ninguén, da autoría de Carlos Mella
fica a medio camiño entre a autobiografía novelada e a ficción
(auto)biográfica, nun interregno
nada doado de definir entre outras cousas porque é, á vez, autobiografía novelada sen deixar de
ser ficción (autobiográfica). O
lector identificará facilmente o
protagonista central, o mesmo
Carlos Mella, que nunca insinúa
ser outro. Como, logo se pode
manter o de ficción? Pois aínda
que sexa simplemente polo procurado distanciamento desde o
que está escrita. Un distanciamento que favorece a análise,
interpretación, e explicación dos
acontecementos relatados. Feitos ou acontecementos que percorren os dous derradeiros terzos do século pasado e chegan
deica hoxe, entendendo por hoxe os anos do bipartito. Na nosa
opinión, por iso, case exclusivamente por iso, por contemplar a
vida como se dunha representación teatral se tratase: “A vida necesita un escenario onde dar os
brincos de ritual. O teatro pode
ter historia. Os actores, que somos nós, fóra do ambiente tea-

Carlos Mella.

tral, da atmosfera que se crea, reitas. Non carece, o nacionalissomos un seres anónimos, in- mo de dereitas, de autores e bitercambiábeis. É dicir, uns nin- blias, e velaí que Manuel Fraga
guén” (p. 13). Porque, para máis, se ten apropiado das ideas de
o mesmo autor acouta: As diver- Alexandre Bóveda, iso si, sen
sas ocorrencias ou os diferentes respectar o seu espírito e orienaconteceres neste fato de páxi- tación, un espírito e orientación
nas non pretenden constituírse do nacionalismo de dereitas
en novela, non pretenden con- que o libro de Carlos Mella deixa
formar obra de seu: sinxelamen- ben claro. Mais é que, por riba,
te tentan ser unha escolma de da voz de Carlos Mella non se
feitos que, na miña memoria, poden apropiar, e iso proe…
son hoxe recordados polo amRazóns hai, pois logo, para o
biente no que se desenvolveron lector sentirse atraído polo cone que, de seguro e cotido de Memorias dun
ninguén. Porén, sáibase
mo tantos outros, non
serían rexistrados nela
Asdescricións que non é esta a única
fonte de riqueza do lide ocorreren noutra e
son sintéticas bro. Porque ha de dicirallea circunstancia (p.
á vez que
se que está ben escrito,
26)
con esa prosa súa, clara,
Moi probabelmen- fortemente
te o lector sentirase evocadoras” directa e dotada dunha
fina ironía que aquí
atraído pola voz autotampouco falta. Mais,
biográfica dun home
neste caso concreto
coas ideas moi claras,
que andou metido en políticas, non é a ironía a principal direccomezando pola beira dereita triz estilística. Xa de inicio se fai
(UCD, AP) integrando despois notar a calidade das descricións,
Coalición Galega e, finalmente, que saben ser sintéticas á vez
sendo cabeza de lista na candi- que fortemente evocadoras,
datura do BNG nas eleccións tanto no que se refire ao ameuropeas do 94. E si, o contido biente humano como a aquel
de Memorias dun ninguén,non propiamente físico. E, alén disó non carece de interese senón so, sabe administrar moi ben o
que ben pode ser considerado ritmo, de xeito que o lector
libro de cabeceira, cando me- manteña o libro pegado ás
nos para a tan desexada clase mans e, xa rematada a lectura,
política do nacionalismo de de- experimente agradábel sensa-

’’

ción de necesitar seguir lendo.
Partindo, como arma interpretativa, dun relativismo que
fornece a suficiente distancia
para examinar os acontecementos con frialdade, con rigor… e tamén con paixón, ten
moito de novela de formación,
pois vaise detendo nalgunhas
das claves que conforman a personalidade, política e humana,
do autor. E ten valor non só como revisión dun pasado sobre o
que pouco se pode operar, senón tamén como explicación
das medidas que o PP, gobernante na Xunta, está empeñado
en tomar contra a lingua e cultura galegas. Un bocadiño: “Hoxe
a nosa lingua non só se imparte
nos colexios senón que acadou
o que para min é definitivo: saber falala é un mérito, mesmo
empeza a ser de bo ver dominala. Non se me agachan os perigos, pero esta nova consideración social supón un cambio sociolóxico e psicolóxico de non
cativas consecuencias e que deita a percepción de que galego e
galeguidade teñen futuro se van
xunguidos na tarefa de facer país; algo impensábel hai uns anos.
De aí a responsabilidade do goberno: un exemplo fai máis ca
unha lei, fai máis pola lingua escoitar unha autoridade falar un
bo galego que anos de prédica
sobre a súa beleza” (p. 149).
Evidentemente, entendemos que se estaba a referir aos
tempos do bipartito. Véxase por
onde este parágrafo, querendo
ser e sendo retrato de hai ben
pouco tempo, hoxe adquire
matices de denuncia. O cal fica
corroborado neste que para remate dispoñemos: “Se os representantes galegos non asumen
e defenden os valores do idioma, a cultura e, en definitiva, os
esquemas esenciais que conforman a galeguidade entendida
como zume do galego como
persoa e de Galicia como país,
están a producir un total falseamento da súa representatividade, que nace da existencia de
Galicia e se lle concede precisamente para traducir o feito da
identidade política en presenza
política (p. 148).
X.M. Eyré

LIBROSDEFONDO.

Seivas novas
para o canto
antergo
Cantigas para
un tempo esquencido
Autora: María do Carme Kruckenberg.
Edita: Do Castro, 1986 (58 pp.).

Non abundan as escritoras que
poidan presumir dunha traxectoria tan dilatada e plena de interesantes achegas como María
do Carme Kruckenberg. Dende
hai máis de medio século, esta
viguesa leva publicado unha
manchea de títulos que forman parte xa do
patrimonio literario galego contemporáneo.
Mais o que talvez non se
ponderou aínda suficientemente foi a decisiva contribución da autora a un xénero tan
de noso como o da poesía neotrobadoresca. En efecto, cando
aínda hoxe se realizan estudos
de conxunto sobre desta particular modalidade lírica e a súa
presenza na literatura galega do
noso tempo, non sempre, por
desgraza, figura recollido ou
convenientemente tratado o
nome da poeta.
E iso malia terse estreado como autora xustamente cun poemario de forte recendo neotrobadoresco xa dende o propio título, Cantigas ao vento
(1956), e de ter asegundado logo cun outro texto, 12 cantigas
de amigo a Ramón G. Sierra do
«Pampillón» (1972), tamén do
mesmo xorne.
Pois ben, non quero deixar
pasar a ocasión de volver a vista
a un seu poemario que constitúe, a meu ver, o último grande
tributo á refactura creativa da
nosa poesía medieval: Cantigas
para un tempo esquenci- >>>
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Comeza en Ourense a festa galega do cómic. Do 1 ao 18 de outubro celébranse na cidade das burgas as XXI Xornadas de Banda Deseñada cun
amplo programa que combina exposicións, cine, relatorios cos autores e
presentacións de libros. O sevillano Miguel Brieva, o catalán Juanjo Sáez e o
galego David Rubín [do que ollamos un deseño] protagonizan as exposicións individuais programadas, entre as que destacan ademais Fanzine Enfermo, que repasa a traxectoria desta publicación na que se deron cita unha
vintena de debuxantes, así como All-Girlz, un proxecto que persegue promover novas ilustradoras e guionistas portuguesas.

Ramón González Sierra, pasan- modo moi libre para deixar medo polos versos consagrados a drar, convenientemente adenlugares (“4 cantigas do País Bas- sado, o sentimento e a emotivico”), as glosas literarias
dade da eu lírico.
(“7 cantigas para as 7
Se é ben certo que
cantigas de Martín Cóanos máis tarde da
dax”) e mesmo a escrita
publicación destas
de enunciación vindi- Éunhadas
Cantigas para un temcativa (“Unha cantiga obras que
po esquecido aínda vipola paz”), para rema- representan o ron luz fermosos vertar cunha decena de canto de cisne sos neotrobadorescos
poesías “De amor” on- dunha escola de Luz Pozo Garza, Arde talvez estean as súas literaria que
cadio López Casanomáis acabadas apostas. tantos e tan
va, X. C. Gómez Alfaro,
Formalmente, por lucidos versos Miro Villar, X. Alonso
tanto, o poemario osciproporcionou” Montero ou Segundo
la entre unha sui geneAlvarado, tamén o é
ris cantiga de amigo
que nunca despois un
–que, nunha inversión
volume volvería nuque imprime novas
clear, de modo íntemodulacións, é aquí
gro, ese noso tributo
enunciada por unha muller, a ao canto antergo e medieval
diferenza do que ocorría no no- que floriu no pasado século.
so medievo– e a cantiga de Por iso ingresar na lectura dos
amor, se ben os recursos estilís- versos de María do Carme
ticos destes xéneros (paralelis- Kruckenberg é capturar o remos, refráns, reiteración do ter- cendo literario daquel tempo
mo “amigo” etc.), lonxe de para gozalo nunha súa sutil reconstrinxir a arquitectura do visitación.
Armando Requeixo
poema, séguense nesta obra de

’’

María do Carme Kruckenberg.

>>> do (1986), que xunto ás
Cantigas de amor vilao (1987)
de Darío Xohán Cabana representan o canto de cisne dunha
escola literaria que tantos e tan
lucidos versos proporcionou ás
letras galegas do pasado século.
Cantigas para un tempo esquencido, belamente impreso
por Ediciós do Castro na súa
moi coidada colección Opúscu-

los de Poesía, recollía en parte
textos previamente dados a coñecer pola autora noutras publicacións a canda outros rigorosamente inéditos daquela.
Dividido en cinco seccións,
as composicións do volume ían
dende o poema elexíaco de homenaxe (“Cantiga derradeira a
Federico García Lorca”) ata as
cantigas de amigo dedicadas a

CONTADELIBROS.
Novela de terror
As sete mortes, de Carlos Vila
Sexto, é unha novela chea de
misterio que inclúe detalles de
terror e de esoterismo. O mito de Breogán
oculta unha
mensaxe
secreta que
ninguén quixo
revelar porque
podería traer un rastro de
morte. Unha novela para
engancharse, con moita
acción. Edita Galaxia na colección ‘Costa Oeste’.

Nume por duplicado
Toxosoutos publica dous
novos volumes da súa
colección ‘Nume’, dedicada á
narrativa. Vertixe da choiva,
de David Souto Alcalde,
propón unha
mestura de estilos e xéneros.
Microrrelatos,
aforismos, poemas... coa
ilustración de Amandine Maillarbaux. O peto de cartón.
Conversas literarias cun vello
mestre, de Manuel Mariño del
Río, é un relato didáctico sobre
a historia de Galiza a través do
diálogo dun adolescente e un
xubilado.

A novela de Lugo
Emilio Alonso gañou o Premio
de Novela por Entregas La Voz
de Galicia 2008 con Mercurio,
agora publicado por Xerais.
O libro
lévanos ao Lugo de hoxe en
día para
narrarnos a vida e pasado
recente da cidade a través dos
ollos dun ex policía con certa
fama grazas a un programa de
televisión. Humor e thriller entremesturados. 
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Covalblúpresenta Mai.O auditorio do Centro Cultural Caixanova de Vigo
acolleu o pasado 25 de setembro a presentación oficial de Mai, o debut discográfico de Covalblú, unha banda que adobía o seu repertorio cunha mestura de tradición e paisaxes sonoras. Arpa celta, violoncello, guitarra, percusión, violín e voces para esta proposta persoal e acústica que xirará nos próximos meses por todo o país. Entre os once temas que integran este primeiro traballo, todos de composición propia, figura O vento maino, asinada por
Rodrigo Romaní.

CONTADELIBROS.

ENSAIO.

Serie Keltia

O estilo
serodio

A serie Keltia recolle os textos
relacionados coa prehistoria
na editorial Toxosoutos. Xa
nas librarías están San Andrés
de Teixido e as illas do Máis
Alá, de Ramón
Sainero, que
nos conduce a
un lugar santo
xa desde moito antes do
cristianismo; e
A construción
arqueolóxica
da etnicidade,
de Manuel Alberto Fernández Götz reflexiona sobre a busca de grupos étnicos na antigüidade .

As nacións sen Estado
Xosé Estévez presenta Galeuzca: la rebelión de la periferia
(1923-1998), con prólogo de Josep-Lluís Carod-Rovira. Trátase dun traballo histórico que
narra o pacto
entre nacionalistas galegos,
vascos e
cataláns desde
a sinatura do
primeiro
encontro, en
maio do 1923 até o actual
Galeuscat. Co libro publícanse
diferentes textos representativos, como a Declaración de
Barcelona. Edita Entimema.

Recordo e literatura
As novelas da memoria. Trauma e representación da historia na Galiza contemporánea,
de John Thompson, é un
ensaio sobre a
pegada que
deixou na literatura galega o
pasado recente,
especialmente
a II República e o golpe de
Estado do 1936. O estudoso de
Montana, EE UU, repasa unha
presa de títulos dos últimos
anos. Edita Galaxia. 

Sobre el estilo tardío. Música
y literatura a contracorriente
Autor: Edward W. Said.
Edita: Debate.

Cando morreu, hai xa seis
anos, Edward W. Said estaba a
traballar sobre o «estilo tardío»
ou serodio nunha serie de escritores, músicos, cineastas,
etc. Agora apareceron, en español, os papeis que conforman o volume: Sobre el
estilo tardío.
Musica y literatura a contracorriente. Este
libro de Said é un proxecto incabado: en todo caso, acabado
polo compilador e prologuista, Michael Wood que, na súa
presentación, entrega uns interesantes apuntamentos para traballar sobre o estilo tardío de Said.
Todos os traballos, sete, que
compoñen o volume están colocados baixo a éxida do «estilo
tardío», termo posto en circulación por Theodor W. Adorno
en 1934 nun ensaio sobre Beethoven: «O estilo tardío de Beethoven» (Beethoven. Filosofía
de la Musica, Tres Cantos, Madrid, 2003; libro en que se recollen diversos escritos de Adorno sobre o músico ao que lle
quixo dedicar unha monografía que nunca acabou). Existen
no devandito volume diversos
escritos, de grande interese, sobre o «estilo tardío» de Beethoven ou sobre «Obras tardía sen
estilo tardío». A partir deste termo (concepto) adorniano, Said
estuda o estilo tardío en compositores (Ricard Strauss, Mozart…); escritores (Lampedusa,
Genet), cineastas (Visconti),
pensadores (o propio Adorno),

pintores (Rembrandt), etc.
No interesante prólogo que
lle pon Michael Wood, este recolle unhas declaracións de
Said ao xornal Ha’aretz, de TelAviv. Nestas declaracións, o
norteamericano-palestino afirma, entre outras cousas, ser o
«único verdadeiro discípulo de
Adorno». Segundo Wood, Said
bromeaba. Talvez, mais se temos en conta que nesa mesma
entrevista afirmaba que era o
«derradeiro intelectual xudeu»,
quizais non estivese –malia as
disidencias co «mestre»– a bromear. Nin, evidentemente,
eran unha arroutada.
O estilo tardío ou serodio,
como se dixo, é termo ou concepto adorniano. Mais que é o
«estilo tardío»? Non é unicamente o que se crea ou enxendra cando a morte se sente inminente («A madurez das
obras tardías de artistas importantes non equivale á das froitas. Polo xeral, non son redondas, senón que están engurradas, mesmo gretadas, adoitan
carecer de dozura e, ásperas e
espiñentas, resístense á mera
degustación, fáltalles toda
aquela harmonía que a estética
clasicista está afeita a demandar da obra de arte», Adorno),
senón tamén o que se constrúe
cando o mundo semella clausurado, desde unha posición
de exilio intelectual tan fecundo como solitario. A Said, como
a Adorno, non lle interesaban
os previsíbeis síntomas de decadencia que poden afectar a
obra de senectude, senón, pola
contra, a prodixiosa emancipación das normas e a ortodoxia
que a intuición do fin, da morte, produce nalgúns espíritos
privilexiados. Para Adorno, o
tardío é a idea de sobrevivir
máis alá do que resulta aceptábel e normal e, di Said, «o tardío
inclúe a idea de que un non pode ir máis alá de maneira ningunha, non pode transcender
ou evadirse senón afonda niso». O tardío ou serodio, é, xa
que logo, estar ao final «coa
memoria intacta e moi consciente (…) do presente (…) unha especie de exilio autoimposto que chega despois e sobrevi-

Edward W. Said.

ve ao que é en xeral aceptado». fora dos perentorios ditados
No estilo serodio, afirma do momento.
Said, existe unha «tensión inO estilo tardío, non as
herente que abxura do mero «obras tardías» (ver o mencioenvellecemento burgués e que nado ensaio de Adorno) coninsiste no sentido de cada vez verte unha sinfonía, unha nomaior illamento e exilio e ana- vela, unha poesía, un cadro ou
cronismo que expresa o estilo unha película, non en testetardío e, o que é máis impor- muños da decrepitude, senón
tante, utiliza para se
en asombrosos cumes
soster formalmente».
de creatividade e sabeO estilo tardío, é, pois,
ParaAdorno,o doría. E é por iso que
unha «alienación» ou
pode afirmar Edwad
tardío é a idea W. Said: «o estilo tardío
illamento, unha enaxenación mediante as de sobrevivir é o que ocorre se a arte
cales que acadan ex- máis alá do
non abdica dos seus
presións estéticas que resulta
dereitos a favor da readunha intensidade aceptábel e
lidade». Noutras palainusitada: a obra tar- normal”
bras, cando a arte é
día do propio Adorno;
irredutíbel á noción de
Strauss: Capriccio,
documento.
Metamorfose, Catro
A pesar de ser un volume inacabado, Sobre
últimas cancións; Genet: Un cativo amoroso; Lam- el estilo tardío é un libro impedusa e Viscorti: Il gattopar- portante e non só porque é «indo; Kavafis; o Thomas Mann citante». Mais tememos, como
final; a Novena de Beethoven, afirmamos noutra ocasión
etc. En todo caso, despois de nestas mesmas páxinas, que
lermos os traballos de Said Said continúe ausente, o que é
tense a impresión que o cami- malo para el e, talvez, terríbel
ño cara á obra de arte pasa po- para nós.
lo anacronismo, o colocarse
X.G.G.

’’
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Cela 211abre o XIV Festival de Cine de Ourense.O thrillerprotagonizado
por Luís Tosar[á esquerda], coproducido por Vaca Films, abrirá esta nova edición, que se desenvolverá do 10 ao 17 de outubro, na que se lle renderá homenaxe a Eloy Lozano e que terá a Hungría como país convidado. Na sección
oficial da competición figuran, entre as longametraxes, a película de Pablo
Iglesias Pedro e o capitán.No apartado de documentais Manuel Abad compite con Flores tristes. Mentres que na categoría de animación foron seleccionadas O pintor de ceos,de Jorge Morais; The werepig,dirixida por Sam; e O soldadiño de chumbo, de Virginia Curiá e Tomás Conde.

CINEMA.

Arriba
a fantasía
Up
Guión e Dirección: Peter Docter, Bob
Peterson.
Música: Michael Giacchino.

Pixar naceu da man de Lucasfilm a finais dos 70. Medrou con
ansias de soñar e animar por ordenador a imaxinación en 3D;
pero George, contratacando un
imperio, preferiu soltar lastre e
vender a empresa a Steve Jobs,
cofundador de Apple. Steve, que
xa fixera medrar unha maceira
solitaria, atopou en Pixar a semente ideal que rápido convertería en importantes curtametraxes de animación. O galán en
2D, Disney, xa lle botara o ollo a
Pixar, aquilo fora amor a primeira vista: eu farei longos os teus
curtos… eu dareille outra dimensión á túa vida... Rápido flirtearon, recordándolle ao defunto e conxelado Walt o que era ter
éxito, sentir bolboretas nas tripas, cousas que había tempo
que non sentía. Toda unha historia de amor. Xuntos, tiveron
moitos fillos: Toy Story (primeira película de animación por ordenador en 3D), Monsters Inc.,
Finding Nemo, Os Incribles, Ratatouille, Wall-e e agora con Up
chegan ao máis alto.
Parece coma se Pixar intentase crear un mundo, o máis
real posíbel, para poder imaxinar en liberdade situacións
ideais xa esquecidas: o poder
da amizade, da marabilla de

Dous fotogramas de Up.

necesaria, poderosa, porque nas solitario, Russell, un neno exnubes, pendurados dos nosos plorador inxenuo e falto de carimundos imaxinarios, somos li- ño, Kevin un paxaro en extinbres. Todos deberíamos ser co- ción, Duc un can rexeitado pola
ma Carl Fredricksen.
sociedade canina… todos peiCon Up sentirás cousas que xes pequenos, débiles na nosa
sociedade, pero finalseguramente hai temmente triunfadores
po que non sentes. Poderás rir, chorar, divergrazas o poder da imaSetes
xinación e a amizade.
tirte, asombrarte… Como película, trátase unha boa
Se tes unha boa compañía, non necesitas
dunha montaxe inteli- compañía,
xente, con encadres ar- non necesitas de nada máis. Iso non é
tísticos, guión impecá- de nada máis, rendíbel economicamente, por iso é tan vabel, divertido, inteli- esa é unha
xente (porque si, tratar das
lioso.
Tanto Pixar coma Up
os nenos coma seres mensaxes”
intelixentes, fará dos
son boa proba de conenos seres intelixenmo o peixe pequeno,
tes) entretido… coma
enchido de intelixente
debuxo, unha brandura amá- imaxinación, pode comer o
bel e irreal, un realismo máxico. peixe grande e ascender aos
Achegarse á cinta pensando ceos fílmicos, a carón das esque só as crianzas necesitan trelas do celuloide.
PROPOSTA: Imaxina munavivar a imaxinación é non endos posíbeis. Non é tarefa fácil.
tender o poder da mesma.
Ana Xesteira
Carl Fredricksen é un ancián

’’

aburrirse, de imaxinar, de rir,
de querer, de aventurarse nos
soños, de voar…
Carl Fredricksen, coprotagonista da cinta, rompe a barreira
da realidade e alza os seus anhelos pendurados de globos de helio. ¿Por que non? ¿Por que conformarnos co que é real? Somente imaxinando poderemos
crear alternativas a un mundo
cada vez mais limitado, contro-

lado e preestablecido. A realidade é cada vez mais predecíbel, a
fantasía non. O mundo está gobernado política e economicamente por persoas sen imaxinación. Sen dúbida algunha. Non
poden entender nin controlar
os camiños alternativos da creatividade. E por iso queren facernos esquecer a opción de imaxinar. Películas coma esta lémbrannos que a imaxinación é
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O TEATRO EN BRASIL:
ARIANO SUASSUNA
Xosé Lois García

N

este caso, a escolla non é fácil cando alguén decide
describir en mínimos algo sobre o teatro brasileiro. A
calidade no que se refire a dramaturgos e a cantidade de
obras, admite unha reflexión moi seria no momento de facer unha escolla sobre un autor da calidade de Ariano
Suassuna (1927), que responde a ese entusiasmo de creatividade, desvelando modernidade e vangardismo, no que
respecta ao teatro do Brasil. Estamos falando dun dramaturgo que sempre desvelou atracción nun amplo número
de lectores, investigadores e espectadores, sempre puntuais ao que este creador publica e representa.
Ariano Suassuna é un deses polifacéticos que escasean
no universo da creación escrita. No campo da poesía, de
varios xéneros de ficción e nas artes plásticas, completa un
amplo currículo do mais suxestivo a admirado. Suassuna,
non é un home de renuncias cara ao imposíbel, nin tampouco de realizar falsas expectativas ou estar atento a moldes que xa foron
espremidos. Por
tanto, as contribucións que Ariano
Suassuna fixo en
favor desa vasta e
longa xeografía
nordestina, na cal
naceu (Estado do
Paraíba) e vive desde curta idade en
Recife, a capital do
Estado de Pernambuco, amplían o
seu contributo.
Sempre virado cara á cultura pernambucana, sen esquecer o amplo contexto dese mundo
tan especial e, particularmente, do que emana da cultura
nordestina.
Na década dos 40 do século pasado, Suassuna comezou a escribir pezas curtas ou “entremeses populares” tan
abastados nos teatros do Nordeste brasileiro. Estas pezas,
como O rico avarento, O castigo da soberba, O homem da
vaca e o poder da fortuna e Torturas do coração forneceron aquelas obras maiores súas que lle deron prestixio ao
teatro brasileiro do século XX. Mencionemos só tres delas:
Auto da compadecida (1957), Uma mulher vestida de sol
(1964) e Farsa da boa preguiça (1973).
Na dramaturxia de Ariano Suassuna hai un antecedente que non se debe esquecer, o de estar virado cara a ese
mundo tan primordial como é o pernambucano, asumido e transplantado a varios dos seus dramas. Con certeza,
escribiu o seu crítico José Laurénio de Melo: “A infancia
passada no sertão familiarizou o futuro escritor e dramaturgo com os temas e as formas de expresión artística que
viriam mais tarde constituir seu universo ficcional ou, como ele próprio o denomina, seu “mundo mítico”. Não só
as histórias e casos narrados e cantados em prosa e verso
foram aproveitados ncomo suporte na plasmação de
suas peças, poemas e romances”.
Laurénio descóbrenos a Ariano Suassuna no inmediato do panorama teatral brasileiro contemporáneo, como o
home do compromiso e buscador de vangardas no que se
confirmar o seu compromiso creativo, até as últimas consecuencias nunha terra convulsa.G

Mivico, producións
independentes no Condado
A estrea do documental
One Man Band e unha
escolma de traballos de
Toño Chouza abren a
III Mostra
Internacional de
Videocreación do
Condado
M.B.

Do 2 ao 4 de outubro Ponteareas
acolle a terceira edición da Mostra Internacional de Videocreación do Condado, un festival
que quere abrir unha fiestra á
actualidade da escena independente tanto do Estado como do
resto das filmografías internacionais. O Centro Artístico Sportivo será o espazo no que se proxectarán os corenta traballos
que participan na mostra nas
categorías de videocreacións,
curtametraxe e documental.
Nesta ocasión, o Mivico contará coa presenza do director
Toño Chouza o día da súa apertura. Proxectaranse algúns dos
seus traballos máis destacados,
dende a curtametraxe experimental Somnium, que tivo gran
acollida en festivais, O camiño
da loureira, falso documental
seleccionado no Play Doc de
Tui e Soño imperfecto até De
L’Amore, o seu último proxecto.
Chouza, xunto cos barceloneses Xavier Ruíz e Aritz Cirbián,

Aspecto dun dos actos do Mivico da pasada edición.

Cuco Pino,director da mostra .

estreará no Centro Artístico
Sportivo One Man Band, un documental sobre a figura dos homes orquestra, no que traballan
dende hai tres anos.
Entre as obras galegas que
competirán figuran A nena que
tiña unha soa orella, última película de Rubén Coca como
produtor, Tómate o teu tempo,

de Sabela Pernas Soto, O pintor
de ceos, de Jorge Morais, e O
coidador de gatos, de Fernando Cortizo. Tamén se pasará o
documental de Gonzalo Ballester The molky way, o traballo Eden end, no que Enrique
Baixeras realiza unha montaxe
con arquivos recompilados
por Rick Prelinger de viaxes por
América Latina, ou Chamádeme Claudia, unha das pezas
máis destacadas do duo Venga
Monjas que comezou creando
pequenos espazos de humor
absurdo para internet.
Completan a programación
da mostra os concertos de Sugar Mountain, Let´s Pets Dj,
Why go, Dj Roska, Vj Colectivo
Receyecler e unha sesión vermú o sábado pola mañá con
Os da Ría. Os gañadores daranse a coñecer o domingo 4.G

Morre Alberto Míguez, xornalista
represaliado por difundir a Castelao
X.C.

O xornalista coruñés Alberto
Miguez Alvarellos (1941) morreu en Madrid o pasado 25 de
setembro. A súa traxectoria
xornalística acabou varando
nos xornais dixitais de dereita,
despois dunha relevante traxectoria na que entre as múltiples temáticas destacou a da información internacional, sendo o primeiro xefe da sección
en El País cando o xornal se
fundou en 1976.
Un episodio destaca na súa
relación con Galiza, o prólogo e
a selección de textos que fixo
para o libro El pensamiento político de Castelao, editado finalmente por Ruedo Ibérico. A Míguez costoulle o despido e o xuí-

zo no Tribunal de Orden Público (TOP), instigado polo Ministerio de Información e Turismo
que presidía Manuel Fraga.
Contouno Méndez Ferrín con
detalle nunha colaboración en
Faro de Vigo (22-1-2009), “Fraga, ao non poder secuestrar a
edición do libro por estar edita-

do en Francia, denunciou o seu
autor que, perseguido pola BPS
[a policía política da Ditadura],
veuse agachar inicialmente a
Sada. Por orde do Ministro antes citado, Míguez foi despedido do periódico económico 3E, do que era subdirector, e unha vez tomada declaración,
procesado polo pai de Margarita Mariscal de Gante no “Juzgado de Orden Público”. Achacouselle o delito de Propaganda
Ilegal, sancionado no Código vixente coa pena de entre seis
meses e seis anos de cadea”.
Actuou como defensor Valentín Paz Andrade, pero Míguez foi declarado culpábel
polo TOP e tamén polo Supremo na apelación.G
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NADA POR AQUÍ…
Xabier López López

N

Ánxela Bugallo,conselleira de Cultura do bipartito, na inauguración do Culturgal do pasado ano.

A.G.N.

Unha fundación asumirá
a xestión do Culturgal 2010
A pesar da axuda da Concellaría de Cultura da Coruña
e da iniciativa voluntaria mobilizada a través da rede,
este ano non se celebrará o Culturgal. Así o decidiu
a Asociación Galega de Editores na reunión mantida
con todas as asociacións das industrias culturais,
tras a retirada do apoio da Consellaría de Cultura.
Unha fundación xestionará o evento no futuro para
garantir a ‘independencia’ e a ‘continuidade’ da cita

M.B.

O pasado 29 de setembro reuníronse na sede da Asociación Galega de Editores representantes
de asociacións dos diferentes
sectores culturais para tomar
unha determinación sobre a celebración do Culturgal 09 e o seu
futuro tras o anuncio da Consellaría de Cultura de desvincularse do proxecto por falta de recursos económicos. O departamento que dirixe Roberto Varela esgrimiu como argumento a
falta de recursos económicos,
ao non deixar o bipartito asignada unha partida orzamentaria
específica para a feira, que a
Asociación Galega de Editores
botou a andar en 2007 e que o
pasado ano foi asumida pola
Consellaría de Cultura.
Tras a reunión, á que acudiron as asociacións representativas das industrias culturais, o
presidente da AGE, Alfonso
Sanmartín, anunciou que non
se celebrará Culturgal 09, ante a
imposibilidade de “mantelo como unha iniciativa de prestixio
e con presenza” por cuestións
económicas e de tempo, pero
agradeceu “todas as adhesións

e todos os intentos realizados
para que se levase adiante”.
Na xuntanza, todas as partes
deron a súa conformidade para
a posta en marcha dunha fundación que xestione a feira das
industrias culturais, asegurando
así “de forma definitiva” a “continuidade” das vindeiras convocatorias e a “independencia” da
cita con respecto da Administración. Sanmartín anunciou que
se comezará a traballar na redacción dos estatutos da Fundación Culturgal e que se creará
xa unha comisión para a celebración da feira de 2010.

A idea de constituír unha
fundación para a xestión do
Culturgal xa estaba en riba da
mesa por parte da Asociación
Galega de Editores na pasada
edición como mellor opción
para garantir a independencia
do proxecto, unha decisión que
o cambio de goberno non fixo
máis que acelerar. Con este
acordo “buscamos que se cree a
estrutura necesaria para non
depender do voluntarismo das
persoas”, sinala Alfonso Sanmartín, que tamén avanzou
que se buscará o apoio doutras
institucións no proxecto.
Pese á súa curta traxectoria,
o Culturgal conseguiu converterse en referente e en escaparate da industria cultural en Galiza, especialmente dende que o
pasado ano se englobou na Coruña no mesmo proxecto sectores culturais máis alá do libro.
As cifras oficiais falan de 37.000
visitantes, 500 profesionais do
mundo da cultura nas actividades programadas e máis de

Mobilización na rede
Ao abeiro da polémica suscitada pola falta de apoio da
Consellaría de Cultura e a incerteza sobre o futuro desta
feira das industrias culturais,
creouse en internet a plataforma cidadá Queremos
Culturgal09. Tanto os editores como a propia concelleira de Cultura da Coruña consideran moi positivas este ti-

po de iniciativas pero coinciden en sinalar que o voluntarismo non é suficiente para
afrontar un evento desta
magnitude. Ao ver de Alfonso Sanmartín é necesaria unha infraestrutura para levar a
feira adiante. “Non se trata
dunha xornada de encontro”, engade, “cómpre definir uns obxectivos”.G

70 entidades representadas.

RECORTES SELECTIVOS. “Os recortes
económicos son selectivos” sinala a concelleira de Cultura da
Coruña, María Xosé Bravo,
membro do Consello Asesor da
pasada edición da feira. “Coa
chegada da dereita á Xunta a
cultura queda relegada ao último lugar”. Ao seu ver, o Culturgal era “o gran escaparate” da
“potencia cultural que é Galiza”,
un “sector moderno e activo que
cómpre apoiar”. Como ela mesma indica, “a Consellaría non fai
Culturgal porque foi un éxito”.
A pesar de todo, e despois de
desbotar a posibilidade de que
o concello da Coruña asumise
en solitario a organización do
evento, a Concellaría de Cultura
comezará a traballar, se así o
aproba a Asociación Galega de
Editores, para organizar en decembro unhas xornadas alternativas ao Culturgal. “Por dignidade e por orgullo non podemos quedar calados”, comenta
a concelleira, e aínda que sexa
de xeito simbólico “cómpre dicir que a cultura galega é tamén
un motor económico”.
Nel Vidal, director da pasada
edición do Culturgal, cualificou
o argumento utilizado pola
consellaría de “unha desculpa”
porque, como el mesmo explica, “é imposíbel que o anterior
goberno deixase unha partida
específica para o Culturgal ao
non se tratar dun proxecto da
Xunta. Para iso existen outro tipo de partidas que dependen
da vontade dos xestores”.G

unca lle perdín a pista á
maxia. Nin a esa dimensión torrencial de seu para o fardel literario (encantamentos,
pautos, nigromancias, transformacións e demais prodixios)
nin, por suposto, a esa máis
mundana fascinación que aínda
se detecta de diante das evolucións dun prestidixitador ou ilusionista calquera. Non sei. Teño
para min que nestes tempos tecnolóxicos, cada volta máis cibermecanizados, o mago aínda segue a representar con certa solvencia esa inveterada esperanza
de vitoria na nosa loita esencial
contra a natureza. Velaí, se cadra, a explicación ao engado.
Vermos que nós, desposuídos
de poderes relevantes, podemos
mirarnos –e confiar– en quen
–home coma nós– é quen de botarlles un pulso ás leis da física e
dobregar o mundo ao antollo. O
perigo –e diso xa advertiu Thomas Mann en Mario e o Mago,
clarificadora fábula sobre a chegada dos fascismos– é mesturarmos a maxia e a política, sobre
todo se atinamos a intuír esa sutil
relación entre a maxia, a clarividencia, o superhome e a perversa teoría das elites. Con isto, coma con outras moitas cousas,
cómpre andar á esculca. E discriminar. Separar o gran da palla.
Hai quen quita coellos da chistera. Quen nos brinda flores onde
antes non había máis ca vento e
dedos. Quen nos pon no peto da
camisa un rutilante as de corazóns. Pero tamén hai, e manda
truco, quen colle e fai desaparecer de vez o coello, as flores e as
barallas todas. “Nada por aquí,
nada por alá…”, adoitaban dicir
os magos como preámbulo ao
encantamento. Que queredes?
Comezo a estar ben farto destes
aprendices que só pronuncian
as palabras ao final, como triste
colofón aos únicos prodixios
que son quen de nos ofrecer.G

’’

Perotaménhai,emanda
truco, quen colle e fai
desaparecer de
vez o coello”
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A CIENCIA DOS FUNGOS

Auricularia judaee [á dereita] exemplares de Ganoderma lucidum.

Moitos cogomelos e pouca tradició
A pesar de que Galicia é rica en cantidade e calidade
non existe moita tradición de recolla. Algúns con nomes
como pan do demo, de sapo ou de cobra,
posúen en realidade valor culinario e medicinal
Alexandre Mínguez
Xornalista. Autor de
Cogomelos medicinais
(Ed. Do Cumio) de recente aparición.

G

alicia foi sempre
unha zona micófoba, ou o que é o
mesmo, sen tradición na recolla e consumo de
cogomelos, e incluso onde
existía e aínda existe certo temor e rexeitamento cara a estes habitantes tan frecuentes
nas fragas. Diversos autores teñen relacionado esta circunstancia cos antepasados celtas.
Pola contra, os romanos, moi

afeccionados aos cogomelos,
deixaron certa pegada naquelas zonas de Galicia onde estiveron asentados e nas que hoxendía aínda se mantén certa
tradición no consumo, como
pode ser a bisbarra ourensá de
Valdeorras. A relixión, o descoñecemento e o medo tamén influíron para que fosen
“cousas de meigas”. Hai que
ter en conta que non existen
regras populares, que para
identificar os cogomelos é
precisa unha mínima formación científica, polo que todos
os anos Galicia acolle na tempada forte de cogomelos, no

outono, actividades de divulgación para evitar casos de intoxicación por consumo de
cogomelos velenosos.
Na macromicoloxía están
identificadas miles de especies e, aínda así, todos os anos
aparecen novas variedades
que son identificadas e estudadas por científicos. Isto demostra que estamos ante un
campo moi dinámico e en
continua evolución. Na nosa
comunidade hai unha vintena
de excelentes comestíbeis que
se atopan con facilidade, outros exemplares que son velenosos e incluso mortais, até

Lentinus edodes.

media ducia, e unha gran
maioría que carecen de valor
culinario.

AS COUSAS MUDARON PARA BEN. Na
actualidade existen máis so-

ciedades micolóxicas en Galicia ca en comunidades micófagas, como Euskadi e Cataluña, onde si hai unha tradición
no mundo dos fungos, o que
quere dicir que as cousas >>>

34-35 magazine.qxd

29/9/09

23:36

Página 3

ANOSATERRA
1-7 DE OUTUBRO DE 2009

MA G A Z INE.35.

MA G Az

mén diversas empresas de
cultivo e comercialización de
cogomelos, con moi diversas
presentacións, maior bibliografía ano tras ano e máis
afeccionados, malia que a introdución na cociña segue a
ser lenta. Neste senso, en
comparación con outras zonas, son poucos os bares e
restaurantes que teñen cogomelos nas cartas e menús. En
Galicia, zona de grande riqueza micolóxica en calidade e
cantidade, a falla de tradición
provocou que moi poucos
fungos teñan nome popular e
sexa preciso referirse a eles co
nome científico, unha circunstancia que complica a divulgación. En moitos casos os
nomes tradicionais fan referencia despectiva aos cogomelos como “pan de cobra”,
“pan do demo”, “pan de sapo”, “pan de lobo”... sendo en
máis dunha ocasión exemplares comestíbeis e incluso
algúns aproveitados para facer medicamentos polo que o
trato que reciben debe ser
considerado inxusto.

adición
>>> mudaron para ben.
Cómpre destacar o labor da
Federación de Micoloxía no
eido divulgativo e o Grupo
Micolóxico Galego no terreo
da investigación, con profesoras como Marisa Castro,
unha das autoras de maior
peso na bibliografía macromicolóxica galega.
Na nosa terra existen ta-

UN VERDADEIRO MANXAR. Os cogomelos son alimentos de
moito interese nutritivo, algúns constitúen un verdadeiro manxar polo seu sabor e
poderíase dicir que a maioría
deles, mesmo algúns tóxicos,
teñen importantes propiedades medicinais, circunstancia
que moita xente descoñece.
En moitos casos os principios
activos teñen que illarse nos
laboratorios polas industrias
farmacéuticas para seren
aproveitados pola medicina,
e noutros casos os efectos beneficiosos obsérvanse tralo
consumo dos exemplares
frescos, secos ou concentrados en cápsulas.G

’’

Estánidentificadasmiles
de especies e, aínda así,
todos os anos aparecen
novas variedades”

’’

Nonexistenregras
populares para
identificalos, é precisa
unhamínima formación
científica”

’’

Cadavezhaimáisempresas
de comercialización
e maior bibliografía,
pero a introdución
na cociña segue a ser lenta”

’’

EnGaliciaproliferanunhas
vinte especies comestíbeis,
seis velenosas e unha gran
maioría sen valor culinario”

No Xapón e na China desde tempos remotos
A historia en relación ao
consumo, cultivo e emprego como medicinas dos cogomelos remóntase a miles
de anos atrás en Oriente e
en América. Na cultura
oriental, sobre todo no Xapón e na China, dende tempos remotos empréganse
coa finalidade de estimular
o sistema inmunolóxico.

Trátase dunha materia en
estudo e constante evolución que levará a determinar que papel poden xogar
determinados cogomelos
na medicina preventiva como complementos dunha
dieta equilibrada.
En Galicia podemos atopar numerosos cogomelos
que non son comestíbeis ou

incluso son tóxicos pero
que si poden ser aproveitados pola industria farmacéutica para tratar distintas
enfermidades, dado o seu
contido en substancias de
interese medicinal. Este sería o caso das mortais Amanita phalloides e Claviceps
purpúrea , por poñer só
dous exemplos.G

Agaricus bisporus embasados para a venda.

Sanos e baratos
cogomelos moi próximos (á
venda en supermercados)
como o Lentinus edodes, o
Agaricus bisporus ou o Pleurotus ostreatus. Tamén é doado mercar Ganoderma lucidum, Hericium erinaceum
ou Trametes versicolor. Na
natureza son accesíbeis
exemplares de Amanita caesarea, Auricularia aurícula
judae, Boletus edulis, Cantharellus cibarius, Lactarius
deliciosus, Marasmius oreades e Langermania gigantea,
entre outros.
Os cogomelos comestíbeis son baixos en graxas e, a
parte do alto valor proteico,
conteñen entre un 10% e un
50% de hidratos de carbono
non dixeríbeis polas encimas
humanas, pero que poden
ser fermentados parcialmente polas bacterias do colon, o que lles confire un
efecto sobre o aparato dixestivo similar ao da fibra. Estas
substancias teñen un efecto
regulador do tránsito intestinal. Ademais contan con
Atémediomilleirodefungos propiedades antioxidantes e
conteñen substancias con hipocolesterolemiantes, popropiedades terapéuticas” lo que resulta importante
empezar a contar con eles,
sendo ademais como son
baratos os que están na natureza e moi asequíbeis a
maioría dos cultivados.G

Os cogomelos son ricos en
carbohidratos e preveñen,
por exemplo, o estrinximento. O contido en minerais resulta importantísimo para o
equilibro dos líquidos do
corpo humano. É xusto poñer de manifesto a importancia dos cogomelos como
produtores de substancias
bioactivas, que son empregadas en medicina para retardar ou superar enfermidades como o cancro. Estas
compoñentes micolóxicas
tamén son empregadas para
tratar problemas de hipertensión, diabetes, colesterol
ou para fortalecer o sistema
inmunolóxico.
Malia que falta moito aínda por investigar, até medio
milleiro de fungos conteñen
substancias con propiedades terapéuticas, segundo algúns autores, como o Penicilluium notatum, un dos máis
coñecidos, así como outros

’’
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COMARCAS DE GALIZA

Ordes, no descenso do Camiño Inglés
Os autores de Ordes propoñen un percorrido
polo patrimonio natural e histórico da
comarca, que descende polo Camiño Inglés,
detense no Castelo de Masía e repasa a
importancia pasada dos pazos da zona

M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

A

nova entrega da colección Comarcas de
Galiza detense en
Ordes, demarcación
situada no centro da provincia
da Coruña, integrada polos concellos de Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia e Trazo. A súa superficie, que abarca
máis de 755 km, alberga ao redor de 38.000 habitantes e, dentro do patrimonio histórico artístico, poden toparse dolmens,
castros, igrexas románicas e barrocas, numerosos pazos, batáns, muíños e caneiros.
Polo seu carácter estratéxico,
foi unha terra cobizada por señores e poderes eclesiásticos.
Durante a Idade Media formaron parte do Condado de Trastámara e a súa historia desenvolveuse ao redor do castelo de
Masía. Por elas atravesa tamén a
ruta xacobea coñecida como
Camiño Inglés, que arribaba aos
portos da Coruña e Ferrol, no
seu periplo cara Compostela.
Conserva un rico patrimonio etnográfico testemuña da importancia que noutros tempos tivo
a enerxía hidráulica.

CERCEDA. O territorio está formado por unha ampla superficie
arrasada no Terciario formada
por xistos, rodeada no norte e
leste polas serras graníticas de
Xalo e Montemaior. As súas características chamaron a atención de pobos prerromanos que
estabeleceron nos seus límites
asentamentos dos que aínda
hoxe se conservan restos. Este é
o caso do castro de Coto de Guichar, na parroquia das Encrobas, e do castro de Cerceda, no
que se topou un torques de ouro, na actualidade exposto no
Museo Provincial de Lugo.
Tanto o patrimonio relixioso,

con exemplos como o da igrexa
de San Martiño de Rodís e San
Román das Encrobas (con características románicas), como
o civil ocupan un lugar destacado. Neste último apartado, os
pazos érguense como o herdo
da arquitectura tradicional da
zona. Uns dos máis relevantes
son o Pazo de Boedo –declarado
Ben de Interese Cultural, do que
só se conserva un caseirón cun
par de chemineas– e o Pazo Torre de Gontón das Encrobas,
cunha torre de orixe medieval.
Ademais da área recreativa
de Queixas, no Lengüelle, pode
visitarse no concello o Museo
do Moucho, inaugurado en decembro de 1994, cunha exposición de máis de 5.000 pezas, entre as que se inclúen esculturas,
cadros, libros, xoias e vidreiras,
relacionados con este animal,
así como o Ecomuseo, de carácter interactivo que lle permite ao
público achegarse ao medio
ambiente, a historia e a evolución económica do concello.

res do volume, localízanse nos
arredores dos ríos, onde se habilitaron áreas recreativas e rutas
para facer a pé. Tamén se puxo
en marcha no concello un museo etnográfico, que reúne moitos dos útiles e ferramentas do

FRADES. Foi lugar de paso na

O enorme furado da mina de lignitos e a Central Térmica de Meirama, en Cerdeda.

época romana, como testemuña a vía construída para tránsito de mercadorías e persoas, e
nos seus pazos pernoctaron
nobres do século XVII no seu
camiño cara a Santiago. Mariana de Neoburgo e o seu irmán
foron algúns deles, tal e como
se pode ler na inscrición de
1690 colocada no lintel do Pazo de Galegos.
Pero ademais de pazos, o patrimonio de Frades engrósase
con igrexas como a de Céltigos,
na que apareceu, no arco de entrada ao presbiterio, unha pedra cunha inscrición do século
X, probabelmente do templo
primitivo, ou a de San Nicolás,
no alto do monte do mesmo
nome, rodeada de carballos.
Os espazos de interese natural, segundo destacan os auto-

Serra de Montemaior

As abas da Tieira aprovéitanse como pasteiros ou forestalmente. Á dereita, muiño a carón da ponte romana da Ponte Carreira.

campo e do fogar empregadas
durante anos na comarca.

MESÍA. A maior parte do concello está ao redor da conca do
Tambre, un enclave estratéxico
que foi cobizado durante a Ida-

de Media por señores feudais e
polos poderes eclesiásticos. A
súa importancia débese a que
formaba parte do camiño das
Mariñas a Compostela, pola
que discorría boa parte do comercio europeo que descargaba nos portos brigantinos. Desas loitas foi testemuña a torrefortaleza de Mesía, datada a finais do século XIII e principios
do XIV, na actualidade en ruínas, situada no lugar da Proba.
Entre os enclaves naturais
vinculados ás canles fluviais
cómpre destacar a fonte da
Xesteira ou da Veiga, en Albixoi, a carón do rego da Fervenza, afluente do río Gaiteiro.
Funcionou como un rústico
balneario até a década de 1960.
Un muíño próximo servía de
casa de baños. As augas teñen
características bicarbonatadas, fluoradas e sódicas.
No concello a explotación
de arxila, base dunha importante industria cerámica, está a
modificar a paisaxe. Nas escavacións abandonadas fórmanse pozas que co tempo se van
>>>
naturalizando.

lés
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’’

MarianadeNeoburgo
e o seu irmán durmiron
no Pazo de Galegos
(Frades), como se pode ler
na inscrición de de 1690
colocada no lintel”

’’

AfontedaXesteira
funcionou como un rústico
balneario até a década
de 1960”

Ermida no alto do monte de San Nicolau en Frades.

O Tambre en Sigüeiro.

’’

Apontemedievalde
Sigüeiro, construída sobre
o río Tambre, foi testemuña
de disputas nobiliarias
e batallas a mediados
do século XIX”

Explotación de arxila en Mesía. Nas áreas
abandonadas fórmanse lagoas que se
van naturalizando co tempo.

>>> ORDES. Situado no centronorte da comarca, ocupa unha
superficie achairada coñecida
como Meseta de Ordes. As principais actividades son os servizos, a agrogandaría –sobre todo
o vacún de leite e o cultivo de
grelos– e a industria, especialmente téxtil e móbeis. Entre o
patrimonio local, destacan as
igrexas de San Paio de Buscás e
San Xulián de Poulo.

OROSO. As terras que actualmente conforman o concello serviron de asentamento aos pobos
que deron lugar á cultura megalítica, que deixou en Oroso un
gran número de mámoas esparexidas polas súas parroquias,
datadas cronoloxicamente entre o 3500 a.C. e o 1500 d.C.
Andando o tempo, a Idade
de Ferro trouxo os primeiros
asentamentos estábeis, os castros, que se construíron en zonas elevadas. Están catalogados un total de 16 depósitos
castrexos, aínda que ben conservado só se mantén o de Vilalbarro. Nas escavacións que
se levaron a cabo neles topá-

Batán no Chonia, Xavestre. Os batáns
utilizábanse para amolecer os tecidos e
apretar a trama.

Igrexa de Rodís.

ronse muíños de man, cerámica e outros útiles da época.
Destaca o Tesouro do Castro
de Recouso, formado por arra-

Macizo do Xalo desde o cumes da Cerdeira.

A carballeira de Chaián (Trazo) á beira do Tambre, hoxe zona de lecer.

cadas, cadeas e argolas de entre
o século IV a.C. e o I d.C.
Dentro do patrimonio civil
cabe destacar a ponte medie-

val de Sigüeiro, construída sobre o río Tambre, testemuña
de importantes acontecementos históricos, dende disputas
nobiliarias até as batallas de
mediados do século XIX.

rias teorías que apuntan que estas rochas elevadas puideron
ser abrigo prehistórico ou un
menhir. O que si é certo é que a
súa singular forma foi artellando ao longo dos séculos lendas
aínda vivas na memoria local.

TORDOIA. Trátase dun concello

Casa da Moura, o dolmen de Cabaleiros.

de gran riqueza arqueolóxica,
con máis dunha trintena de
depósitos catalogados. Un deles, o dolmen da Casa da Moura, en Cabaleiros, tense por un
das construcións deste tipo
mellor conservadas de Galiza.
O nome venlle dunha lenda
oral que di que no seu interior
vivía unha moura que tecía.
Ao redor da coñecida co nome de Pedra Longa existen va-

TRAZO. Á beira do río Tambre habilitouse, en Chaián, unha área
recreativa, protexida no LIC Río
Tambre, onde se poden realizar
diferentes rutas a pé. Deste concello, eminentemente rural, coa
agrogandaría como actividade
principal, os autores destacan
do patrimonio cultural as igrexas de Campo e San Pedro de
Benza, o pazo de Vilacova, un
batán e varios muíños.G
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COLABORAR.

Campaña
de recollida
de móbiles

MERCAR.

Azafrán
en spray
A Investigación, Desenvolvemento e innovación, o coñecido I+D+i, non é tan hermético
como parece. Froito destes
traballos na procura de mellorar o xa existente é o azafrán
en spray que a marca Carmencita está a piques de sacar
ao mercado.
Cunha presentación moderna e práctica, en envases de
40 mililitros, este sazonador líquido con azafrán promete
aportar sabor, cor e aroma a
través das pulsacións que dosifican comodamente un toque
distinto e exótico aos pratos.
O fabricante destaca que
unha das vantaxes deste produto é que pode ser utilizado,
incluso, por principiantes, xa
que o exceso ou falta de azafrán pode controlarse e non é
necesario torrar as febras do
condimento nin machacalas
nun morteiro para extraer todo
o seu potencial.
Este azafrán engádese ao final da cocción, unha vez retirado o recipiente do lume e remexendo. No caso de pratos

fríos e ensaladas, o ideal é pulverizar a pouca distancia do
preparado. Está especialmente recomendado para arroces,
peixes, mariscos, verduras e
carnes de aves.
Consérvase perfectamente
en sitios frescos e secos e o seu
prezo recomendado é aproximadamente de 4 euros.
Máis información en
www.carmencita.comG
Eva Estévez

‘Mobilízate pola selva’
é o nome da campaña
que o Instituto Jane
Goodall está a desenvolver, en colaboración con Caixa Galicia
e o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental
de Galicia (CEIDA). A
iniciativa aspira a recoller teléfonos móbiles
en desuso que funcionen ou non, co fin de
reutilizar as terminais,
reciclar os elementos
útiles e recadar fondos
para programas de desenvolvemento, educación e conservación como o do Centro de Recuperación de Chimpancés
do Instituto Jane Goodall en
Tchimpounga (O Congo).
Os interesados en participar nesta campaña deben entregar o teléfono móbil só coa
súa batería nas oficinas e centros sociais de Caixa Galicia ou
enviándoos gratuitamente
por correo ordinario co sobre
franqueado que se pode solicitar na web www.mobilizatepolaselva.org.
Como agradecemento o
Instituto Jane Goodall sortea
mensualmente apadriñamentos de chimpancés entre
os doadores.
Aqueles individuos, escolas, organizacións ou colectivos que recollan 30 ou máis
aparellos poderán solicitar unha recollida gratuíta a domicilio chamando á compañía de
reciclaxe Fonebank ao 902 929
605. A cambio o Instituto Jane
Goodall regala unha subscrición anual a Chimpamig@s
por cada un destes envíos.G
E. Estévez

VIÑOTECA.

Adega Losada
Fernández
Ramón Losada, que dirixe a
adega familiar Losada Fernández, situada por baixo do emprazamento do antigo castro
de Ferreira de Pantón, elabora
catro viños diferentes. Nesta
simple introdución xa se aprecia algo non habitual na Ribeira Sacra e no resto do país: catro viños para unha adega que
non chega ás 10 hectáreas e de
reducida produción. Máis doado e comercial vén sendo
concentrar a produción na coñecida historia de viño novo e
viño con barrica. O que diferencia esta adega é o feito de vinificar por separado as distintas viñas que posúe. Das ribeiras do Sil: a Pena do Lobo, >>>
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>>> en Amandi; e a Viña Caneiro en Doade. E da ribeira do
Miño a Viña do Burato en Balboa. Ningún deles se pode atopar por esta costa oeste de Europa, todos eles nos andeis dalgunhas viñotecas da costa leste
dos Estados Unidos. Só alí, dependendo do viño, pódese
comprar por entre 20 e 26 dólares. O que si podemos conseguir é o Don Ventura, viño que
elabora con mestura de bagos
de mencía das viñas de Amandi e de Balboa.
Ramón Losada –veterinario
de profesión– elabora os viños
por seguir a tradición familiar,
ou por amor á arte, e faino do
xeito máis natural posíbel. Isto
é minimizando a intervención
na adega. Así non filtra nin estabiliza con frío os viños, deixando actuar os lévedos propios dos bagos despois de seren vendimados no seu punto
de maduración óptimo.
Pena do Lobo, 2008
Adega Losada Fernández.
Ferreira de Pantón. Mencía
Amandi. D.O Ribeira Sacra.

Vendimando en Doade.

Limpeza e claridade, por iso
brillante e “cristalino”, coma
un manancial que, deixando
atrás a súa primeira vida entre
rochas, atravesara os primeiros
prados cubertos coas cores
limpas da flor e das froitas, das
plantas e dos matos. Dixen
limpeza, non si? Limpo, fino
equilibrio que pasa con suave
frescor implorando ser degustado unha vez máis outra.G
Antonio Portela

MERCAR.

Pan
de Pandarán

Deseño que ilumina os produtos de Pandarán.

Os comedores de pan están de
sorte. Se lles gusta probar variedades integrais con mesturas de sementes, teñen no forno integral Pandarán unha boa
opción. Do obradoiro desta
panadería, rexentada polo holandés Arien Jaarsma na Lama,
saen a diario pezas de pan integral de sésamo, liñaza, centeo,
de pasas e noces, de millo ou a
versión de pan feito de fermenX. TABOADA

to nai con sementes de cabaza,
todos eles elaborados de xeito
artesanal con ingredientes naturais e fariñas do país.

Os prezos destes moletes
varían segundo o peso e os ingredientes das pezas e van dos
1,50 euros aos 3,30.

MAGAZINE.39.

A oferta deste obradoiro
complétase con empanadillas
de soia e algas, a 1,45 euros a
unidade, e bolachas de sésamo
que custan 3,53 ou 7 euros, a
caixa de 400 e 800 gramos respectivamente.
Os produtos Pandarán poden atoparse facilmente en
panaderías, estabelecementos de alimentación natural,
herboristerías e tendas delicatessen de toda a provincia de
Pontevedra e A Coruña, no
propio despacho que esta panadería ten en Cangas do Morrazo (Avda. de Bueu 19), e
nas cartas de moitos restaurantes.
Máis información en
www.pandaran.comG
E. Estévez
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1.375 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

Comeza no Kiosko Alfonso
coruñés a exposición Rodin e
a mitoloxía simbolista, promovida pola Fundación La
Caixa.
Coordenado por Gonzalo Vilas
AMES
¬TEATRO. Os Bolechas. Estrea oficial desta nova obra de monicreques do grupo Caramuxo Teatro,
co protagonismo das coñecidas
personaxes do debuxante Pepe Carreiro. Este domingo 4, ás 17:00, no
Auditorio do Milladoiro.
BAIONA
¬MÚSICA. Los Marcianos. Actuación anunciada para este venres
2, ás 23:30, na sala Marrucho.
CALDAS DE REIS
¬MÚSICA. Harry Navisson
Band. Banda galega de country,
blues, funk ou dixie, entre outros
estilos. Tocan este venres 2, ás 00:00,
na sala Zona Zero.

MIVICO 09:
Creación audiovisual
en Ponteareas
Máis de 300 artistas participaron nas
dúas anteriores edicións desta mostra do audiovisual. O carácter independente e alternativo, e a calidade
das obras recibidas foron dando
forma ao MIVICO, facendo deste un
referente da cultura audiovisual no
sur de Galiza.
Portugal, Inglaterra, Noruega, Alemaña, Arxentina, Estados Unidos,
Catalunya, Madrid, Euskadi...e por
suposto Galiza, fan da mostra un
evento internacional aberto e sensible a creatividade.
A resposta do público foi notábel
en anteriores edicións, sendo o motor principal do certame.
Unha das premisas do MÍVICO
(Mostra Internacional de Videocreación do Condado) é a divulgación e
promoción das obras audiovisuais
recibidas, polo que as proxeccións se
fan itinerantes, ofrecéndose, de
forma pública e gratuíta, unha selección dos traballos que cada ano foron chegando á organización.
O sonido, a música, van unidos a
esta mostra, polo que a mesma interactúa coa asociación portuguesa
Audicencia Zero, elaborando cada
ano un cartel musical atractivo e
aberto á experimentación sonora e
visual. Este ano, no espazo sonoro
actúan os grupos Sugar Mountain,
Why Go e diversos Djs.
MIVICO, venres 2, sábado 3 e domingo
4, en Ponteareas.

A CORUÑA
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 1
Agnès Varda. 20.30 h.Les demoiselles ont eu 25 ans(1993) 63´. Subtítulos en castelán.
Venres 2
A Contraonda. 20.30 h. Innocence,
Lucile Hadzihalilovic, 2003. 117´.
Subtítulos en galego.
After Hours / Agnès Varda: 23.00 h.
As curtas parisienses + L´essai,
Les dites Cariatides (1984) L´Opéra-Mouffe (1958) El sala rose
(1965) Le lion volatil(2003) T´as de
beaux escaliers ,tu sais (1986) Les
fiancés du Pont Mac Donald
(1961) L´essai (1984) 104´. Vídeo.
Subtítulos en castelán.
Sábado 3
Agnès Varda18.00 h. Une minute
pour une image (1983) Os espigadores e a espigadora (2000) 112´.
Vídeo / Cine. Subtítulos en castelán.
Precedido da curtametraxe
Cine_ASCII_Art(DSK, 2003/2004), A
Contraonda20.30 h. Innocence, Lucile Hadzihalilovic, 2003. 117´. Subtítulos en galego.
Luns 5
A Contraonda. 20.30 h. À ma soeur,
Catherine Breillat, 2001. 94´. Subtítulos en galego.
Martes 6
A Contraonda20.30 h. À ma soeur,
Catherine Breillat, 2001. 94´. Subtítulos en galego.
No Centro Galego de Artes da Imaxe,
Rúa Durán Loriga, 10.
¬EXPO.World Press Photo. As
mellores fotos de prensa do ano pasado, até o 10 de outubro no museo
Domus, Casa das Ciencias.
¬EXPO. Rodin e a mitoloxía
simbolista. A exposición está organizada pola Obra Social "La Caixa"
coa colaboración do Musée Rodin
de Paris. Trátase de 85 pezas entre
esculturas (a maioría en bronce) e
debuxos, na que por primeira vez se
profunda na conexión do escultor

¬XXICOMIC
Xornadas de Banda
Deseñada de Ourense
As XXI Xornadas de Banda Deseñada de Ourense, que decorrerán
entre o 1 e o 18 deste mes, traerán
novamente á cidade exposicións
e actividades relacionadas coa
novena arte. Organizadas pola
Casa da Xuventude de Ourense
co apoio da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e mais do
Concello de Ourense, contarán
outra vez máis cun bo número de
propostas creativas relacionadas
cos cómics.
Entre os convidados con exposición deste ano está Miguel
Brieva (Sevilla, 1974), artista cun
estilo de crítica mordaz contra o
sistema, que reflicte en colaboracións en medios como El Jueves,
La Vanguardia, El Paíse outros. Sobras maestras é o nome desta
mostra.
Juanjo Sáez (Barcelona, 1972),
é autor dos libros Viviendo del
cuento e El Arte, conversaciones
imaginarias con mi madre, e na
súa exposición fará tamén un re-

co corazón simbolista e a interpretación da mitoloxía. Até o 15 de novembro, no Kiosko alfonso.
¬EXPO.Ignacio Caballo: Neste
lugar. Exposición dedicada ao escultor e debuxante Ignacio Caballo
(Gardo, Palencia, 1965). O artista seleccionou perto de cincuenta obras,
entre esculturas e debuxos, pertencentes á súa última etapa. Até o12 de
decembro, na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. O debuxo animado
americano. Unha arte do século XX. A mostra está comisariada
polo historiador de cine Luciano Berriatúa, quen reuniu unha 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 12 de
outubro, na Fundación Luís Seoane.
¬MÚSICA. Javier Constenla "Improvía". Constenla é un artista de
longa traxectoria profesional, director da Big Band de Ourense, mestre
de jazz dende hai 13 anos, ten xa 4
cd's no mercado...Estará este venres
2, ás 23:00, no café Garufa.
E no meso local, o sábado 3, ás 23:00,
actuación do grupo Misquious.
¬MÚSICA. Luis Quintana. Concerto o sábado 3, ás 23:00, no pub
Jazz Vides.

Cartel da mostra, obra de Martín Romero.

paso á súa traxectoria como autor
de BD, publicista e ilustrador.
O ourensán David Rubín, presenta orixinais do seu libro Cuaderno de tormentas. Varios autores
galegos máis están incluídos nas
mostras colectivas do Fanzine
Enfermo e do Certamen de Cómic e Ilustración Injuve2008.
A primeira reúne obra dunha
vintena de debuxantes españois

¬MÚSICA. Exit. A banda residente da
sala, que fai versións de clásicos do
rock, toca este xoves 1, ás22:30 e de
balde, no Mardi Grass.
Na mesma sala e na mesma hora, o
sábado 3 estarán os tarraconenses de
hard-rock e metal, No Apto, con entradas a 8 e 5 euros.
E o martes 6 tocarán os noruegos de
black-metal Ancient, con entradas
a 10 euros.
¬MÚSICA/TEATRO. IV Festival Galego de Cabaré. Remata esta semana esta mostra de cabaré galego.

Alicia Alonso, alma do Ballet N. de Cuba.

e foráneos que se deron cita na revista homónima, que gañou en
2008 o premio ao mellor fanzine
no Saló del Còmic de Barcelona,
e que este ano foi recompilada
nun volume integral por Astiberri
Ediciones. O volume e a exposición inclúen traballos de Alberto
Vázquez, Félix Díaz, Jorge Parras,
Lola Lorente, Brais Rodríguez, Luci
Gutiérrez, Pau Masiques, Iván Brunetti, Carlos Maiques, Fermín Solís, Jano, David Rubín, entre outros.
A exposición do Injuve, pola súa
parte, conta con obra de autores
como Brais Rodríguez, Raúl Ariño,
Martín López Lam, Jorge Parras,
Carlos Arrojo, Kika Hernández, e
outros/as.
Tamén se mostra a exposición
feita para o stand oficial de Galiza
como comunidade convidada do
Saló del Còmic de Barcelona en
maio deste ano, con dúas mostras
chamadas Viñetas descubertas.
Certames galegos 2000-2008 e
Miña terra galega.
Dende este xoves 1, até o 18 de outubro, diversos locais de Ourense.

O xoves 1, ás 21:00, El Desahucio, por
Zanguango Teatro no Fórum Metropolitano. Ás 23:00, Siesta Continental, conIria Pinheiro & Sul Producciónsno Café Bar La Postrería. O
venres 2 , ás 21:00, Máxico Circus
Cabaret no Fórum Metropolitano.
Ás 23:00, O orgasmo é cousa de mulleres, pola Cía Mundo Mandarina,
no Café Bar La Belle Époque. E o sábado 3,ás 21:00, Gala Femme Fatale, coa participación de moitos artistas das xornadas, no Teatro Rosalía de Castro.
¬TEATRO/DANZA. Alicia Alonso e
o Ballet Nacional de Cuba.
Baixo o auspicio de Caixanova,
oportunidade de admirar unha das
máis prestixiosas formacións internacionais de danza clásica, dirixida
pola mítica e incombustíbel Alicia
Alonso, coa obra Giselle, de Jean
Coralli y Jules Perrot. O venres 2, ás
21:00, entradas de 12 a 23 euros, no
Pazo da Ópera.
¬TEATRO. Outubro Amador.
Unha mestura de teatro e monólogos para todos os gustos que se prolonga até o domingo 10. Esta semana, o martes 6, Parábola da Rá,
de Malapécora Teatro, e o mércores 7, Comendo pementos de Padrón
con Tarantino, de Carrachanacacha. ás 20:30, entradas a 4 euros con
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As Festas de San Froilán, cos
seus atractivos habituais e tradicionais e un bon número de actuacións musicais, comezan este
sábado para prolongarse até o
vindeiro luns 12.

GONDOMAR
¬ EXPO . Premios Grande
Area. O Instituto de Estudos MiñoCULLEREDO
¬MÚSICA. Javier Molina . Este ranos organiza esta mostra de arcantautor rock de Vigo vai actuar este quitectura, xunto ao Colexio de Arxoves 2, ás 22:30, entrada de balde, quitectos de Vigo.Na Aula de Cultura Ponte de Rosas.
no Forum Celticum.
descontos ,no Forum Metropolitano.

¬ MÚSICA

Mélissa Laveaux
Mélissa Laveaux naceu en Montreal en 1985, de pais haitianos
recentemente inmigrados. Medrou en Ottawa, Ontario, nun
universo maioritariamente anglófono, e tivo que integrarse a
nesta nova contorna, aínda que
non se esqueceu das súas orixes
crioulos e francófonos.
Descubriu de mociña o folk independente canadense (Joni
Mitchell, Feist) o trip hop británico (Martina Topley-Bird), a
música brasileira alternativa
(Adriana Calcanhotto, Vos Mutantes), as estrelas do hip hop e
do nu-soul (Erikah Badu, Common, The Roots, The Fugees),
as grandes voces da tradición
afro-americana (Billie Holiday,
Nina Simone, Aretha Franklin)
e as estrelas afastadas da World
Music (Rokia Traoré, Lhasa).

¬ TEATRO
Galicreques 09
Festival de títeres
Un ano máis, organizado pola Asociación Cultural Barriga Verde,
chega o Festival Internacional Galicreques, en Santiago de Compostela. Nesta nova edición, a XIV, a proposta é a dededicar o festival aos
países iberoamericanos con programación variada de monicreques e
marionetas, animación de obxectos, novas tendencias, etc. facendo
chegar ao público a gran variedade
de técnicas e estilos, e diversidade
de liñas de argumento e expresión
artística dos países de fala hispana.
A longa lista das compañías participantes comprende até 22, de
Sudamérica, Portugal, Europa ,

Barallando todas estas influencias nunha mestura de inxenuidade e de instinto, traballando a
diario coa súa guitarra, Mélissa
pronto se inventa un estilo de
acompañamento persoal, moi
rítmico, cun estilo contemporáneo, que integra todos os seus
referentes, non dunha forma militante, senón escollendo unha
vía máis intimista e confidencial.
Descuberta mentres estuda
na Universidade, en 2007 sae o
seu disco Camphor & Copper,

calificado por algún crítico
como “mestura entre madurez e frescura que só está ao
alcance dos máis grandes”, situando nunha posición de
firme promesa no seu estilo a
esta moza guitarrista e cantautora de só 24 anos.
Actuación o sábado 3, no Teatro
Jofre, Ferrol.

España e tamén Galiza.
Venres 2
18:00 Pasarúas: “As Constelacións
de Hércules”, Paseo Central da Alameda.18:30 Obradoiros de monicreques para nenos e nenas,Praza
Roxa.18:30 Talleres de Títeres para
nenos e nenas, Praza do Toural.
18:30 Talleres de Títeres para nenos
e nenas, Praza Praterías.
Sábado 3
12:00 Pasarúas: “As Constelacións
de Hércules”, Alameda.12:30 Obradoiros de monicreques,Alameda.
13:00 S.A. Marionetas: Theatrum Puparum, Praza Roxa. 13:30 Cascanueces: La calle de los fantasmas, Alameda. 16:30 Pasarúas: “As Constelacións de Hércules”, Alameda.17:00
S.A. Marionetas: Theatrum Puparum, na Praza Roxa. 17:00 Títeres del
Bienteveo: Birlibirloque, no Teatro

FERROL
¬CINE. Domingos a escea. O ciclo de cine afeccionado impulsado
polo concello de Ferrol ofrece unha
nova sesión. O domingo 4, ás 19:00,
con entrada gratuíta, no Centro Cívico
de Caranza.
¬ACTOS. Tertulia cidadá. Como
cada xoves, neste, día 1,haberá unha
tertulia entre as 18:00 e as 19:00, no
Ateneo Ferrolán.
¬ EXPO . Fondos do Ateneo.
Exposición permanente de fondos propios de varios artistas
como Segura Torrella, Carmén
Chacón, Manuel Patiña ou González Collado, entroutros. Entrada libre, no Ateneo Ferrolán.
¬MÚSICA. Mélissa Laveaux. Esta
moza cantante e guitarrista, de nacionalidade canadense e orixe italohaitiana, mestura música folk cosmopolita, con voz poderosa. Actúa o sábado 3, ás 20:30, entradas a 15 euros,
noTeatro Jofre.
¬TEATRO. Babiliglub . Teatro para
os más cativos, a cargo da compañía
Galitoon, que a porá en escena o domingo 4, ás 12:00, no Centro Cultural
Torrente Ballester .
¬TEATRO. Domingos a escea. Un
novo pase deste ciclo de teatro afeccionado. A compañía Fas que fasrepresentará Os mortos factúranse, e
as mulleres desnúdanse. O domingo 4, ás 19:00, de balde, no Centro Cívico de Caranza.
Principal. 18:00 S.A. Marionetas:
Theatrum Puparum, na Praza Roxa
18:00 Hilando Títeres: El árbol mágico, SGAE 18:30 Tilintintero: Lo
que Darwin no vio de la evolución, Alameda. 19.00 S.A. Marionetas: Theatrum Puparum, Praza
Roxa. 19:00 Plansjet: A danza das
marionetas, nas Praterías. 20:00
La Rana Sabia: Los hijos del
viento, no Teatro Principal
Domingo 4
12:00 Pasarúas: “Vive la Calle”, Alameda. 12:30 Hilando Títeres: El árbol
mágico, SGAE.13:00 Obradoiros de
monicreques para nenos e nenas,
Alameda. 13:30 La Golondrina: Las
desventuras de Don Travieso, naAlameda. 16:30 Pasarúas: “Vive la Calle”. 17:00 Los Bufones: Lumbrí…
Una historia de amor,Teatro Principal. 18:30 Tilintintero: Lo que Dar-

GOMESENDE
¬MÚSICA. Festioval 09 . O programa consta de grupos de música
rock e folk galegos e de artistas circenses ao abeiro do chamado novo
circo galego. O festival é totalmente
de balde, tanto os concertos como a
acampada, con prezos populares
para o xantar e as consumicións.Entre
os participantes, grupos como The
dreams of Dolly Sheep, Tony
Lomba, Los cadáveras, Cé orquesta
Pantasma e moitos máis. O venres 2
e sábado 3, na parroquia de Nosa Señora do Val.

LUGO
¬ACTOS. Festas de San Froilán.
As festas populares galegas de
maior volume, tradición e animación chegan un ano máis. Este ano
haberá, como novidade, unha carpa
para os máis novos, no programa
San Froilanciño, e destacadas actuacións musicais. As festas, que xa
tiveron concertos previos nestes
días, comezan o sábado 4 e prolongaranse até o luns 12. (Programa en
cadro aparte).
¬EXPO. Xoias tradicionais do
Museo de Lugo. Máis de 500 pezas, moitas delas inéditas, conforman este proxecto expositivo de
gran interese histórico e cultural . Un
documental titulado “A Ourivería na
pintura e na fotografía” servirá de
apoio visual permanente para unha
mellor asimilación e compresión da
transcendencia destas xoias. Até o
15 de novembro, na Sala de Exposicións do Museo Provincial.
¬MÚSICA. A tuna Rastafari. miles de watios afinados e moitos músicos facendo festa, isto é esta peculiar tuna , que vai tocar o sábado 3, ás
00:00, no Clavicémbalo.

O GROVE
¬ACTOS. XLVI Festa do Marisco. Unha das máis clásicas festas gastronómicas post-verán. Terá
lugar dende este venres 2, até o vindeiro luns 12.
¬MÚSICA. Sevigny. O grupo de Lucía Rolle, guitarra e voz, e Xulio Váz- MELIDE
quez, batería, actúa o sábado 3, ás ¬MÚSICA. Som do Galpom . A
24:00, no Náutico
banda de rock de Ames vai estar
este venres 2, ás 00:00, entradas a 4
euros, na Sala 600.
LARACHA
¬MÚSICA. Los Eternos. Concerto
deste grupo de Cedeira mestura o MONFORTE
power rock cós clásicos do country, e ¬TEATRO.Glass City. A cidade de
que terá lugar o venres 2, ás 22:30, no cristal é A Coruña dos anos 50, coas
Pub D'Anton.
visitas de Franco como fondo histó¬TEATRO. Monólogo. O televisivo rico desta obra de Teatro do Norocomediógrafo Isiestará cos seus mo- este, na que o musical xoga un imnólogos o domingo 4, ás 22:00, portante papel. O domingo 4,ás
19:00, no Edificio Multiúsos.
noPub D'Anton.

win no vio de la evolución.19:00
Plansjet: A danza das marionetas,
Praterías. 20:00 Vagabundo Títeres:
La fantasma de Cantervilla,Teatro
Principal.
Luns 5
11:00 Títeres del Bienteveo: Birlibirloque,Teatro Principal.11:00 Hilando
Títeres: El árbol mágico, SGAE. 18:00
Mesa redonda: Publicacións premiadas co Premio Barriga Verde 2008,

Galería Sargadelos. 20:00 Marionetas, Actores & Objectos: Caramuru, o
herói Vianense, Teatro Principal.
Martes 6
11:00 La Rana Sabia: Los hijos del
viento, Teatro Principal. 11:00 Hilando Títeres: El árbol mágico, SGAE.
18:00 Mesa redonda: Entrega do
Premio Galicreques 2009, Sargadelos. 20:00 El Espejo Negro: La vida de
un piojo llamado Matías,T. Principal.
Mércores 7
11:00 Títeres La Hormiga: Garabato
por un rato,Teatro Principal. 11:00
Teatro Arbolé: Los Ibeyis y el Diablo,
SGAE.18:00 Mesa redonda: Titerenet: Lo que los titiriteiros no saben
de internet,Galería Sargadelos.20:00
Títeres La Hormiga: Tenue,Teatro
Principal.
Do venres 2 ao domingo 11de outubro, Santiago.
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O chamado xénero chico poderá
ser apreciado polos afeccionados
en Ourense, coa representación de
La Verbena de la Paloma no Teatro
Principal.

NARÓN
¬TEATRO/DANZA. Alicia Alonso e
o Ballet Nacional de Cuba.
Baixo o auspicio de Caixanova, última función en Galiza dunha das
máis prestixiosas formacións internacionais de danza clásica, dirixida
pola mítica e incombustíbel Alicia
Alonso, coa obra Giselle, de Jean
Coralli y Jules Perrot. O sábado 3, ás
21:00, no Pazo da Cultura.
NOIA
¬TEATRO. O segredo dos Hoffman. Nova produción do grupo
Lagarta, Lagarta, nesta obra sobre
un texto de Roberto Salgueirobaseado na novela de Alejandro Palomas, e cun sólido reparto encabezado por Ernesto Chao. Poderemos
vela este venres 2, ás 22:30, no Teatro Coliseo Noela.
OURENSE
¬EXPO.Man Ray.Caixanova patrocina esta exposición do singular artista americano, que revolucionou a
arte mundial na primeira metade
do século pasado. Permanecerá
aberta até o 25 de outubro, no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. XXI Xornadas de
Banda Deseñada. Despois de
21 anos, segue esta mostra da novena arte, con diversas exposicións
e actividades (ver recadro aparte).
Até o 18 de outubro, en diversos locais da cidade.
¬MÚSICA. Balandraka. O grupo

¬ FESTAS
Festas de San Froilán
Lugo
Un ano máis chegan estas grandes
festas, seguramente as de maior tradición e participación popular do
país. Eses son os principais actos
desta semana, destacando como
novidade a carpaSan Froilanciño, situada a carón do concello:
O sábado 3, na previa do inicio da
festa, teremos o I Torneo San Froilán de Squash eo XII Torneo de
Golf, ambos ás 10:00. Ás 13:00 , o
Sorteo da LoteríaNacional no Auditorio Municipal Gustavo Freire (entrada libre). Ás 16:00 , o I Torneo San
Froilán de Beisbol e o X Gran Premio Ciclista. Algo máis tarde, o I Torneo San Froilán de Tiro con arco e
o XI Torneo de rugby. Ás 18:00, o
XXXV Torneo de Judo. Ás 21:00 haberá concertos na praza Horta do
Seminario, con Arrythmia, Last
WayeFew Days Later.

de San Sadurniño, xurdido do folk
Saraibas, mestura todo tipo de estilos, do rock ao jazz, e vai estar este
venres 2, ás 21:30, entrada a 3 euros,
no Café Cultural Auriense.
E o domingo 4, á mesma hora e no
mesmo local, estarán os tamén galegos 38beats.
¬TEATRO. Historias tricolores.
Historias Tricolores ou de como
aqueles animaliños proclamaron a
república, é un espectáculo de narración escénica,proposta a cabalo
entre a narración e o teatro. Un traballo que combina a experiencia
de Cándido Pazó como autor, actor e director teatral coa súa longa
e recoñecida traxectoria como
contador de historias. Este sábado
3, ás 20:30, entradas de 8 a 5 euros,
con descontos, no Teatro Principal.
¬TEATRO. El niño colchón. Unha
obra de de Olga Margallo e Antonio Muñoz de Mesa, coa compañía
Uroc Teatro. Os pais de Juan acaban
de darlle unha triste noticia: vanse
separar. Juan non o entende e escapa. O domingo 4, ás 17:00, entradas a 5 euros, no Teatro Principal.
¬TEATRO. La verbena de la paloma. Esta antoloxía lírica a cargo
da Compañía Clásica de Zarzuela
é unha das obras máis soadas do repertorio do Xénero Chico. Posúe
fragmentos tan coñecidos como o
dúo da habanera “Donde vas con
mantón de Manila”. O domingo 4, ás
20:30, no Auditorio - Pazo de Congresos Municipal.
Domingo 4:
Dan comezo oficial as festas. Desde
as 10:00, XVI Tirada San Froilán Pistola 9 mm, e ás10:30 I Open San
Froilán de Scalextric. 12:00:Actuación con globos de Animatium, na
carpa do San Froilanciño. 16:00 ,VI
Open San Froilán de Padel. Ás
18:00 , circo con Shampoo (no San
Froilanciño). 19:30, actuación con
pompas de xabón O Show dos
Pomper, na mesma carpa.
Ás 20:00, pregón a cargo do escritor Lois Diéguez, na casa do Concello. 20:15 , os Pelúdez entre nós na
praza Maior. 20:30 , animación de rúa
coa charanga O Santiaguiño polo
recinto histórico.20:45, apertura da
porta do Cárcere a cargo de D. Joaquín García Díez. Ás 21:15,sesión de
fogos artificiais desde o barrio do
Carme a cargo de Pirotecnía Astariz .
21:30 : concerto de Lucía Pérez na
praza de Santa María. Ás 22:30 , concerto de The Wailersna praza Horta
do Seminario. ás 23:00, fin de xornada
coa verbena da orquestra Philadelfia.

PONTECESO
¬TEATRO. Os Bolechas. Preestrea
desta nova obra de monicreques do
grupo Caramuxo, co protagonismo
das coñecidas personaxes de Pepe
Carreiro. Este sábado 3, ás 17:00, na
Fundación Eduardo Pondal.

Os Bolechas debutan no teatro

PONTEAREAS
¬CINE. MIVICO 09. Esta mostra internacional de videocreación chega
a terceira edición, con proxección
de curtas e presenza da música con
concertos. O venres 2, sábado 3 e
domingo 4, en diversos empazamentros da vila.
¬MÚSICA. Sugar Mountain. O
concerto será este venres 2, ás 22:30,
no Salón Parroquial.
PONTECALDELAS
¬MÚSICA. 38beats. A formación
galega dá un concerto o sábado 4,
ás 23:30, entrada a 6 euros con consumición, no Pub Leblón.
Luns 5:
11:00: apertura da Porta de San Pedro a cargo de D. Ignacio Rodríguez
Eguibar. Ás 11:15, actuación do
grupo de música tradicional Arrincadeirana praza Maior.11:45 : actuación do grupo de música tradicional
Cantigas e Frorespola rúa Aguirre e
na praza Maior. Ás12:00 , ofrenda da
Corporación a San Froilán na Catedral.12:00 , actuación de pequeno
circo con Piruleta, na carpa do San
Froilanciño. Ás12:30 , concerto da
Banda Municipal de Lugo no templete da praza Maior. 13:30, música
tradicional con María Castaña, na
praza Maior.
13:30, Os Pelúdez entre nós na
praza Maior e recinto feiral.17:00 ,
grupo de música tradicional Arrincadeira na praza Maior. 17:30, actuación do grupo de Cantigas e
Frores na praza do Campo.
Ás18:00, música tradicional co
grupo Devandoira, na praza
Maior. Ás18:00 , humor e circo con
Dinki: O clown do diábolo, na

PONTEVEDRA
¬ACTOS. Obradoiro de creación literaria.O Espazo Literario
Caixanova organiza un obradoiro de
creación literaria polo escritor Francisco Castro. Desenvólese este luns
5, e os días13, 19 e 26 de outubro, en
horario de 18:00 e 20:00 . Para asistir
é preciso inscribirse en calquera sucursal da entidade e pagar unha matrícula de 50 euros. No Centro Social
Caixanova.
¬EXPO. Man Ray. A entidade financieira Caixanova patrocina esta
exposición do singular artista americano, que revolucionou 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 Grosse e 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 comoSorolla, Fortuny, Anglada Camarasa, Rusiñol ou Madrazo, entre outros. Prorrogado até o
11 de outubro, na Sede da Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Momentos cubanos. O
fotógrafo Simón Jiménez expón
unha serie de imaxes da illa cubana.A
mostra pode verse até o 30 de outubro, no pub Rumore Lounge(rúa Virxe
do Camiño).
¬EXPO. Maracutaria. Caio Reisewitz é un fotógrafo brasileiro da
natureza, un viaxeiro que recala en
Pontevedra e Vigo ao mesmo
tempo, da man da Fundación Rosón
Arte Contemporáneo e Fundación
Barrié de la Maza, respectivamente.
Na Fundación RAC.
¬MÚSICA. Dorian. Este grupo de
pop electrónico presenta novas cancións en La ciudad subterránea, un
traballo máis maduro con letras comprometidas co que chegan nesta
ocasión en acústico. Este xoves 1, ás
23:00, entradas de 9 a 12 euros, na
Sala Karma.
E o venres 2, na mesma hora e local,
Xoel López Deluxe acompaña a
Pablo Dacal. O músico arxentino
está a promocionar o novo traballo
discográfico,La era del sonido.
O sábado 3 e domingo 4, Pin&Pon,
Martes 6:
Ás12:00, apertura da Porta Falsa a
cargo de D. J.Ramón Gómez Besteiro, presidente da Diputación.
Ás 18:00 , os monicreques de La
Chana: Vulgarcito, na carpa do San
Froilanciño.19:30 , pallasos con Andy:
Los Sueños de la Chistera E ás 21:30,
concerto de Revólver(en acústico),
na praza de Santa María .
E o mércores 7:
Ás 12:00 , apertura da Porta Nova a
cargo de Dona Raquel Arias.
Ás17:00, Festa popular para maiores coa orquestra Acordes, na
praza Maior.18:00 , monicreques
da compañía Teatro Babaluva
con Lume, na carpa do San Froilanciño.19:30, espectáculo de Ciencia
Divertida: Misión Espacial, na
mesma carpa.
Ás 19:30, degustación de rubia galega na praza de Santa María. E ás
21:00, concerto de El Kiki, na praza
Horta do Seminario.

carpa do San Froilanciño.19:00 ,
grupo tradicional Volta do Agro
na praza Maior. 19:30, concerto de
música para nenos con Mamá Cabra, na praza de Santa María.
20:00,Cantar das Eiras na praza
Maior. 20:30, concerto de Peret na
praza Horta do Seminario. 22:15, verbena a cargo da orquestra París de Festas de San Froilán, Lugo.
Noia, na praza Maior.
Dende o sábado 4 a té o luns 12 .
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A exposición sobre Man Ray prosegue en paralelo en Pontevedra e
Ourense.

os coñecidos DJs de Barcelona comezarán a pinchar a partir das 03:00
horas, tamén na Sala Karma.
¬TEATRO. Happy Sonny Circus.
O espectáculo de monicreques
deste grupo poderemos velo o domingo 4,ás 12:00, 17:00 e 19:00, no
Teatro Principal.
O PORRIÑO
¬ACTOS. Festa dos Callos. Despois das Festas do Cristo do mes anterior, ven esta efeméride gastronómica, que se celebra o domingo 4.
REDONDELA
¬FESTA. XIV Festa da Mazán.
Ten lugar este domingo 4, dende
as 11:00, coa degustación de diversos productos e receitas relacionados coa mazá, sidra, augardente, e actuacións musicais durante todo o día. Na parroquia de
Santo Estevo de Negros.
RIBADEO
¬TEATRO. Pan. Catro propostas
arredor da malla. Esta produción de Volta e Dálle Teatro reivindica, por medio do teatro e a poesía,
a cultura tradicional arredor do pan,
eixo da economía e cultura do país
non hai tanto tempo. O domingo 4,
ás 20:30, no Auditorio Municipal Hernán Naval.
SANDIÁS
¬EXPO. A Casa da Lagoa (Centro de Interpretación da La-

Xoel López Deluxetoca en Pontevedra.

goa de Antela). Neste centro de
recente apertura preténdese dar a
coñecer dunha forma didáctica a
historia da lagoa de Antela. No centro da vila.
SANTIAGO
¬CINE. Cine Mudo. O pub Ultramarinos ofrece un filme clásico
mudo nas tardes dos domingos, na
súa gran pantalla. Ás 19:00 e até as
22:00 dos domingos.
¬EXPO.Exposicións de pintura. Reseña de varias exposicións
abertas na cidade:
Moi d'après moi, fotografía polo
alumnado da Facultade de Belas Ar-

O grupo Volta e dálle representa Pan. Catro propostas arredor da malla, en Ribadeo.

tes de Pontevedra, na Galería Trinta.
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. Alfredo debuxa o camiño. Esta mostra presenta
unha escolma do traballo do veterano debuxante Alfredo González sobre o camiño xacobeo. Así,
como documentalista de lápiz 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.
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O grupo Jarabe de Palo actúa
en Santiago e noutras localidades galegas, dentrro da súa xira
chamada Reciclando, na que
versionean os seus propios e coñecidos éxitos.

¬EXPO. Familiar Feelings. Unha
mostra fotográfica da atmosfera
punk e bohemia do Boston de finais
dos anos 70, con obras de Diane Arbus, David Armstrong, Larry Clark,
Philip-Lorca diCorcia, Nan Goldin ou
Mark Morrisroe, a chamada Escola
de Boston.Até mediados de decembro, noCGAC.
¬MÚSICA. Jarabe de Palo. Na súa
xira Reciclando Tour, o grupo reciclará todos os seus grandes éxitos.
"La Flaca" por bulerías, o blues do
"Lado Oscuro", a samba de "Bonito",
"Auga" convertida en rumba...ademáis de interesantes sorpresas en video. Este xoves 1, ás 21:30, entradas
a 20 ou25 euros, na Sala Capitol.
O venres 2, os madrileños que mesturan flamenco, reggae e ska, Canteca de Macao, estarán tamén ás
21:30, entradas a 14/18 euros, na
mesma sala.
O sábado, no chamado Metal Ham-

mer Tribute Festival, actuación de
Gansos Rosas , Invaders e
Stingers, ás 19:00 e con entradas a
18 euros, tamén na Capitol.
Por último, o mércores 7, ás 22:30, e
con entrada por invitación, actúan
Munich eCaradeniño Dj.
¬MÚSICA. Pablo Seoane Quartet. Composicións orixinais de jazz
contemporáneo da man deste cuarteto formado por Pablo Seoane
(piano), Toño Otero (saxo tenor),
Juan Cañada (contrabaixo) e Javier
Barral (batería). O martes 6, ás 22:30,
na Casa das Crechas.
¬MÚSICA. Festa Radio Kalimera. A radio alternativa compostelá presenta a súa nova tempada,
cunha festa donde actúan Os da ría,
Leo Arremecaghoná e Copro Dj. O
venres 2, ás 21:30, entradas a 5 euros,
na Sala Nasa.
¬TEATRO/DANZA. Silencio. Danza
clásica contemporánea coa compa-

¬ CONVOCATORIAS
Concurso Galicia
Innovadora e Creativa
A Fundación Galicia Europa, coa colaboración
da Dirección Xeral de Promoción e Difusión da
Cultura e da Dirección Xeral de Xuventude, convoca o concurso fotográfico "Galicia Innovadora e Creativa". O mesmo está dirixido a mozos
e mozas que queiran expresar a través da fotografía a súa particular visión da Galicia máis vangardista e innovadora.
A temática do certame está en consonancia
coa celebración no 2009 do Ano Europeo da
Creatividade e a Innovación. Desde as institucións europeas consideran fundamental potenciar as aptitudes creativas da poboación
para responder aos desafíos e oportunidades
da globalización e á situación de crise actual.
Neste sentido, as fotografías deberán centrarse
naqueles aspectos nos que Galicia evolucionou
e progresou máis nos últimos anos.
Poderán presentar os seus traballos todos
aqueles mozos de idades comprendidas entre
os 18 e os 30 anos; nados en Galicia, fillos de galegos ou residentes en Galicia desde o 2006 (ter
nacionalidade dun dos Estados membros da
Unión Europea). As obras presentaranse en papel ou formato dixital na sede da Fundación Galicia Europa en Santiago. O prazo de inscrición
remata o 20 de outubro.
O xurado, seleccionado pola Fundación Galicia
Europa e patrocinadores, valorará a calidade
técnica e a habilidade fotográfica dos participantes, así como a súa capacidade para transmitir a imaxe dunha Galicia creativa e innovadora. De acordo con estes aspectos, a comisión
preseleccionará un máximo de 15 obras, de entre as cales se escollerá aos tres gañadores.
A contía dos premios ascende a 6.000 €, repartidos nun primeiro premio de 3.000 €, un segundo de 2000 €da Dirección Xeral de Promoción e difusión da Cultura e un terceiro de 1.000

producións de Sudamérica. (ver recadro a parte).
SERRA DE OUTES
¬MÚSICA.Preachers of Rock’nRoll. Estes dous mozos, pertencentes a outras bandas coma Vado Permanente, repasan as pezas máis clásicas do rock and roll. O venres 2, ás
00:30, no Café Concerto Antano.

O jazzista Pablo Seoane.

ñía portuguesa de Clara Andermatt. A función será este xoves 1, ás
21:00, entradas de 7 a 3 euros, no Teatro Principal.
¬TEATRO. Galicreques- Festival
de títeres. Festival de monicreques, cunha aposta este ano polas

SOBER
¬MÚSICA. Quinteto de vento
Mali B de Croacia. Un dos mellores quintetos de vento que ofrecerá un so concerto en Galiza nunha
moi reducida xira que fará polo estado español. O sábado 3, ás 20:15,
organizado polas Xuventudes Musicais de Sober.
VIGO
¬EXPO. Heteropías. Neste proxecto, Carlos Bunga realiza unha

€ da Dirección Xeral de Xuventude. Tanto as
tres obras gañadoras como as doce finalistas
formarán parte dunha exposición que a Fundación presentará en diversas cidades galegas e
en Bruxelas.
Certame literario
Francisco Lorenzo Mariño
A Asociación Francisco Lorenzo Mariño convoca o Certame Literario Francisco Lorenzo
Mariño.
Poderán participar todas as persoas interesadas, de calquera nacionalidade que presenten
os escritos en lingua galega. Os textos presentados deberán ser inéditos. O tema libre.
Os traballos según as categorías deberán ser:
Categoría A, rapaces entre 6 e 15 anos, de 20 a
60 versos en poesía e de un a tres folios na modalidade de narrativa.
Categoría B, de 16 anos en diante, de 100 a 250
versos en poesía e de 5 a 12 folios en narrativa,
coa letra de Times Roman e un tamaño de 12.
Os premios para as distintas categorias e modalidades será de 180 euros para cada unha. Tamén haberá accésit e diploma da publicación
galardoada.
Os traballos presentaránse en sobre pechado,
orixinal e tres copias, figurando no seu exterior
Certame Literario Francisco Lorenzo MariñoAguiño, 50 anos de parroquia.
O prazo de presentación dos traballos finalizará
o venres 16 de outubro de 2009.
Maís información:
ACRV Francisco Lorenzo Mariño, rúa Mestre
Xosé Sans, nº 21, 15965 Aguiño, Ribeira-A
Coruña.
VI Certame de Narración Curta
do Concello de Curtis.
Convócase o VI Premio de Narración Curta do
Concello de Curtis "Curtis Treme" (con temática
de terror).
Os textos presentados deberán estar escritos
en lingua galega.

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. A arte da semellanza.
Este proxecto, comisariado por
Mercés Rozas, apóiase nunha selección de artistas novos de reputada traxectoria tanto a nivel nacional como internacional. Até o 25
de outubro, na Sala de Exposicións
do Centro Cultural Caixanova.
¬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 invita-

do Concello de Curtis, que se reserva o dereito
de publicación a través dos medios que considere oportunos e sen afán de lucro.
Entregaranse antes do 20 de outubro na seguinte dirección: Concello de Curtis, praza de
España, 1, CP 15310 Teixeiro, Curtis.

Os orixinais, inéditos e non premiados en ningún outro certame, deberán ter unha extensión comprendida entre os 3000 e 5000 caracteres (espazos incluidos).
Presentaranse 4 copias de cada traballo, asinándoas todas cun lema ou pseudónimo. Achegarase tamén un sobre pechado que conteña os
datos do autor/a (nome completo, fotocopia
do D.N.I, enderezo e teléfono de contacto). No
exterior dese sobre indicarase o lema ou pseudónimo e a categoría á que pertence.
Establécense catro categorías:
A. dos 12 ós 18 anos. B. dos 19 anos en diante.
C. persoas que teñan entre 12 e 18 anos empadroadas no Concello de Curtis. D. persoas
de 19 anos en diante empadroadas no Concello de Curtis.
E un premio económico para cada categoría:
A. 150 euros, B. 250 euros, C. 150 euros, D. 250
euros.
En calquera das categorías o premio poderá
quedar deserto se o xurado considera que
os presentados non acadan un mínimo de
calidade.
Os traballos que non cumplan as presentes bases quedarán fóra de concurso.
Os traballos premiados pasan a ser propiedade

IV certame de poesía erótica
Illas Sisargas
O Concello de Malpica de Bergantiños convoca
o IV certame de poesía erótica Illas Sisargas.
Poderán optar ao premio tódolos autores de
calquera nacionalidade, que presenten obras
inéditas de temática erótica e non premiadas con anterioridade, escritas en lingua galega, agás os que xa fosen premiados en edicións anteriores.
O Concello de Malpica de Bergantiños estable un premio único e indivisible dotado con
1.500 euros.
A Asociación Cultural Caldeirón, coorganizadora do Certame publicará a obra premiada, reservándose durante un prazo de dezaoito meses os dereitos de editala, e entregará ao gañador trinta exemplares.
As obras que serán de temática erótica, terán
unha extensión inferior a seiscentos versos, e
presentaranse por triplicado, en exemplares separados, en tamaño DIN A4, por unha soa cara,
numerados, grampados ou encadernados.
As obras presentaranse baixo un título e un
lema, achegados de plica na que conste o título
e o lema no seu exterior e contendo no interior
o nome e apelidos do autor, o seu enderezo, nacionalidade e número de teléfono.
O prazo de admisión de orixinais remata o día
15 de outubro de 2009, e deberán enviarse ó
Concello de Malpica de Bergantiños Avda. Emilio González López 1, 15113 Malpica de Bergantiños, indicando no sobre "IV Premio de poesía
erótica Illas Sisargas"
Máis información na Omix de Malpica de Bergantiños, teléfono: 981 720 001 e en www.concellodemalpica.com.
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ción 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. Maracutaria. Caio Reisewitz é un fotógrafo brasileiro da natureza. Maracutaria recolle traballos
realizados dende o ano 2001 até a
actualidade. Na Fundación Barrié.
¬EXPO. Retrospectiva Maruxa
Mallo. Dezaseis anos despois de
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, olla-

A asemblea cidadán Queremos Galego convoca un acto
de lectura ininterrompida, os
vindeiros mércores 14 e xoves
15 na Praza da Princesa de Vigo,
na campaña de defensa do galego desta e doutras plataformas cívicas. Se queres participar chama ao (628 )483277

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.

das no futuro. A personalidade
dunha das figuras máis representativas e influíntes de Galiza 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.
¬MÚSICA. 6PM. Grupo coruñés formado por Raul Mon e Ivan Oubiña,
este xoves 1, ás 22:30, entradas a 3
euros, na sala Fábrica de Chocolate.
O venres 2 estarán os vigueses que
fan rock-industrial, Minim, acompañados de No Apto. Á mesma
hora, mesmo local, entradas a 3 ou
5 euros.
E o sábado 3, ás 21:00 e con entradas a 10 e 12 euros, os granadinos
El Puchero del Hortelano, consoli-

tas contemporáneas, frescas e
desenfadadas. Jarabe de palo
reciclará todos os seus grandes
éxitos. "La Flaca" por bulerías, o
blues do "Lado Oscuro", a samba
de "Bonito", "Auga" convertida en
rumba... Este venres 2, ás 21:00,
no Centro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA. Tony Lomba e Elio
dos Santos. Os coñecidos músicos vigueses estarán tocando este
venres 2, ás 00:00, no Iguana Club.
Ao día seguinte, sábado 3, estarán
Dixie Town e The Soul Jacket, no
mesmo local e horario.
¬MÚSICA. Aló Django. Esta formación variábel de bons musicos
galegos rende tributo a Django
Reinhart e a música gipsie. Tocan
este venres 2, ás 23:00, na sala Contrabajo. O sábado 3, á mesma hora,
estarán os vigueses Deva.
¬MÚSICA. Canteca de Macao.
O exitoso e ecléctico grupo madri-

Anuncios de balde.

Os granadinos El Puchero del Hortelano.

dada banda nacida no 2000, con catro discos xa ás costas.
¬MÚSICA.Jarabedepalo,Reciclando Tour. A iniciativa o
Ciclo NX, no ámbito das artes escénicas e musicais, vai permitir
que se acheguen a Vigo propos-

leño tocará o sábado 3, ás 22:00, na
Sala Mondo.
¬MÚSICA. Potion . Este dúo de músicos de San Francisco estarán no escenario o domingo 4, ás 20:00, entrada a 8 euros, en La Historia Café
Bar(rúa Peatonal do Calvario).
¬TEATRO.La Lección. Os valencianos de Teatro Círculo presentan
esta obra sobre un peculiar mestre e
as súas aplicadas alumnas. O venres
2, sábado 3 e domingo 4, ás 21:00,
no Teatro ArteLivre.
¬TEATRO.Palabras encadeadas. Coa dirección de Artur Trilloá
fronte da compañía Talía Teatro,
nesta obra de Jordi Galcerán. Un
psicópata e a súa vítima, secuestradas nun espazo sen posibilidade de
fuxida aparente, van descubrindo a
súa historia, onde o que é certo e
falso pende sempre dun fío. O domingo 4, ás 20:30, no Teatro do Centro Cultural Caixanova.

¬ 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.
 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 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 anciáns e nenos. Experiencia e título.
Mañás e fins de semana. Santiago e
comarca. Tel: 617 407 697.
 Vendo casa de 90 m2, finca cercada de 1000 m2, a tres quilómetros
de Betanzos. 130.000 euros. Teléfono 617 135836.

 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.
 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. Galinhas de crista pinheira e de Mos, ceivas en zona sen

polución, auga limpa, alimentadas
de millo e erva.Venda de pitas, coelhos e anhos criados à maneira tradicional. 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. Tel.: 609 81 75 05.
 Particular vende áticono centro
de Tomiño, amoblado con calefacción, duplo ventanal, terraza con
toldo, adega e garaxe. Impecábel.
Mellor ver. 90.000 euros. Tel:
690719480
 Busco rapaza entre 30/40 anos
que viva en Galiza e fale galego para
relación de parella ou amizade. Prometo honestidade e sinceridade.
Correo : pedrolopez_35@yahoo.es

 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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Xosé Valiñas

Imaxe de Damned United.

Fotograma de Se a cousa funciona.

EN CARTEL.
Se a cousa funciona
Dirixe: Woody Allen.
Intérpretes: Larry David, Evan
Rachel Wood.
Comedia. EE UU, 2009

Novo golpe de temón do atribulado Allen que retoma escenarios coñecidos de vello para facturarnos unha alta comedia neoiorquina con todo o sabor da
vella cociña familiar. Non faltarán os detractores –comeza a
ser unha especie de novo snobismo en auxe– da súa nova
aventura pero a afección de vello saberá degustar unha fita
que nos resitúa no Allen dos
anos 80 da man do cocreador
da televisiva Seinfield, Larry David, alter ego nesta ocasión do
esquivo clarinetista interpretando o habitual neoiorquino
maduro, misántropo, excéntrico e un tanto neurótico, que
comeza a enredar a súa predicíbel e cínica existencia o día no
que coñece unha apurada
moza sureña de carácter diametralmente oposto ao seu.

Intre de Rec 2.

REC 2

A felicidade perfecta

Dirixen: Jaume Balagueró
e Paco Plaza.
Intérpretes: Manuela Velasco,
Leticia Dolera.
Terror. España, 2009

Dirixe: Jabi Elortegi.
Intérpretes: Anne Igartiburu,
Aia Kruse.
Drama. Euskadi, 2009

Balagueró e Plaza volven formar
equipo –baixo o mecenado da
Filmax de Xulio Fernández–
para explorar os límites formais
da posta en escena do terror extremo. Ambientada escasos minutos tras o remate da anterior
entrega, retoma a acción cando,
despois de perder contacto co
interior do incomunicado edificio das Ramblas barcelonesas,
un grupo de axentes especiais
das forzas de seguridade recibe
o encargo de acceder ao interior
do inmóbel. Rodada co mesmo
grao de secretismo da primeira
parte, a incógnita da presenza
de Manuela Velasco mantívose
até o último momento. Xa non
goza do efecto sorpresa da orixinal pero os seus responsábeis
contan con pericia de abondo
como para manter a tensión
nun novo exercicio de reviravoltas estilísticas.

O televisivo Elortegi , un veterano da ETB vencellado, entre
outras, á lonxeva teleserie en
éuscaro Goenkale, debuta en
formato cinematográfico coa
adaptación da novela homónima de Anjel Lertxundi na que
unha moza vasca instalada en

A felicidade perfecta.

Luís Tosaren Os límites do control.

Barcelona trata, infructuosamente, de estiñar as feridas
emocionais abertas anos atrás
cando na adolescencia foi testemuña e vítima da violencia
política na axitada Euskadi dos
anos 80. Pinta todo moi ben e
moi necesario, o cinema vasco
segue a ter unha débeda pendente coas historias das vítimas do terrorismo, pero a inopinada elección da cardíaca
Anne Igartiburu para o rol protagonista, no seu primeiro papel cinematográfico de calado,
rincha máis ca o Hamlet de
Mel Gibson.

Os límites do control
Dirixe: Jim Jarmusch.
Intérpretes: Isaach De Bankolé,
Hiam Abbass.
Drama. EE UU, 2009

Jarmusch rodando con técnicas guerrilleiras en escenarios,
urbanos e naturais, de Madrid,
Sevilla e Almería, cun nutrido
reparto polo que merodean
Bill Murray, Luís Tosar, Tilda
Swinton ou John Hurt. O resultado é un novo thriller existencial, que vén sendo ao subxénero das road movies o que a
marabillosamente disfuncional Ghost dog era aos subxéneros do cinema gansgteril e de
samurais. Unha viaxe surreal e

TERESA ISASI-ISASMENDI

onírica na que un misterioso
fóra-da-lei percorre terras peninsulares tratando de unir as
pezas dun incomprensíbel
quebracabezas. Catro anos sen
Jarmusch –dende a estupenda
Broken flowers– comezaban a
ser excesivos.

The Damned United
Dirixe: Tom Hooper.
Intérpretes: Michael Sheen,
Jim Broadbent.
Drama. Gran Bretaña, 2009

As alegrías para os cinéfilos
con querencia balompédica
non son cousa de todos os días
polo que cando coinciden os
dous elementos de interese rapidamente nos situamos no
territorio do culto. Ese camiño
pode tomar esta produción
británica na que o director da
multipremiada John Adams,
xa saben factoría HBO, a
mesma de Os Soprano, proba
sorte na pantalla grande coa
crónica apaixoada das horas
máis baixas dun dos adestradores máis míticos do fútbol
inglés dos anos 60 e 70, Brian
Clough, retratado aquí nos
días do seu fracaso á fronte do
Leeds United e a través do seu
antagonismo co malencarado
Don Revie, inmediato predecesor no cargo e naqueles días
adestrador nacional. Protagoniza Michael Sheen, empeñado en ser a nova referencia
británica de actores con afección por personaxes reais despois das súas interpretacións
de Tony Blair e David Frost.
Repite tamén , por certo, o
guionista de The Queen e
Frost contra Nixon, un Peter
Morgan que se está a converter no libretista máis demandado do cinema británico;
seica anda metido xa no texto
do novo James Bond.G
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por Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Unha pedriña no ceo.
En 1949 Joseph Schwartz era un sastre duns 60 anos que traballaba en Chicago e
debido a un extrano fenómeno nuclear é transportado no tempo ó ano 7000, ano
827 da Era Galáctica, onde o atopan camiñando desorientado. Descoñecedor da
súa viaxe no tempo será detido e considerado un pobre imbécil polo que o someten a unha terapia que incrementa as súas capacidades mentais. Esta odisea de Schwartz forma parte da primeira obra de Isaac Asimov Pebble in the Sky, que sería logo
en parte integrada na triloxía da Fundación. Schwartz atopa nas súas andanzas a
Grew, un vello que se oculta para evitar a lei euxenésica dos 60, que elimina á xente
que chega a esa idade para poder alimentar ás xeneracións seguintes. Mentras
Grew lle explica detalles do seu tempo xogan un partida de xadrez, que é das poucas cousas que se manteñen intactas no famento futuro desa pedriña no ceo que é
a Terra imaxinada por Asimov.
Verlinsky, Boris
Levenfish, Grigory
URS-Ch03. Moscow (15) 1924. C84:
Apertura española pechada.
A partida descrita en Pebble in the Sky
(Un Guijarro en el Cielo, editado por Bibliopolis, 2007) entre Grew e Schwartz
en realidade foi xogada no Campionato
da URSS de 1924 entre Boris Verlinsky e

Grigory Levenfish e levou o premio de
beleza do torneo. 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6
3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.Cc3 Ae7 6.0-0 b5
7.Ab3 d6 8.d3 0-0 9.Cd5 Ca5 10.Cxe7+
Dxe7 11.Ce1 [11.h3 c5≈] 11…Cxb3
12.axb3 Cd7 13.f4 f5 14.exf5 Txf5
15.Cf3 Ab7 16.Ad2? [16.g4 era menos
malo 16…Txf4 17.Axf4 exf4 18.De1]
16…exf4 17.Cd4 Tg5 18.Cf3 Tg4 19.h3
[19.Rh1] Diagrama a forte actividade do

alfil de b7 posibilita o sacrificio da torre
19…Txg2+ 20.Rxg2 Dg5+ 21.Rh1 Ce5
22.De2 Dg3 [22…Dh5!? tal vez fose incluso mellor] 23.Dg2 Cxf3 24.Ac3?
[24.Dxg3 Cxd2+ 25.Dg2 Axg2+ 26.Rxg2
Cxf1 27.Rxf1-+] 24…Cd4! este sacrificio
do bispo desvía a dama da defensa e as
pasivas torres brancas non poden evitar
o mate 25.Dxb7 Dxh3+ 26.Rg1 Ce2+
27.Rf2 De3+ 28.Re1 Cxc3 mate 0-1.

SUDOKU
difícil

Horizontais:
1- Compañeiros,especialmente se son correlixionarios comunistas. 2- Ponderaremos, teremos en conta as circunstancias
para tirar unha conclusión. 3- Preposición inglesa de lugar. Ira,
rancor, fastidio. Nota musical. 4- Sistema de unidades no que as
fundamentais son o Centímetro, o Gramo e o Segundo. Composición poética. Marcha, vaite. 5- Verba que fai referencia á
parte sexual do ser humano, ao seu impulso vital nese sentido.
Símbolo do Osíxeno. Lagaña dos ollos. 6- Contemplades, ollades. Na India musulmana, gobernador dunha provincia. 7- Mar
de grecia que tamén deu nome a un petroleiro aquí naufragado. Símbolo do Carbono. Peixe teleósteo (Sparus caeruleosticus). 8- Cabeza de gando. Concedes, outorgas. Entender un
texto escrito. 9- Afirmación. Entes. Símbolo do Neodimio.10Argola que suxeita a vela do barco ó pao de xeito que poida
correr por el. 11- Canón ou outro medio armamentístico para
facer contra aos ataques polo aire.
Verticais:
1- Ao contrario, polo contrario. 2- Rede de arrastre para coller
cangrexos. 3-Aluminio. Existides. Símbolo do Radon. 4- “Por ......
de”, por causa de. Peito dunha muller. División na anotación do
tenis, formada por seis ou máis xogos gañados . 5- Ave palmípede, mariña, de cor negra e en perigo de desaparición en Galiza.
Símbolo do Xofre. Prefixo latino que significa décima parte. 6Prefixo grego que dá idea de vara. Locución que indica “en dirección a” (dúas verbas). 7- Composición musical, xeralmente para
unha soa voz e formando parte dunha ópera. Símbolo do Nitróxeno. Esperma. 8- Conceda. Ao revés, cloruro sódico. Cadea de
radio española, das máis escoitadas. 9- Símbolo do Americio.
Fondo mariño cuberto de algas. Símbolo do Neón.10- Acción de
montar total ou parcialmente unha cousa sobre outra 11- Truel,
arte de pesca consistente nunha rede en forma de funil cun aro
suxeita a un mango.

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

C

erta poeira levantou a
estrea de Anxo Quintana como tertuliano
na Cope. Algúns pensan que
un nacionalista galego non
debería participar nun medio
propiedade da Igrexa Católica

TERTULIAS
e que non oculta a súa ideoloxía dereitista, moitas veces
enfrontada ás políticas do
BNG. Paréceme errado. Os
medios de comunicación non

podemos funcionar como peñas de fútbol, é saudábel que
os representantes sociais opinen en xornais, radios e canles de televisión porque opinador e medio contaxiaranse
dunha pluralidade que a cidadanía, en xeral, aplaude. Non

debemos afacernos ao vicio
de última moda das canles ultradereitistas da tdt de converter as súas tertulias en bocas de dragón de consignas
milimetricamente pensadas
para danar as siglas do suposto inimigo.G

Que teñen que ver os tacóns coa política? Moito, se falamos de igualdade e traballo con Carme Brea.
Esta sindicalista especializada na equiparación de xéneros, consumidora de zapatos de tacón, advirte que
a Igualdade é cousa de tod@s e defende as leis estatal e galega de Igualdade por ‘progres’.

‘O de tacóns-pantalóns-saias debería estar superado’

PACO VILABARROS

Eva Estévez

JESSICA BARCALA / A.G.N.

ocasionar problemas.
Pensa que esas esixencias forman parte dunha concepción
‘estética’ da muller?
Son unha forma máis de discriminar. Os homes non teñen
que reivindicar determinadas
cousas da súa vestimenta. Isto
vén corroborar que a igualdade se ve como unha cousa
de mulleres, coma se dun colectivo se tratase, e as mulleres
non somos un colectivo, somos a metade e algo máis da
poboación.

Queda moito por facer?
A estas alturas non se deberían
estar reivindicando no mundo
laboral cousas que lles afectan
só ás mulleres, senón pedindo
vestimentas e calzado axeitado
para o persoal de traballo
Seguen as diferenzas salariais?
Cada vez meirandes. A media
estatal, con datos de 2007, recolle que as mulleres cobran
de media 16.943 euros e os homes 22. 780, cifras que en Galiza son aínda máis baixas, de
15.000 e 19.511 respectiva-

8 400021 303104
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anosaterra
A FEIXES
Bieito Iglesias

A

Carme Brea,SecretariadeIgualdadedaUGT
Os sindicatos británicos declaráronlles a guerra aos tacóns.
Aquí van seguir o exemplo?
Convén aclarar que esta moción foi impulsada pola Sociedade Británica de Podólogos,
que asegura que, no Reino
Unido, se perden ao ano dous
millóns de días de traballo a
causa das doenzas nos pés e
nos nocellos como consecuencia do calzado. A proposta non
quere quitarlles os tacóns ás
mulleres, senón darlles a opción de elixir o calzado que queren.
Chegoulle algunha queixa por
esta prenda?
Ás mulleres non nos gusta que
nos impoñan nada. É certo
que as empresas teñen unha
norma de vestimenta para
cada traballo pero tamén é
certo que ás mulleres, ás veces,
se lles esixen unhas condicións
de maquillaxe ou determinada
vestimenta. Que nunha entrevista de traballo che pregunten
se usas minisaias é máis grave
que o tema dos tacóns.
O tacón discrimina?
Claro. Esixirlle a unha traballadora con problemas cervicais
ou de nocellos levar tacóns durante a xornada laboral discrimina. O calzado debe ser unha
opción cómoda dentro dunha
estética.
Son un risco laboral?
Poden constituír un risco
para a saúde porque poden

01375

mente. As diferenzas non diminúen porque cando se sobe
o salario faise porcentualmente e beneficia máis a quen
máis cobra.
A igualdade pasa polo uso de
pantalóns?
O debate de tacóns-pantalónssaias debería estar superado. O
debate está no calzado adecuado ou non adecuado a cada
posto de traballo. Ás mulleres
débesenos ver como traballadoras, coa nosa cualificación e
preparación.G

lá pola época en que me
nacía a moa do xuízo, os falanxistas andaban amouchados.
O retrato de José Antonio aínda
campaba nas escolas ao pé da
barrigola de tinco ou pimpín de
Franco, no entanto o Réxime
promovera laradas de opusianos tecnócratas que quitaran do
poxo os da canga e o feixe de frechas. Nas cidades mantíñanse
co chope de ministrar aulas de
Formación del Espíritu Nacional
ou de Ximnasia e mostrábanse
resentidos co franquismo “desarrollista”, vendido ás faldriqueiras de bancos e construtores, e
coa España das suecas e do destape, que vía nos bigotiños nacional-sindicalistas rompe-praceres a tocar o nabo cos Principios del Movimiento, cando
todo o mundo prefería moverse
ao ritmo dos Brincos. Os fascistas camponios aínda andaban
máis emburricados, porque
ninguén lles agradecera os morticinios do 36 e, despois de claudiar varios viciños, puxeran de
novo as polainas pra arrincar o
esterco ou fozaban na terra
abrindo cabañós entre as uveiras. Eu coñecín un deses adeptos da camisa azul nanquín, que
lucía un furado de bala na mao
(mancárase en tirapuxa coa muller, cando ela pretendera retelo
na casa pra que non saíse de
noite co somatén a vindimar
xente) e que, por todo premio,
recibira o nomeamento de concelleiro. Agora temos o falanxista
Uzal na Xunta, tornando o
idioma galego dos exames de
funcionarios e castigándonos
coa “unidad de destino en lo
universal”. Non o esperabamos
nesta altura pero, como nos ensina un título de Althusser, o porvir dura demais. G

’’

Agoratemosofalanxista
Uzal na Xunta,
tornando o idioma
galego dos exames
de funcionarios”

